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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

A Képviselő-testület 2017. április 26.-ai ülésére 
 

Tárgy:  A Kistarcsai KÖFE Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadása 
 
Érintett bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának (a továbbiakban: „Önkormányzat”) az önkormányzat 
vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete 20. § (5) bekezdése 
értelmében az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló társaságok ügyvezetői felelnek a 
számviteli törvény szerinti beszámolójuk benyújtásáért a képviselő-testület munkatervéhez 
igazodóan.  
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 3:109 § (2) 
bekezdése értelmében a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető 
üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a 
számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés. 
A Ptk. 3:120 § (2) bekezdése szerint, ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a 
beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában 
dönthet. A Kistarcsai KÖFE Kft. Felügyelő Bizottsága a Kft. beszámolóját a 2017. április 18. 
napján megtartandó ülésén tárgyalja, így a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentése pótanyagként 
kerül megküldésre a t. Képviselő-testület részére.  
 

A Kistarcsai KÖFE Kft. ügyvezetője a fentiekre tekintettel eljutatta az Önkormányzat 
számára a Kft. 2016. évi beszámolóját és a hozzá kapcsolódó kimutatásokat, 
dokumentumokat. A fenti dokumentumok a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezik.  
 

A 2016. évi beszámoló alapján a Kft. 2016. évi adózott eredménye 159 eFt. Az eszközök és a 
források összege 39.285 eFt. 
 
A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Határozati javaslat I.  

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kistarcsai KÖFE Kft. 
kizárólagos tulajdonosa elfogadja a Kistarcsai KÖFE Kft. –nek a jelen előterjesztés 1. 
számú mellékletét képező 2016. évi beszámolóját 39.285 eFt eszköz-forrás egyezőséggel 
és 159 e Ft adózott eredménnyel, melyet eredménytartalékba helyez.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Kistarcsa, 2017. április 13. 
 
 
 
 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 


