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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2019. május 29.-i ülésére 
 

Tárgy: A Kistarcsai VMSK Kft. és a Felügyelő Bizottság 2018. évi beszámolójának, 
mérlegének és könyvvizsgálói jelentésének elfogadása 
 
Érintett bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
    Humánpolitikai 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 Ptk. 3:129 § (1) bekezdése ugyanakkor kimondja, hogy a legfőbb szerv által választott 
állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek 
alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság 
beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság 
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről. 
 
A Kistarcsai Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Nonprofit Kft. (továbbiakban: 
„Kistarcsai VMSK Kft.”) ügyvezetője a fentiekre tekintettel eljutatta az Önkormányzat 
számára a Kistarcsai VMSK Kft. 2018. évi beszámolóját (amely tartalmazza többek között a 
mérleget, az eredmény-kimutatást, a kiegészítő mellékletet, valamint a kapcsolódó 
kimutatásokat), valamint a 2019. május 16-i Felügyelő Bizottsági üléséről készített 
jegyzőkönyvet. A fenti dokumentumok a jelen előterjesztés 1-2. számú mellékleteit képezik.  
 

 



A 2018. évi beszámoló alapján a Kistarcsai VMSK Kft. 2018. évi mérleg szerinti adózott 
eredménye -19.666 eFt.  
 
A Kistarcsai VMSK Kft. Felügyelő Bizottsága (továbbiakban: FEB) Ügyrendjének III. pontja 
értelmében évente beszámolót készít a Képviselő-testületnek. A FEB tárgyalta a Kistarcsai 
VMSK Kft. 2018. évi üzleti tervét és beszámolóját. 
 
A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatokat teszem. 
 

Határozati javaslat I. 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kistarcsai VMSK Kft. 
kizárólagos tulajdonosa elfogadja a Kistarcsai VMSK Kft. –nek a jelen előterjesztés 1. 
számú mellékletét képező 2018. évi beszámolóját. A Képviselő-testület a VMSK Kft. 
2018. évre vonatkozó mérleget 115.816 eFt főösszeggel, az eredménykimutatást 19.666 
eFt mérleg szerinti adózott eredménnyel jóváhagyja, amelyet eredménytartalékba 
helyez.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 

Határozati javaslat II. 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a kizárólagos 
tulajdonában álló Kistarcsai VMSK Kft. Felügyelő Bizottságának a jelen előterjesztés 2. 
számú mellékletét képező 2018. évi beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 

A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényelnek. 
 
Kistarcsa, 2019. május 16. 
 
 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 
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