
 

Előterjesztés 
a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának 

elfogadásáról 
 

1. előterjesztés száma: 254/2018 
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:   

 1. melléklet – határozati javaslat  

 2. melléklet – egyszerűsített éves beszámoló mérlege „A” változat 

 3. melléklet az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 

 4. melléklet – kiegészítő melléklet 

 5. melléklet – üzleti jelentés Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységéről 

 6. melléklet – független könyvvizsgálói jelentés 

 7. melléklet – Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodási terve 

 8. melléklet – felügyelő bizottsági jegyzőkönyv 
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 

 Gazdálkodási Bizottság 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. 
rendelet. 

 A számvitelről szóló 2000. évi C törvény 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 
A Bicske Város Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságokat az önkormányzat 
képviselő-testülete ellenőrzi. 

A fentiekre tekintettel Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított Zöld 
Bicske Nonprofit Kft. vezetőjét kértük, hogy beszámolási kötelezettségének tegyen eleget. 

A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság benyújtotta a 2017. évi beszámolóját, 
amely az alábbiakat tartalmazza: 

 2017. évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegét, eredménykimutatását és az 
éves beszámoló szöveges értékelését 

 Kiegészítő mellékleteket 
 Társasági adó kalkulációs táblát 
 Felügyelőbizottsági jegyzőkönyvet 
 Független könyvvizsgálói jelentést 
 2018. évi gazdálkodásáról szóló üzleti tervet 



Zöld Bicske Nonprofit Kft. gazdálkodásában a bevételek összetételében2017. -ben lényeges 
változás volt a bevétel 2,5 százalékkal haladta meg az előző évit. A Városi Szolgáltató 
Nonprofit Zrt. és az Aries Nonprofit Kft. közszolgáltatók által gyűjtött hulladék 
ártalmatlanításából származó bevételük 114 millió forinttal csökkent, mert a Városi Szolgáltató 
Nonprofit Zrt. április 1-jétől az ártalmatlanítás díját közvetlenül fizeti meg az NHSZ Vértes 
Vidéke Nonprofit Kft-nek. 
 
A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a közszolgáltatás ellátásáért 
– a jogszabályban meghatározott módon számított, negyedévente megállapított – szolgáltatási 
díjat állapít meg. A 2017. évre megállapított 504 millió Ft szolgáltatási díj nem fedezte a 
közszolgáltatási tevékenység költségeit, ezért a Társaság igazgatója kezdeményezte a 
szolgáltatási díj költségalapú felülvizsgálatát. A felülvizsgálat nyomán 74 százalékkal több, 
plusz 374 millió Ft, összesen 878 millió Ft szolgáltatási díjat állapítottak meg, így a 
közszolgáltatási tevékenységük bevétele és költsége egyensúlyba került.  
 
 
 

Bicske, 2018. május 22. 

Tisztelettel: 

 
 

Pálffy Károly 
polgármester 

 

 

 

1. melléklet a 254/2018. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Tárgy: Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1. a Zöld Bicske Nonprofit Kft. a 2017 évi beszámolóját 1 055 732 eFt mérlegfőösszeggel és 

50 560 eFt adózott eredménnyel fogadja el. 
 

2. a 2018. évi gazdálkodásáról szóló tervét elfogadja. 
 
 
Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: polgármester 
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