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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. szeptember 28-i ülésére 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés címe és tárgya:  

 

A Rézhegy Kft. 2014. évi beszámolója 

 

 

 

 

 

 

A tárgykört rendező jogszabály: 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő:   Tóth Erika polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Farkas Nóra jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő- testület! 

 

A Rézhegy Kft. ügyvezetője megküldte beszámolóját a Kft. gazdálkodási helyzetéről. A beszámoló, 

mérleg, valamint a főkönyvi kivonat az előterjesztés mellékletét képezi. A tájékoztató anyagot Kiss 

Sándor úr, a Kft. ügyvezetője készítette.  

 

A Képviselő-testület a beszámoló elfogadását korábban több alkalommal elutasította. A társaság 

könyvelését az elmúlt időszakban áttekintettük, a bizonylatokat ellenőriztük, az ellenőrzés során 

mindent rendben találtunk, a beszámoló megalapozott az ahhoz fűzött ügyvezető indokolás alapján. 

 

Tekintettel arra, hogy a Rézhegy Kft. 2014. évi beszámolója az elfogadás hiánya miatt nem került 

határidőben benyújtásra, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 150.000,- forint összegű mulasztási 

bírsággal sújtotta a társaságot. Javasolom, hogy a bírság összegét, 150.000,- forintot tagi 

kölcsönként adja át a Rézhegy Kft. részére Alcsútdoboz Település Önkormányzata, hogy az 

kiegyenlítésre kerülhessen.  
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatok 

szerint elfogadni szíveskedjen! 

 

Alcsútdoboz, 2015. szeptember 22. 

Tisztelettel: 

Tóth Erika 

polgármester 

Határozati javaslat 

1., 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata 

Képviselő- testületének 

…/2015. (IX.28.) számú határozata 

az önkormányzati többségi tulajdonban lévő Rézhegy Kft. 2014. évi beszámolójáról 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rézhegy Kft. ügyvezetője által 

készített, a gazdasági társaság 2014. évi gazdálkodási helyzetéről szóló beszámolót jóváhagyja.  

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a gazdasági társaság taggyűlésében a beszámoló 

elfogadására. 

Felelős:   Polgármester 

Határidő:  Azonnal 

2.,  

Alcsútdoboz Település Önkormányzata 

Képviselő- testületének 

…/2015. (V.26.) számú határozata 

az önkormányzati többségi tulajdonban lévő Rézhegy Kft. részére tagi kölcsön nyújtásáról 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 
 

1. A Rézhegy Kft. részére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiszabott bírság megfizetésére 

150.000,- forint, azaz Százötvenezer forint tagi kölcsönt ad.  
 

2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a gazdasági társaság részére a fenti összeg átadásáról 

gondoskodjon.  

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő:  Azonnal 
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