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2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Setéth-Fazekas Hajnalka 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:   

1. melléklet: határozati javaslat  
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 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 

 A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló 2006. évi V. 
törvény 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság! 
 

Bicske Város Önkormányzata, Mány Község Önkormányzata, valamint Csabdi Község 
Önkormányzata, mint a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság tulajdonosai a 2/2019. (III.11.) számú taggyűlési határozatban, illetve Bicske Város 
Önkormányzata az  53/2019. (III.20.), Mány Község Önkormányzata az 59/2019. (III.27.), 
valamint Csabdi Település Önkormányzata a 35/2019. (IV.26.) képviselő - testületi 



határozatával döntött a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság jogutód nélküli, egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetéséről.  

A tulajdonosok az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontjának 2019. május 1. napját 
jelölték ki. 
 
A végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal, azaz 2019. április 30. napi határidővel a 
számviteli törvény alapján, a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság tevékenységét lezáró beszámolót készít, elvégezi mindazon feladatokat, 
amelyeket számára a számviteli, az adóügyi vagy egyéb jogszabályok előírnak és ezeket az 
okiratokat, valamint a Kft. iratanyagát a végelszámolónak legkésőbb a végelszámolás kezdő 
időpontjától számított harmincadik napon átadja. 
 
A fentiek alapján a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság vezetője a törvényi előírásoknak megfelelően elkészítette a 2019. január 1. napjától 
2019. április 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozó éves beszámolóját, vagyis a 2019. évi 
tevékenységet lezáró beszámolóját, és ezzel egyidejűleg a 2019. évi végelszámolás nyitó 
adatait, melyek az alábbiakat tartalmazzák: 

 2019. évi egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatását 
 2019. évi egyszerűsített éves beszámoló „A” mérlegét 
 2019. évi szöveges beszámolót 
 2019. végelszámolás nyitó egyszerűsített beszámoló „A” mérlegét 
 A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. „v.a.” 2019. évi tevékenységét 

lezáró számszaki beszámoló kiegészítő mellékletét 
 

A kimutatások alapján a mérlegfőösszeg a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 
esetében 13 636e Ft, az előző évhez képest 3,02 % csökkenést mutat, a saját tőke mértéke a 
mérlegfőösszeg 45,45%-a, összege az előző évhez képest 8,2 %-os csökkenést mutat. 

A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. benyújtotta 2019. évi nyitó leltárát, 
amelyet szintén szükséges elfogadnia a képviselő-testületnek. 

Mindazonáltal a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló 2006. 
évi V. törvény alapján a legfőbb szervnek határozatban kell rendelkeznie a végelszámoló 
díjazásáról. Az egyszerűsített végelszámolás esetén a végelszámolót terhelő feladatokat a cég 
korábbi ügyvezetője látja el.  

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

Bicske, 2019. 05. 03. 

    Tisztelettel: 

 

Pálffy Károly 
polgármester 

 



1. melléklet a    /2019. előterjesztéshez 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 

Tárgy: A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2019. évi tevékenységet 
lezáró beszámolójának, 2019. évi végelszámolás nyitómérlegének és 2019. évi 
végelszámolás nyitó leltárának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és 
Szolgáltató Kft. 

 

1.  2019. évi tevékenységet lezáró beszámolóját 13 636e Ft mérlegfőösszeggel és -554e Ft 
adózott eredménnyel elfogadja. 

2. 2019. évi végelszámolás nyitó mérlegét 13 636e Ft mérlegfőösszeggel jóváhagyja, 
3. 2019. évi végelszámolás nyitó leltárát elfogadja, 
4. végelszámolójának díjazását a végelszámolás időtartamára havi nettó 50.000,- Ft 

összegben állapítja meg. 
 

 
Határidő: 2019. május 30. 
Felelős: polgármester 
 











 

 

 
           
 
 
 

Beszámoló 
 a tevékenység lezárásáról 2019. április 30. 

nappal  
 
Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató 

Kft. 
 
 
 

2019.01.01 - 2019.04.30. 
 

 
 

Bicske, 2019. május 10. 
 
 
 
  
 

 
 
 
      
 
       Ádámné Bacsó Erika 
                     Ügyvezető 
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1. Összefoglaló 
 

 
1.1. Főbb események  

 
 
A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2005. évben alakult. A társaság 
létrehozásának célja a három tulajdonos önkormányzat településének ivóvíz 
ellátásának megoldása volt. Ez a cél a vízi-közmű szolgáltatásról szóló törvény 
módosítása miatt meghiúsult, tekintettel arra, hogy a víziközművek 2013. évben 
tulajdoni hányad alapján az érintett települési önkormányzatokhoz kerültek.  
 
A társaság feladatai kiüresedtek és a lehetőségeket megvizsgálva más jellegű 
önkormányzati feladatokban nem tudott részt vállalni, így a jogszabály alapján a 
vállalkozás folytatásának elve sérült, további működtetése nem volt fenntartható. 
 
Fentiek alapján Bicske Város Önkormányzata, Mány Község Önkormányzata, valamint 
Csabdi Község Önkormányzata, mint a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosai a 2/2019. (III.11.) számú taggyűlési 
határozatban, illetve Bicske Város Önkormányzata az  53/2019. (III.20.), Mány Község 
Önkormányzata az 59/2019. (III.27.), valamint Csabdi Település Önkormányzata a 
35/2019. (IV.26.) számú képviselő - testületi határozatukkal döntöttek a Bicske-Csabdi-
Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság jogutód nélküli, 
egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetéséről.  
 
A tulajdonosok az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontjának 2019. május 1. 
napját jelölték ki. 
 
A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a 
törvényi előírásoknak megfelelően elkészítette a 2019. január 1. napjától 2019. április 
30. napjáig terjedő időszakra vonatkozó éves beszámolóját, vagyis a 2019. évi 
tevékenységet lezáró beszámolóját, és ezzel egyidejűleg a 2019. évi végelszámolás 
nyitó adatait. 
 
 
1.1.  Az eredményességre ható legfontosabb tényezők 
 

Az említett időszakban a személyi jellegű kifizetéseknél az ügyvezető megbízási díja és 
annak járulékai szerepelnek 235 eFt összegben. Anyagjellegű ráfordítás 319 eFt volt, 
mely a könyvvizsgálat és könyvelés díját, illetve a pénzügyi szolgáltatás, postaköltség 
díját tartalmazza. Bevétele a társaságnak nevezett időszakban nem volt.  
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2. A Társasági bevételek, ráfordítások, eredmény alakulása 
 

Sorszám A tétel megnevezése 
2019. I-IV. 

hónap.  
TÉNY (eFt) 

I. Értékesítés nettó árbevétele 0 
II. Aktivált saját teljesítmények értéke  
III. Egyéb bevételek 0 
IV. Anyagjellegű ráfordítások 319 
V. Személyi jellegű ráfordítások 235 
VI. Értékcsökkenési leírás 0 

VII. Egyéb ráfordítások 0 

A. Üzemi tevékenység eredménye -554 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 0 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 

B. Pénzügyi műveletek eredménye 0 

C. Adózás előtti eredmény -554 

X. Adófizetési kötelezettség                   0 

D. Adózott eredmény -554 

 
 
3. Pénzeszközök és kinnlevőségek 

 
3.1. Pénz és hitelforgalom alakulása 

 
A társaság pénzeszközei a bankszámlán lévő összeget tartalmazzák. 
 
 

3.2.  Számlázás, beszedés, kintlévőség 

                     

A társaságnak a mérlegben található követelésnél a visszaigényelhető ÁFA összege 
jelenik meg, melyet a végelszámolás során lesz lehetőség visszaigényelni. 
 
 
 
4. Vagyonalakulás 
 
A befektetett eszközök összege nem változott az előző évhez viszonyítva. A 
forgóeszközök értéke csökkent. Passzív időbeli elhatárolások között a beruházásra 
kifizetett összegek szerepelnek. 

 
 

 
Mellékletek 
 
1. számú melléklet – Eredménykimutatás 
2. számú melléklet – Mérleg  
3. számú melléklet -  Kiegészítő melléklet 
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

Bicske - Csabdi – Mány Kft Felügyelő Bizottságának 

Vélemény  

Elvégeztem a Bicske-Csabdi- Mány Kft társaság („a Társaság”) 2019. 04.30.-i tevékenység záró egyszerűsített  éves 

beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített  éves beszámoló a 2019. április 30-i fordulónapra készített mérlegből – 

melyben az eszközök és források egyező végösszege 13.636 E Ft, az adózott eredmény 554 E Ft (veszteség) -, és az ugyanezen 

időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is 

tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.  

Véleményem szerint a mellékelt tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. 

április 30-án fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi 

helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli 

törvény”).  

Vélemény alapja 

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – 

Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló 

felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” 

szakasza tartalmazza.  

Az egyszerűsített  éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai 

követelményeknek megfelelve, független vagyok a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem 

egyéb etikai felelősségeimnek is. 

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.  

Figyelemfelhívás 

Vállalkozás folytatásának elve 

A Bicske –Csabdi  - Mány Kft  Egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása I. Értékesítés nettó árbevétele Előző év Tárgyév 

pontban, valamint  a  Bicske- Csabdi-Mány Kft kiegészítő mellékletének 4.3 Bevételek pontban bemutatásra került, hogy a társaság 

2019.-ben a tevékenység zárásának időpontjáig,valamint  2018-ban sem realizált értékesítés nettó árbevételét. 

 A Bicske- Csabdi-Mány Kft kiegészítő mellékletének az 1.1. Alakulás, célok küldetés pontban bemutatásra kerül a társaság  

végelszámolással való megszüntetésének bemutatása. 

Véleményem nincs minősítve e kérdés vonatkozásában. 

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért 

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás 

követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, 

hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló 

elkészítése.  

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás 

folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos 

információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel egyszerűsített éves beszámolóban 

való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az 

üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség. 



2 
 

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége 

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített  éves beszámoló egésze nem 

tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet 

tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia 

arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az 

egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha 

ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített 

éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.  

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai 

megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:  

 Azonosítom és felmérem az egyszerűsített  éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás 

állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok 

végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A 

csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás 

magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll 

felülírását; 

 Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati 

eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső 

kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak. 

 Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli 

becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

 Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló 

számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges 

bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a 

Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges 

bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves 

beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem 

kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati 

bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a 

vállalkozást folytatni. 

 Értékelem az egyszerűsített  éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő 

mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az 

alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. 

Kommunikálom az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és 

ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom 

során általam azonosított jelentős hiányosságait is.  

 
Bicske, 2019.05.10. 
  
 
   Börcs Krisztina 
  Kamarai tag könyvvizsgáló  
  Nyilvántartási szám:005923 
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