Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Polgármesterétől
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám
 (66) 491-956 Fax: 491-361
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. április 27-én tartandó ülésére
A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2016. évi
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
Előterjesztést készített:
Véleményezi:
Elfogadás módja:
Melléklet:

Turbucz Róbert, ügyvezető; Bajiné
Varsányi Zsuzsanna, gazdasági vezető
- Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság
- Településfejlesztési, Közbeszerzési és
Turisztikai Bizottság
Egyszerű többség
Füzesgyarmati Városgazdálkodási Kft.
2016. évi beszámolója és mellékletei

Tisztelt Képviselő-testület!
A Füzesgyarmati Városgazdálkodási Kft. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 100 %-os
tulajdonában álló gazdasági társaság. A társaság fő profilja a Füzesgyarmat Város
Önkormányzat tulajdonában álló közfeladat ellátását szolgáló vagyon üzemeltetése, amelyen
túl a vállalkozás saját vállalkozási tevékenységéből származó bevétellel is rendelkezik.
A számviteli törvény szabályai alapján a Kft. ügyvezetője elkészítette a gazdasági társaság
éves beszámolóját, amelyet jelen előterjesztés mellékleteként a Tisztelt Képviselő-testület elé
tár elfogadásra. Az ügyvezetőnek a beszámoló legfőbb szerv általi elfogadását követően lesz
lehetősége arra, hogy a jogszabályban meghatározott helyen közzétegye azt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló tartalmával kapcsolatos kérdéseit
feltenni szíveskedjen. Amennyiben a beszámoló tartalmával a Tisztelt Képviselő-testület
egyet ért, úgy kérem, hogy a mellékelt határozati javaslat elfogadásával a beszámolási
kötelezettséget teljesítettnek tekinteni szíveskedjen.
Füzesgyarmat, 2017. április 21.
Bere Károly
polgármester
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (IV. 27.) határozata
a Füzesgyarmati Városgazdálkodási Kft. 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadásáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Füzesgyarmati
Városgazdálkodási Kft. 100 %-os tulajdonosa, a Kft. 2016. évi gazdálkodásáról szóló, a
számvitelről szóló 2000 évi. C. törvény 4. § (1) bekezdése alapján készített beszámolót
431.476.- eFt Eszköz és Forrás főösszeggel, valamint -11.655.- eFt adózott eredménnyel
elfogadja.
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A Képviselő-testület kifejezetten nyilatkozik, hogy a 2016. évi beszámolóban foglaltakra
tekintettel osztalék kifizetéséről nem rendelkezik. A Képviselő-testület engedélyezi az
ügyvezetőnek, hogy a Kft. adózott eredményét eredménytartalékba helyezze.
A Képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a beszámoló közzétételéről a
számviteli törvény 154. § (1) bekezdése alapján gondoskodjon.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Turbucz Róbert, ügyvezető

