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Tárgy: Beszámoló a Balatonakarattyai Önkormányzati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 2021. évi tevékenységéről. 

 

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi – polgármester 

Előkészítette: Molnár Róbert tanácsadó 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Balatonakarattyai Önkormányzati Szolgáltató Kft a tavalyi évben folytatta 2020-ban 

megkezdett úttisztítási tevékenységét a megvásárolt seprőgéppel.  

A seprőgép egyéb takarítási tevékenységet végzett a szolgáltatást megrendelők, továbbá az 

önkormányzat részére.  

A Kft tevékenységének eredménye 2021-ben veszteséges lett, a seprőgép gyakori 

meghibásodásai által. Annak érdekében, hogy a veszteség összege a jövőben csökkenjen a 

társaság emelte szolgáltatási árait, továbbá komolyabb szerviz munkákat végzett el a 

seprőgépen.  

Az előterjesztés mellékleteként megküldött eredménykimutatás a tevékenység eredményét, míg 

a mérleg a társaság vagyoni, pénzügyi helyzetét mutatja be.  

A KFT 2021. évi árbevétele 1.943 eft, adózott eredménye -2.437 eft, mérlegfőösszege 11.110 

Ft. Az adózott eredményt a 2020-as évhez hasonlóan, jelentős mértékben összesen 1.564 eft-tal 

csökkenti a seprőgép után elszámolt értékcsökkenés.  

A saját tőke összeg 2020-ban 1.420 eft, míg 2021-ben -1.017 eft volt.  

A Ptk szerint, amennyiben a társaság két egymást követő teljes üzleti évben nem rendelkezik a 

társasági formájára előírt jegyzett tőkének megfelelő saját tőke összeggel, úgy a tulajdonosnak 

rendeznie kell a fennálló helyzetet. A megoldásra a második üzleti év beszámolójának 

elfogadásától számított három hónapon belül van lehetőség. Amennyiben nem találnak 

megfelelő megoldást, úgy köteles a gazdasági társaság a határidő lejártát követő 60 napon belül 

dönteni a jogutód nélküli megszűnéséről, vagy más gazdasági társasággá átalakulásáról. 

A tőke rendezésre az alábbi lehetőségek vannak: 

- pótbefizetés 

- kötelezettség elengedése 

- pénzeszköz végleges átadása 

- értékhelyesbítés alkalmazása 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a Balatonakarattyái Önkormányzati Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi beszámolójának elfogadását és a tőke rendezésének 

megtárgyalását.  

 

      Tisztelettel: 

 

              Matolcsy Gyöngyi 

         polgármester 

 

 

Határozat- tervezet: 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2022. (……) önkormányzati határozata 

BALATONAKARATTYA ÖNKORMÁNYZATI ÉLELMISZERIPARI ÉS 

KERESKEDELMI KFT. 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL 

 

A Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testülete (PIR azonosító: 827014, 

székhely: 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7., képviseli: Matolcsy Gyöngyi polgármester), mint 

a Balatonakarattyai Önkormányzati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7., cégjegyzékszám: 19-09-518506) Alapítója az 

alábbiakat rögzíti: 



1. A Társaság ügyvezetése az Alapítónak beszámolt a 2021. év gazdasági eseményeiről, 

ezzel kapcsolatban az Alapító részletesen megismerte a Társaság vagyoni helyzetét, 

könyveit, melynek alapján az ügyvezetés kérte a számviteli törvény szerinti beszámoló 

elfogadását, az Alapító a társaság 2021. évi üzleti évre vonatkozó beszámolóját 

jóváhagyja. 

2. A Társaság ügyvezetése javasolja a 2021. évi adózott eredmény, azaz -2437 eft 

eredménytartalékba történő helyezését. A társaság mérlegfőösszege 11.110 eft. Alapító 

a vezető tisztségviselő előző üzleti évben végzett munkáját a törvényi és a társasági 

szerződésben foglalt előírások figyelembevételével megfelelőnek értékeli, az 

ügyvezetés a munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt 

tartva végezte. 

 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős:  Matolcsy Gyöngyi polgármester 

   Horváth Gábor ügyvezető 

 


