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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2011. (II.03.) határozatával elfogadta az „Éves 

üzleti terv tevékenységi tervezésének és beszámolásának szabályozása az Önkormányzat többségi 

tulajdonában álló gazdasági társaságok részére” című szabályzatot.  

 

Az időközben bekövetkezett változások miatt szükségessé vált a szabályzat átdolgozása. A 

szabályozással érintett gazdasági társaságok közül a Thury-Vár Nonprofit Kft. és a Palotasport 

Nonprofit Kft. tulajdonosa a Várpalotai Közüzemi Kft. lett, melyhez a szabályozást is szükséges hozzá 

igazítani. A Várpalotai Közüzemi Kft. a tulajdonosi jogok átvétele után a társaságok számviteli és 

könyvelési feladatainak ellátását is átvette, ez utóbbi feladatokat átvette a Hírcentrum Nonprofit Kft. 

esetében is. Várpalotai Közüzemi Kft-t terhelő megnövekedett adminisztrációs feladatok figyelembe 

vételével javasolt, hogy a szabályzat helyébe az előterjesztés mellékletét képező szabályzat kerüljön, 

melyben az üzleti terv készítése és a beszámolási kötelezettség is átdolgozásra került. 

 

A szabályozásban érintett gazdasági társaságok esetében alapító által választott felügyelő bizottság 

működik, amely képviseli az alapítót. Ellenőrizheti, megvizsgálhatja, tájékoztatást kérhet a társaság 

tevékenységével és könyvvezetésével kapcsolatban. A felügyelő bizottságok a társaságok üzleti 

terveit, beszámolóit folyamatosan megtárgyalják. , azok elfogadásáról határozatot hoznak. 

 

A szabályozásban érintett gazdasági társaságok esetében az éves beszámolók az alapító által választott 

könyvvizsgáló részéről az adatok valódisága és a számviteli törvény előírásainak megfelelőségének 

szempontjából vizsgálatra kerül. A könyvvizsgálók az alapítónak jelentést készítenek, amelyről a 

felügyelő bizottság és a képviselő-testület is tájékoztatást kap.     

Az érintett gazdasági társágoknak a tárgyévre vonatkozóan üzleti tervet kell készíteni, melyet 

legkésőbb tárgyév február 28-ig kötelesek a Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felé 

jóváhagyás céljából beterjeszteni a szabályzatban meghatározott formában és tartalommal.  

 

A gazdasági társaságok a féléves eredményeikről az éves beszámoló részét képező mérleg, 

eredménykimutatás (mely a terv adatokat is tartalmazza) és a főkönyvi kivonat készítésével és 

megküldésével kötelesek beszámolni Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felé tárgyév 

szeptember 15. napjáig. 

 

A gazdasági társaságok az éves eredményeikről az üzleti év fordulónapja, azaz december 31-ét követő 

év május 31-ig kötelesek beszámolni Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felé. 

Beszámolási kötelezettségüknek a számviteli törvényben előírtak szerint kötelesek eleget tenni.  

 

A fentiek alapján terjesztem elő a mellékelt határozati javaslatot, és ajánlom elfogadásra a mellékelt 

szabályozást. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A fent leírtak alapján kérem a Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni, és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjék! 

 

Várpalota, 2017. május 15.  

 

 

 

Campanari-Talabér Márta 

polgármester 
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Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. május 25-i ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

…/2017. (V. 25.) képviselő-testületi  

h a t á r o z a t : 

 

 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az „Éves üzleti terv tevékenységi 

tervezésének és beszámolásának szabályozása az Önkormányzat többségi tulajdonában álló 

gazdasági társaságok és azok tulajdonában álló gazdasági társaságok részére” című 

Szabályzatot – a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal - 

 

e l f o g a d j a. 

 

 

2.) Ezzel egyidejűleg a 9/2011. (II.03.) képviselő-testületi határozattal elfogadott, „Éves üzleti 

terv tevékenységi tervezésének és beszámolásának szabályozása az Önkormányzat többségi 

tulajdonában álló gazdasági társaságok részére” című Szabályzat hatályát veszti. 

 

 

 

 

V á r  p a l o t a , 2017. május 25. 

 

 

 

 

 Campanari-Talabér Márta          dr. Ignácz Anita Éva 

    polgármester  jegyző 
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Várpalota Város Önkormányzata 

 

 

 

S Z A B Á L Y Z A T 

 

Éves üzleti terv tevékenységi tervezésének és beszámolásának 

szabályozása az Önkormányzat többségi tulajdonában  

álló gazdasági társaságok és azok tulajdonában álló gazdasági társaságok részére 

 

 

 

1. Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete 344/2010.(XI.25.) számú 

határozatával elrendelte a többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok 

költségvetésének és beszámoltatási rendjének szabályozását. 

 

2. A 2017-es gazdasági évtől kezdődően az érintett gazdasági társaságok a gazdasági évben 

végzett tevékenységeiket üzleti terv formájában legkésőbb tárgyév február 28-ig kötelesek 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felé jóváhagyás céljából 

beterjeszteni, az üzleti terv részenként jelen szabályzat mellékletében szereplő táblázatot 

is be kell nyújtani és likviditási tervet is kell mellékelni. A tevékenységek közül a 

beruházás és felújítás terve tételesen bemutatandó, melyet indoklással kell ellátni. 

 

3. A tervtáblák adatait az alábbi mellékletekkel kell igazolni, melyeknek az érintett 

gazdasági társaságoknál kell rendelkezésre állnia: 

  

a.) a személyi jellegű ráfordítások igazolásaként a gazdasági társaság létszámát be kell 

mutatni a következők szerint: 

 munkakörönkénti bontásban: fő, éves összes óra, átlagbér, bértömeg. 

b.) idegen féltől igénybe vett (veendő) szolgáltatás tervének bemutatása összesített 

egyenlegében főkönyvi számonkénti bontásban: mit vesznek igénybe, tervezett 

költsége, ha a szállító már kiválasztásra került (vagy áthúzódó folyamatos szolgáltatás 

miatt már ismert), akkor megnevezése. 

c.) egyéb ráfordítások oszlopában szerepeltett összegek  főkönyvi számonként összesített 

egyenlegének bemutatása, indoklása. 

d.) felosztott költségek vetítési alapjának bemutatása. Ezt felosztandó költség típusonként 

kell bemutatni, megindokolva a felosztás módszerét. 

e.) a források közül  főkönyvi számonként a tulajdonos, illetve az egyéb partnertől 

származó árbevétel tételek összesített egyenlegének bemutatása szükséges. Az 

önkormányzati hozzájárulások, akár kiszámlázás, akár támogatás útján várja a 

társaság, részletezendő és indokolandó. 

 

 

4. Az éves jóváhagyott terv az alapja az éves tevékenységnek. Új tevékenység felvétele vagy 

azok törlése változtatásnak minősülnek, tehát engedélykötelesek. A tervezetten felüli 

beruházás és felújítás bemutatását az éves beszámoló részeként kell mellékelni a 

beruházási terv tábla formájában. 

 



5. A gazdasági társaságok a féléves eredményeikről az éves beszámoló részét képező, 

eredménykimutatás (mely a terv adatokat is tartalmazza) és a főkönyvi kivonat 

készítésével és megküldésével kötelesek beszámolni a Felügyelő Bizottság és Várpalota 

Város Önkormányzati Képviselő-testülete felé tárgyév szeptember 15. napjáig. Az 

eltérésekről szöveges értékelés keretében kell számot adni.  

 

6. A gazdasági társaságok az éves eredményeikről az üzleti év fordulónapja, azaz december 

31-ét követő év május 31-ig kötelesek beszámolni a Felügyelő Bizottságok és Várpalota 

Város Önkormányzati Képviselő-testülete felé. A beszámolási kötelezettségnek a 

számviteli törvényben előírtak szerint kötelesek eleget tenni.  

 

7. Jelen beszámoltatás nem érinti a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 

beszámolási kötelezettséget. 

 

8. Jelen szabályzat 2017. május 25-ével lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit már a 2017. 

évi üzleti terv elkészítésénél is már figyelembe kell venni. 

Ezzel egyidejűleg a 9/2011. (II.03.) képviselő-testületi határozattal elfogadott, „Éves 

üzleti terv tevékenységi tervezésének és beszámolásának szabályozása az Önkormányzat 

többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok részére” című Szabályzat hatályát veszti. 

 

 

 

 

V á r p a l o t a , 2017. május 25. 

 

 

 

 

 Campanari-Talabér Márta          dr. Ignácz Anita Éva 

    polgármester  jegyző 

 
 


