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11 5/2021.(V.31.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft 2020. éví tevékenységérőI szóló beszámoló

elfogadásáról

A katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes töruények módosításáról szótó 2011. évi
CXXVlll. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján, a 27/2021. (1.29.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben eljárva, a
balassagyarmati polgárok biztonsága, a humánjárvány terjedésének csökkentése érdekében az atábbi
döntést hozom:

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselrtestülete a Balassagyarmati Városfejlesztö
Kft. 2020. évi beszámolóját 32.366 ezer Ft mérlegfóösszeggel, 28,068 ezer Ft saját tőkével, 7.301
ezer Ft adózott eredménnyel a mellékletben foglalt taftalommal elfogadja és az adózott eredményt
e red m é n yta rta lé kb a h el yez i.

2.) A polgármesterfelkériaz ügyvezetőt a kózzététel érdekében szükséges intézkedések megtételére,

Határidó: 2021. május 31.
Felelős: CsachGábor,polgármester

Oravecz lstván, ügyvezető



Tisztelt Képviselő–testület! 

 

 

A gazdasági társaság legfőbb szervének – jelen esetben a Képviselő-testületnek – kizárólagos 

hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása. 

 

A beszámolóban kimutatott számszerű eredményeken túl, a társaság 2020. évi működéséről az 

alábbiakban adunk tájékoztatást. 

 

A 100%-os önkormányzati tulajdonú Kft 2009. évi megalapítására a „Városközpont 

funkcióbővítő rehabilitációja” pályázat kapcsán, annak feltételeként került sor. A projektek 

lebonyolítására vonatkozó tényleges tevékenységét azonban csak a 2013-as évtől kezdődően 

látja el.  

 

A 2020. év legnagyobb feladata a Széchényi 2020 program keretében támogatásban 

részesített pályázatok lebonyolítása volt. Az Önkormányzat összesen 18 db európai uniós 

pályázattal rendelkezik, melyek közül 11-nek a projektmenedzsment tevékenységét teljes 

egészében a Városfejlesztő Kft. látta, látja el. Az iparterületek fejlesztésére vonatkozó két 

pályázat esetében a Kft. a menedzsmentet ellátó Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 

tevékenységét segíti. Emellett a Városfejlesztő Kft. koordinálta, koordinálja Ipolyszög, 

Patvarc települések és a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 1-1 pályázatának 

megvalósítását is.  

 

Tekintettel arra, hogy a Széchényi 2020 program keretében gyakorlatilag lezárultak a 

pályázati kiírások, a tavalyi évben csupán egy uniós pályázatot nyújtottunk be. A CLLD helyi 

felhíváson a Többfunkciós közösségi tér kialakítása a Balassagyarmat Rákóczi fejedelem út 

25-27. épületekben című kulcsprojektünkkel 85 millió Ft támogatást nyertünk. 

 

Összességében a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. mintegy 4,8 milliárd Ft értékű 

pályázatok megvalósításában vesz részt. 

 

A projektek közül a védőnői szolgálat fejlesztése valósult meg teljes egészében 2020-ben. A 

projekt 2021. évben történt helyszíni ellenőrzését követően a záró kifizetési igénylést és záró 

beszámolót elfogadta a Magyar Államkincstár, így a projekt fenntartási időszakba került.  

 

A Széchényi 2020 uniós pályázatai mellett a Kft. az elmúlt években lezárt számos európai 

uniós és hazai forrásból támogatott projekt utólagos elszámolással, fenntartással összefüggő 

feladatait is ellátta. 

 

A Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. öt beruházás műszaki ellenőrzésében vett részt 2020-

ben.  

 

Szintén a Kft. feladatai közé tartozik az önkormányzat közbeszerzési eljárásaiban való 

közreműködés, melynek keretében 2020-ban öt eljárás előkészítésében, illetve 

lebonyolításában vettek részt a Városfejlesztő Kft. munkatársai. 

 

A Városfejlesztő Kft. 2020. évi működése során az önkormányzattól kapott fenti fejlesztési 

feladatokat a tulajdonosi érdekeket messzemenően képviselve, az önkormányzati vezetőkkel 

és a hivatal munkatársaival szoros együttműködésben valósította meg. 

 



 

Szervezeti feltételek 

 

A Városfejlesztő Kft. személyi összetétele a tavalyi évben sem változott, a Kft. továbbra is 2 

fő munkavállalóval működik.  

 

 

Bevételek teljesítése 

 

A Kft. 2020. év során 25.856 eFt összegű bevételt realizált, mely szinte teljes egészében a 

Széchenyi 2020 keretében támogatásban részesített projektek megvalósításához kapcsolódik. 

A 2020-es évben a 2019-es évhez képest mintegy 8 %-kal nagyobb volumenű bevétel 

realizálódott. Az elmúlt öt évben a bevételek folyamatos növekedése tapasztalható.  

 

 
 

 

A Közösségvezérelt helyi fejlesztések Balassagyarmaton című projekt megvalósításában a 

Kft. konzorciumi partnerként vesz részt. Ezzel összefüggésben mintegy 4 millió Ft összegű 

európai uniós támogatás elszámolása és kifizetése történt meg 2020. évben. 

 

Az árbevételek önkormányzati forrásai közül 98,84 % származik az európai uniós, 100 %-os 

támogatási intenzitású pályázatokból, így az önkormányzat költségvetésének 

tehermentesítése, azaz a Kft. alapításának egyik célja, megvalósult. 

 

Az árbevételek 93,94 %-a Balassagyarmat Város Önkormányzatával kötött szerződésekből 

származik. 

 



 
 

A Kft. árbevételei öt tevékenységtípusból kerültek ki: Projektmenedzsment feladatok ellátása, 

Tanulmány elkészítése, Műszaki ellenőrzés, Közbeszerzési eljárás lebonyolítása és 

Nyilvánosság biztosításával összefüggő feladatok ellátása. A legtöbb bevétel – közel 87 % – a 

projektmenedzsment feladatok ellátásával kapcsolatosan keletkezett. 

 

 



 

Költségek alakulása 

 

A Kft. munkája során, a költség takarékosságot tartotta szem előtt. A munkák döntő részét 

saját alkalmazottakkal végeztük, külső szolgáltatások igénybevételére csak a speciális 

szakértelmet igénylő területeken (pl. szakági műszaki ellenőrzés, könyvelés, projekttábla, 

kiadvány készítés) volt szükség. Az anyagjellegű ráfordítások mértéke a 2019-es évhez képest 

mintegy másfélszesére (4.821 eFt) növekedett, köszönhetően a külső adatvédelmi tisztviselő, 

az elektronikus közbeszerzéseknél felmerülő rendszerhasználati, szerkesztési díjak, a szakági 

műszaki ellenőrzés és a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységhez 

szükséges díjak korábban nem jelentkező, illetve megnövekedő költségeinek. 

 

 

Összefoglalás 

 

A Kft. a 2019. évhez hasonlóan – ellentétben a 2016-2017. évekkel – pozitív eredménnyel 

zárta a 2020. évet. A 2020. évi gazdálkodás eredményeképpen a Társaság 8.707 eFt adózás 

előtti eredményt, illetve 7.301 e Ft adózott eredményt realizált, mely a 2019-es év értékéhez 

képest mintegy 8 %-os növekedést jelent. 

 

 
 

 

Megítélésünk szerint, az év végi beszámoló adatai azt mutatják, hogy a Kft. a 2020. üzleti 

évet eredményesen teljesítette.  

 

 

 



  
Balassagyarmati Városfejlesztő Cégjegyzékszáma: 12-09-006434 
 Korlátolt Felelősségű Társaság KSH szám: 14930357-4110-113-12 
            Balassagyarmat 
 
 

 
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

a 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 
 

 
 
II..  ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  RRÉÉSSZZ::  
 

A Balassagyarmati Városfejlesztő Kft megalapításának és folyamatos tevékenységének célja a 
város beruházási projektjeinek előkészítési, szervezési feladatainak ellátása, biztosítása. A 
társaságot 2009. évben az önkormányzat egyszemélyes tulajdonosként alapította. A társaság 
tevékenységében és tulajdonosi összetételében változás a 2020. évben sem történt.  
A társaság 2018. január 1. napjától a kisvállalati adó hatálya alatt működik. 
A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer: a magyar számviteli törvény (2000. évi 
C. tv.) - a továbbiakban Szv.tv. 
Az Szv.tv. 155.§.(3) bekezdése értelmében – a beszámoló hitelesítési feladatainak ellátására - 
bejegyzett könyvvizsgálót nem foglalkoztatunk. 
A számviteli politika meghatározó elemei (nem teljes körűen), illetve alkalmazott fontosabb 
értékelési eljárások az alábbiak:  

� A befektetett eszközöket a törvény szerinti bekerülési értéken (beszerzési áron), az egyedi 
értékelés alapelvének figyelembevételével kezeljük. 
Az értékcsökkenés elszámolási gyakorisága: évente egy alkalommal, év végén. Módszereként 
kizárólag lineáris leírást alkalmazunk. 

� A készletekről év közben sem mennyiségi, sem értékbeni nyilvántartást nem vezetünk, a mérlegbe 
bekerülő adatok valódiságáról az üzleti év mérleg-fordulónapjára vonatkozó leltározás keretein 
belül győződünk meg. A vásárolt készletek év végi értékelése utolsó beszerzési áron történik. 
Értékvesztés elszámolására a tárgyévben nem került sor. 

� A követeléseket, kötelezettségeket egyedileg értékeljük, az év végi leltározás keretében 
győződünk meg az egyes tételek helyességéről. 

� A beszámoló összeállítása során megállapítjuk azon tételek értékét, melyek ugyan a mérleg 
fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között válnak ismertté, azonban a mérleggel lezárt 
üzleti (gazdasági) év költségeit, ráfordításait és bevételeit jelentik. 
Erre tekintettel ezen átmenő tételeket – a gazdasági esemény jellegének függvényében – aktív 
illetve passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki.  
 
 

A vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség alakulásának értékelése: 
 

a) Vagyoni helyzet mutatószámai: 2019. év 2020. év 

Tőkeerősségi mutató  
(Saját tőke/Összes forrás) 

82,8% 86,7% 

Eladósodási együttható 
(Kötelezettségek/Saját tőke) 

0,2 0,1 

Befektetett eszközök fedezettsége 
(Saját tőke/Befektetett eszközök) 

3.543,9 4.227,1% 
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b) A pénzügyi helyzet mutatószámai: 2019. év 2020. év 

Rövidtávú likviditási mutató 
(Forgóeszközök-készletek/Rövid távú kötelezettségek) 

491,0% 711,5% 

Hosszú távú likviditás 
(Üzleti tevékenység eredménye/Kötelezettségek) 

193,1% 223,3% 

 

c) A jövedelmezőségi helyzet mutatószámai: 2019. év 2020. év 

Árbevételarányos jövedelmezőség 
(Üzleti tevékenység eredménye/Nettó árbevétel) 

34,6% 33,7% 

Eszközarányos jövedelmezőség 
(Adózás előtti eredmény/Eszközök összesen) 

33,0% 26,9% 

 
IIII..  SSPPEECCIIFFIIKKUUSS  RRÉÉSSZZ::  
  
A) A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK: 
 
1. Általános előírások: 
 

− Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek, egy adott eszköz vagy 
kötelezettség minősítésének megváltoztatására nem került sor. Össze nem hasonlítható adatok a 
mérlegben a befejezetlen munkák értékelése kapcsán  szerepelnek. 2020.január 1.-vel  a magyar 
számviteli törvényben megváltoztak a projektelszámolás szabályai. A korábbi években ez a 
készletek mérlegsoron szerepelt, míg a tárgyévben és a jövő években mindez az aktív időbeli 
elhatárolások soron lesz megtalálható (az árbevétel elszámolásával párhuzamosan). 

− Az előző év(ek)re vonatkozó módosítás, önellenőrzés a beszámolási időszakban nem fordult elő. 
 
2. Tételes előírások: 
 

− Az adózás előtti eredmény terhére, -a várható kötelezettségek, a jövőbeni költségek fedezetére – 
céltartalékot nem kellett képeznünk. 

− A követelésekre elszámolt, illetve visszaírt értékvesztéseket nem tartunk nyilván. Követeléseink 
között kétes vagy behajthatatlan tételt nem szerepeltetünk, s 90 napos fizetési határidőn túli 
követelésekkel sem rendelkezünk. 

− A mérleg fordulónapján kimutatott rövid lejáratú kötelezettségek összege(3.899 eFt) – az előző 
év azonos időpontjához képest – jelentősen nem változott (-389 eFt). Ebből a két legnagyobb 
tétel a a belföldi vevőköveteléshez  kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó (2.532 eFt) és a 
jövedelem-elszámolási számla összege(690 eFt). 

− 5 éven túli kötelezettség nem keletkezett, zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított 
kötelezettségünk nem áll fenn. 

− A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel, veszélyes hulladékokkal, 
környezetre káros anyagokkal nem rendelkezünk, környezetvédelemmel kapcsolatosan 
céltartalékot nem kellett képeznünk. 
 

 
B) AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK: 
 

− Az eredmény-kimutatás összeállítása során nem álltunk át – az előző évekhez viszonyítva – 
másik változatra. 

− A beszámolási időszakban a nettó árbevétel összege közel 8%-kal növekedett (1.904 eFt). Ennek 
egyik fő oka a már említett projektelszámolás megváltozott számviteli előírásai voltak. 
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− Az anyagjellegű ráfordítások mértéke az előző évhez képest több mint a  másfélszeresére, 1.754 
eFt-tal növekedett, köszönhetően elsősorban az elektronikus közbeszerzésnél felmerülő 
rendszerhasználati díj, a szakági műszaki ellenőrzések és a felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadási tevékenységhez szükséges oktatások a   tárgyévben ténylegesen felmerülő 
költségeinek. 

− Kivételes nagyságú, nem szokványos bevételek – ráfordítások a beszámolási időszakban nem 
fordultak elő. 

 
C) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK: 
 

− A számviteli törvény tételes előírásaitól nem tértünk el. 
− A társaságnál felügyelő bizottság működik. Az ügyvezető Oravecz István munkaviszony 

keretében látja le teendőit. A havi járandósága 500 eFt volt. Más juttatás, előleg, kölcsön, 
költségtérítés stb. az ügyvezető számára nem került folyósításra. 
A képviseletre jogosult ügyvezető fontosabb adatai: 
 
 Név:  Oravecz István 
 Lakcím:  2660 Balassagyarmat, Bercsényi u 14. 
 

− Mérlegen kívüli függő, vagy más kötelezettségvállalással nem rendelkezünk, hátrasorolt 
eszközeink nincsenek. 

− A saját tőke a tárgyévben – az adózott eredmény átvezetésén kívül – nem változott. 
− A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók: 

− átlagos statisztikai létszáma: 2   fő 
− bérköltsége: 11.501 eFt 
− egyéb személyi jellegű kifizetései:  666 eFt 

 
− A társaság – a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére – a valós értéken történő 

értékelés szabályait nem alkalmazza. 
− A könyvviteli feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: 

 Név:  Benedekné Pásztor Judit 
 Lakcím:  2694 Magyarnándor, Iskola u. 19/b. 
 Regisztr.sz.  153114 

 
 
 
Balassagyarmat, 2021. május 21. 
 
 
 
  
 
 
  ügyvezető 



Cégnév: Balassagyarmati Városfejleszt ő Kft.
Cégjegyzékszám: 12-09-006434
Statisztikai számjel: 14930357411011312
Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2020.01.01 - 2020.12.31

Egyszer űsített éves beszámoló

P.H.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alá támasztva."

Kelt: Magyarország, Balassagyarmat, 2021.05.21

............................................................ ............................................................ ............................................................
Aláírásra jogosult Aláírásra jogosult Aláírásra jogosult



EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG "A" típus

Cégnév: Balassagyarmati Városfejleszt ő Kft.
Cégjegyzékszám: 12-09-006434
Statisztikai számjel: 14930357411011312
Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2020.01.01 - 2020.12.31

Sor- Előző év(ek)
szám Tétel (sor) megnevezés Előző év módosításai Tárgyév

2 A. Befektetett eszközök (A./I. + A./II. + A./III.)         586           0         664

3    I. Immateriális javak           0           0           0

4    II. Tárgyi eszközök         586           0         664

5    III. Befektetett pénzügyi eszközök           0           0           0

6 B. Forgóeszközök (B./I. + B./II. + B./III. + B./IV. )      24 499           0      27 740

7    I. Készletek       3 444           0           0

8    II. Követelések      12 691           0      11 236

9    III. Értékpapírok           0           0           0

10    IV. Pénzeszközök       8 364           0      16 504

11 C. Aktív id őbeli elhatárolások           3           0       3 962

12 Eszközök (aktívák) összesen (A. + B. + C.)      25 088           0      32 366

14 D. Saját tőke (D./I. + D./II. + D./III. + D./IV. + D./V. + D./VI. + D./VII.)      20 767           0      28 068

15    I. Jegyzett tőke       3 000           0       3 000

16    II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke -           0           0           0

17    III. Tőketartalék           0           0           0

18    IV. Eredménytartalék      11 043           0      17 767

19    V. Lekötött tartalék           0           0           0

20    VI. Értékelési tartalék           0           0           0

21    VII. Adózott eredmény       6 724           0       7 301

22 E. Céltartalékok           0           0           0

23 F. Kötelezettségek (F./I. + F./II. + F./III.)       4 288           0       3 899

24    I. Hátrasorolt kötelezettségek           0           0           0

25    II. Hosszú lejáratú kötelezettségek           0           0           0

26    III. Rövid lejáratú kötelezettségek       4 288           0       3 899

27 G. Passzív id őbeli elhatárolások          33           0         399

28 Források (passzívák) összesen (D. + E. + F. + G.)      25 088           0      32 366

P.H.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alá támasztva."

Kelt: Magyarország, Balassagyarmat, 2021.05.21

............................................................ ............................................................ ............................................................
Aláírásra jogosult Aláírásra jogosult Aláírásra jogosult



EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

Cégnév: Balassagyarmati Városfejleszt ő Kft.
Cégjegyzékszám: 12-09-006434
Statisztikai számjel: 14930357411011312
Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2020.01.01 - 2020.12.31

Sor- Előző év(ek)
szám Tétel (sor) megnevezés Előző év módosításai Tárgyév

1    I. Értékesítés nettó árbevétele      23 952           0      25 856

2    II. Aktivált saját teljesítmények értéke       - 405           0      -3 444

3    III. Egyéb bevételek       1 036           0       3 952

4    IV. Anyagjellegű ráfordítások       3 067           0       4 821

5    V. Személyi jellegű ráfordítások      12 568           0      12 244

6    VI. Értékcsökkenési leírás         339           0         268

7    VII. Egyéb ráfordítások         330           0         324

8 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I +- II + III - IV - V - VI - VII)       8 279           0       8 707

9    VIII. Pénzügyi műveletek bevételei           0           0           0

10    IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai           0           0           0

11 B. Pénzügyi m űveletek eredménye (VIII - IX)           0           0           0

12 C. Adózás el őtti eredmény (+- A +- B)       8 279           0       8 707

13    X. Adófizetési kötelezettség       1 555           0       1 406

14 D. Adózott eredmény (+- C - X)       6 724           0       7 301

P.H.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alá támasztva."

Kelt: Magyarország, Balassagyarmat, 2021.05.21

............................................................ ............................................................ ............................................................
Aláírásra jogosult Aláírásra jogosult Aláírásra jogosult


