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ELŐTERJESZTÉS 

 
Tárgy: Döntés a Kistarcsai KÖFE Kft. 2020. évi üzleti tervének és az Önkormányzattal 
kötött Támogatási szerződésének a módosításáról 
 
A Kistarcsai KÖFE Kft. 2020. november 6-án kelt levelében (1. számú melléklet) részletes 
indokok alapján kérte a Kft. önkormányzati támogatásának 10 976 440 Ft-tal történő 
kiegészítését. A kért összegből a Kft. 25 fő munkavállaló részére kíván december hónapban 1 
havi munkabérnek megfelelő összegű év végi jutalmat biztosítani, amelynek várható költsége 
6 706 440 Ft, ami tartalmazza a jutalom összegét, illetve az utána fizetendő járulékokat is. 
További 2 970 000 Ft-ot az év első 4 hónapjában a koronavírus járvány miatt megnövekedett 
tisztítószer vásárlások fedezetére, és 1 300 000 Ft összeget a gázkazán cseréjére kíván fordítani.  
 
A Kft. levelét követően a Kistarcsai VMSK Kft. jelezte, hogy az általa is használt gázkazánt 
kicseréli, így a Kistarcsai KÖFE Kft. kérelmét az eredetileg kért összeghez viszonyítva 1 300 000 
Ft összeggel csökkentett összegben, 9 676 440 Ft-ban tartja fenn. 
 
A kért támogatáshoz kapcsolódóan a Kft. üzleti terv módosítást készített (2. számú melléklet), 
mely üzleti terv módosítás jóváhagyása az Önkormányzat Képviselő-testületének – így 
veszélyhelyzet esetén a polgármesternek - a jogköre. Az üzleti terv módosítást a KÖFE Kft. 
Felügyelő Bizottsága 3/2020 (XI.16.) számú határozatával elfogadta (3. számú melléklet). 
 
A támogatás fedezete a Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. 
(II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása alkalmával a költségvetésben biztosításra kerül.  
 
A támogatás biztosítása miatt a Kistarcsa Város Önkormányzat és a Kistarcsai KÖFE Kft. között 
jelenleg hatályos Támogatási szerződés melléklet szerinti módosítása szükséges (4. számú 
melléklet). 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított hatáskörében jóváhagyja a Kistarcsai KÖFE Kft. előterjesztéshez mellékelt 
módosított üzleti tervét, egyben úgy dönt, hogy elfogadja – és Kistarcsa Város 
Önkormányzata képviseletében aláírja – az előterjesztéshez mellékelt, Kistarcsa Város 
Önkormányzata és a Kistarcsai KÖFE Kft. között hatályos Támogatási szerződés 
módosítására irányuló Módosító szerződésben foglaltakat. 
 
Határidő: azonnal, a Módosító szerződés tekintetében a Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. 
évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítását követően azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester, Mira László, a Kistarcsai KÖFE Kft. ügyvezetője 
 
Kistarcsa, 2020. november 17. 

Juhász István 
      polgármester 


