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A Képviselő-testület 2015. május 27.-ei ülésére 
 

Tárgy: A KIVÜ Kft. 2014. évi beszámolója, 2015. I. negyedévi pénzügyi jelentése, és a 
KIVÜ Kft. Felügyelő Bizottságának 2014. évi munkájáról szóló beszámoló 
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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 
I. A KIVÜ Kft. 2014. évi beszámolója, és a 2015. I. negyedévi pénzügyi jelentés 

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának (a továbbiakban: „Önkormányzat”) az önkormányzat 
vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete 20. § (5) bekezdése 
értelmében az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló társaságok ügyvezetői felelnek a 
számviteli törvény szerinti beszámolójuk benyújtásáért a képviselő-testület munkatervéhez 
igazodóan.  
 

Az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló KIVÜ Kft. és az Önkormányzat között 2012. 
február 29. napján megkötött támogatási szerződés II./4. pontja szerint a KIVÜ Kft. 
negyedévente köteles a támogatással érintett közszolgáltatások ellátásáról jelentést készíteni. 
A jelentésnek tartalmaznia kell a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó adatokat, a tervtől 
való eltérés tartalmát és mértékét. A KIVÜ Kft., tekintettel az Önkormányzat és a KIVÜ Kft. 
hulladékkezelési feladatok ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződésben foglaltakra, nem 
csak a támogatással érintett közszolgáltatások ellátásáról készít negyedévente jelentést, hanem 
minden általa végzett tevékenységére kiterjedően.  
 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 149/2012. (V.23.) sz. határozatával felkérte a KIVÜ 
Kft. Felügyelő Bizottságát, hogy legalább negyedévente ellenőrizze a KIVÜ Kft. 
gazdálkodását, tevékenységét, az ellenőrzések eredményéről készítsen, és adjon át 
jelentést/jegyzőkönyvet a Képviselő-testület számára. 
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 
hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi 
CLXXVII. törvény 12. § (1) bekezdése, illetve a (2) bekezdés b) pontja értelmében a 
gazdasági társaságnak a Ptk. rendelkezéseit Kft. esetén 2016. március 15-étől kell alkalmaznia 
(a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés időpontja), abban az esetben, ha a 
Kft. nem módosítja a létesítő okiratát előbb. A fentiekből következően a létesítő okirat 
módosításig, vagy 2016. március 15. napjáig még a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 
IV. törvény (a továbbiakban: „Gt.”) és nem az új Ptk. rendelkezései alkalmazandóak a KIVÜ 
Kft.-re.   

 

 



 
 
 
A Gt. 141. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a KIVÜ Kft. taggyűlése, azaz a képviselő-
testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló 
jóváhagyásával kapcsolatos döntés. 
 

A Gt. 35. § (3) bekezdése szerint, ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a 
beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában 
dönthet. 
 

A Gt. 40.§ (1) bekezdése ugyanakkor kimondja, hogy a legfőbb szerv által választott állandó 
könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján 
független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság 
beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság 
vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. 
 

A KIVÜ Kft. ügyvezetője a fentiekre tekintettel eljutatta az Önkormányzat számára a KIVÜ 
Kft. 2014. évi beszámolóját (amely tartalmazza többek között a mérleget, az eredmény-
kimutatást, a kiegészítő mellékletet, valamint a független könyvvizsgálói jelentést), a KIVÜ 
Kft. 2015. I. negyedéves pénzügyi jelentését, valamint a 2015. április 27.-ei Felügyelő 
Bizottsági ülésről készített jegyzőkönyvet. A fenti dokumentumok a jelen előterjesztés 
mellékleteit képezik.  
 

A 2014. évi beszámoló alapján a KIVÜ Kft. 2014. évi mérleg szerinti eredménye -14.148 eFt. 
A hulladékgazdálkodási tevékenység eredménye -15.506 eFt, az alaptevékenység eredménye  
-209 eFt, míg a vállalkozási tevékenység 1.567 eFt nyereséggel zárt.   
A társaság adózás előtti eredménye -14.053,- Ft, azonban a veszteség ellenére is megfizetendő 
a társaság által 95 eFt társasági adó, amely szintén negatívan hat a mérleg szerinti 
eredményre. A hivatkozott társasági adót a Kft. a nyereséges vállalkozási tevékenységből 
fedezi.  
 

Osztalék kifizetésre nincs mód, mert a KIVÜ Kft. a 2014. évet veszteséggel zárta, így nem 
képződött olyan nyereség, amely felosztható lenne. Hangsúlyozandó, hogy osztalék 
kifizetésére nyereséges gazdálkodás mellett sem lenne lehetőség, mivel figyelemmel kell 
lenni a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 
törvény 9/F § (2) bekezdésére, valamint a Gt. 4.§ (3) bekezdésére is, amelyek szerint a 
nonprofit gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható 
fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.  
 

Látható, hogy a Kft. veszteséges működését a hulladékos tevékenység okozza, amelynek 
vesztesége a rezsicsökkentésből adódik, mivel a rezsicsökkentett díjból származó bevételek 
nem fedezik a kapcsolódó kiadásokat, így a kommunális hulladékszállítás folyamatosan 
veszteséget termel. A szelektív hulladékszállítás nullszaldósan, illetve kismértékű nyereség 
mellett oldható meg. A még eredményesebb gazdálkodás érdekében 2015. áprilisától a 
szelektív hulladék előválogatását a KIVÜ Kft. a saját telephelyén végzi, közfoglalkoztatottak 
bevonása mellett, akiket a Kft. közvetlenül igényel meg a Munkaügyi Kirendeltségtől. 
Jelenleg 3 fő közfoglalkoztatott dolgozik a telephelyen, azonban a Kft. tájékoztatása szerint a 
gyakorlati tapasztalatok alapján ez a létszám nem elengedő, így indokolt a munkavállalói 
létszám emelése plusz 3 fővel. A Munkaügyi Kirendeltség a közfoglalkoztatottakkal 
kapcsolatban felmerülő munkabér és járulék költségeket 75%-os mértékben téríti meg a Kft. 
számára.  
 



A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos probléma, hogy a szelektív hulladékgyűjtő zsákba 
kommunális, illetve veszélyes hulladékot is elhelyez a lakosság. Ezen lakossági magatartás 
közigazgatási hatósági eljárás keretében történő szankcionálása, bírságolása azonban nem 
javasolt, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a szelektív hulladékgyűjtés elterjesztésében 
és népszerűsítésében érdekelt, amely célt a hatósági eszközzel történő fellépés nem szolgálja, 
a szankciók, illetve kilátásba helyezésük ugyanis valószínűsíthetően azt eredményeznék, hogy 
a lakosság elfordul ezen hulladékgyűjtési módtól. A hatósági fellépés eredményessége a 
bizonyítási nehézségek miatt sem garantálható. Megoldást ebben a kérdésben álláspontunk 
szerint a lakosság szelektív hulladékgyűjtő zsákba helyezhető hulladékokról történő 
tájékoztatása, és az ezzel kapcsolatos propaganda jelenthet.  
 

Fontos kiemelni, hogy 2015. július 1. napjától a 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 
értelmében biztosítani kell a természetes személyeknek legalább 80 literes, az 
egyedülálló részére pedig 60 literes űrmértékű gyűjtőedényt. A KIVÜ Kft. állásfoglalást 
kért a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivataltól arra vonatkozóan, hogy a 
60 literes és 80 literes gyűjtőedényben elhelyezett hulladék elszállítására hogyan 
történhet az árképzés, válasz azonban még nem érkezett. Az új űrmértékű gyűjtőedények 
bevezetése azonban a rezsicsökkentés által így is jelentősen lecsökkent hulladékos bevételeket 
biztosan tovább fogja csökkenteni várhatóan 20-25%-al. 
 

A hulladékos tevékenység veszteségét csökkenti, kompenzálja viszont a 2015. évben, hogy a 
KIVÜ Kft. 10.693 eFt egyedi kompenzációt kap az államtól. Az erről szóló értesítést a 
Földművelődésügyi Minisztérium 2015. március 13-án juttatta el, a támogatási szerződés 
aláírása egy-két héten belül várható. A kifizetés több ütemben történik majd. Az egyedi 
támogatásnak köszönhetően a Kft. 2015. évi zavartalan gazdálkodása várhatóan 
biztosítható lesz. A Képviselő-testület 60/2015. (III.25.) számú határozata szerint a 
hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefüggésben keletkező veszteség kezelésével 
kapcsolatos döntés legkorábban a 2016. évi üzleti koncepció tárgyalásakor (2015. 
novemberében) hozandó meg.  
 

Az alaptevékenység 2014. évre kimutatott veszteségét a takarítási tevékenység 
veszteségessége okozza. Az alaptevékenységen belül a takarítási tevékenyég folyamatosan 
veszteséges, a 2015. évi I. negyedéves pénzügyi jelentés alapján a 2015. évi I. negyedévben 
az alaptevékenység azért zárhatott mégis pozitív eredménnyel, mert 1 fő takarító tartós 
betegállományban van, akinek a leszázalékolása folyamatban van. 
 

Az alaptevékenység vesztesége ugyanakkor a vállalkozási tevékenység nyereségéből 
finanszírozható, mivel e körben nem érvényesül a keresztfinanszírozás tilalma. A KIVÜ Kft. 
létrehozásának egyik indoka éppen az volt, hogy a gazdasági társasági forma – a költségvetési 
szervként történő működéssel ellentétben – módot ad vállalkozási tevékenység végzésére is, 
amely tevékenység plusz bevételt tud teremteni a társaság számára. Ezen plusz forrás pedig a 
tulajdonos Önkormányzat közvetlen forrásnyújtási kötelezettségének mértékét csökkenti.  
 

2015. január 1. napjától a 248/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a 
Kft.-nél 10%-os béremelés kerül végrehajtásra, az ezzel kapcsolatos többletkiadásokat az 
Önkormányzat támogatás formájában biztosítja.  
 

Már most látható viszont, hogy a KIVÜ Kft. II. negyedéves eredménye az összes 
tevékenyég vonatkozásában rosszabbul alakul majd, mint az I. negyedévben, tekintettel 
arra, hogy a másodfokú jogerős ítélet alapján a Kft.-nek körülbelül 4,5 millió Ft-ot kell 
megfizetnie a Kft. korábbi könyvelő cége, az A-Conto Bt. számára, amely kiadás 
arányosan kerül elszámolásra az egyes tevékenységek között.  
 



Mivel a másodfokú ítélet az elsőfokú ítélet egyes jogsértő megállapításait osztja, viszont 
ennek jogi indoka nem kerül kellően alátámasztásra, így javasolt az ügyben a Kúria előtt 
felülvizsgálati eljárást indítani, melynek eredményessége esetén a másodfokú ítélet alapján 
megfizetendő összeg visszatérítésre kerülhetne a Kft. számára.  
 

II. A KIVÜ Kft. Felügyi Bizottságának 2014. évi munkájáról szóló beszámoló 
 
A KIVÜ Kft. Felügyelő Bizottságának (továbbiakban: „FEB”) ügyrendje szerint a FEB 
évente köteles a tulajdonos önkormányzatnak tevékenységéről beszámolni. 
 
A KIVÜ Kft. FEB elnöke, Nagy Árpád elkészítette a FEB 2014. évi munkájáról szóló 
beszámolót, amely a jelen előterjesztés 4. számú mellékletét képezi. 
 
A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatokat teszem. 
 
 

Határozati javaslat I.  

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a KIVÜ Kft. kizárólagos 
tulajdonosa elfogadja a KIVÜ Kft. –nek a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező 
2014. évi beszámolóját, és az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő 2015. I. 
negyedévi pénzügyi jelentését. A Képviselő-testület a KIVÜ Kft. 2014. évre vonatkozó 
mérleget 144.644 eFt főösszeggel, az eredménykimutatást -14.148 eFt mérleg szerinti 
eredménnyel jóváhagyja, osztalék kifizetéséről nem határoz.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

 
Határozati javaslat II.  

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KIVÜ Kft. 
Felügyelő Bizottságának 2014. évi tevékenységéről szóló, az előterjesztés 4. számú 
melléklete szerinti beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 
Kistarcsa, 2015. május 14. 
 
 
 
 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 
 


