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E L Ő T E R J E S Z T É S 
A Képviselő-testület 2015. szeptember 2.-ai ülésére 

 
Tárgy: A KIVÜ Kft. 2015. I. félévi pénzügyi jelentése 
 
Érintett bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 

Figyelemmel Kistarcsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: „Önkormányzat”) és a 
KIVÜ Kft. között megkötött támogatási szerződésben, és a hulladékgazdálkodási feladatok 
ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződésben foglaltakra, a KIVÜ Kft. a támogatással 
érintett közszolgáltatások ellátásáról, illetve minden egyéb általa végzett tevékenységről 
negyedévente jelentést készít.  
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete 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 fentiekre tekintettel a KIVÜ Kft. ügyvezetője eljutatta az Önkormányzat számára a KIVÜ 
Kft. 2015. I. félévi pénzügyi jelentését, valamint a 2015. augusztus 5.-ei Felügyelő Bizottsági 
ülésről készített jegyzőkönyvet, amelyek a jelen előterjesztés mellékleteit képezik. 
 
A KIVÜ Kft. által benyújtott – jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő – jelentés 
részletezi a KIVÜ Kft. 2015. I. félévi működését, rögzítve az egyes hónapokban ellátott 
feladatokat, valamint az alaptevékenységgel, a szilárd és szelektív hulladékgyűjtéssel, egyéb 
vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban felmerült bevételeket, kiadásokat. A jelentés kitér a 
KIVÜ Kft. likviditásának biztosíthatóságával kapcsolatos kérdésekre is.   
 
A jelentés alapján az alábbi eredmények állapíthatóak meg az egyes tevékenységek 
tekintetében: 
 

Alaptevékenység: 
 

Alaptevékenység 2015. I. félévi bevétele       37 860 e Ft  

Alaptevékenység 2015. I. félévi kiadása       37 603 e Ft 

___________________________________________________________________________ 
Alaptevékenység 2015. I. félévi eredménye     + 257 e Ft 
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Szilárd és szelektív hulladékgyűjtés: 
 
A szilárd és szelektív hulladékgyűjtés 2015. I. félévi bevétele    39 207 e Ft 
A szilárd és szelektív hulladékgyűjtés 2015. I. félévi kiadása   48 780 e Ft 
___________________________________________________________________________ 
A szilárd és szelektív hulladékgyűjtés 2015. I. félévi eredménye   -9 573 e Ft 
 
Egyéb vállalkozási tevékenység: 
 
Az egyéb vállalkozási tevékenység 2015. I. félévi bevétele    2 593 e Ft 
Az egyéb vállalkozási tevékenység 2015. I. félévi kiadása    2 116 e Ft 
___________________________________________________________________________ 
Az egyéb vállalkozási tevékenység 2015. I. félévi eredménye    + 477 e Ft 
 
 
A KIVÜ Kft. 2015. I. félévi üzleti tevékenységének eredménye   -8 839 e Ft.  
 
Likviditás: 
 
A KIVÜ Kft. likviditási helyzetét továbbra is jelentősen befolyásolja a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény 91. § (2) bekezdésében előírt rezsicsökkentés végrehajtása. Mint 
a fentiekben látható a hulladékos tevékenység az I. félévet 9.573 eFt veszteséggel zárta. A 
veszteség növekedéséhez hozzájárult, hogy június hónapban kellett a Kft.-nek kiegyenlítenie 
a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal számára fizetendő 1.205 eFt összegű 
felügyeleti díjat, illetve ekkor került nagy mennyiségben beszerzésre a 2015. július 1. napjától 
alkalmazásra kerülő, új átlátszó szelektív zsák is. Az eredményt rontotta továbbá az A-Conto 
per miatt kifizetendő összeg. A hulladékos tevékenység veszteségét a vállalkozási 
tevékenység nyeresége (köszönhetően a gallyaprító használaton kívüli tartozék 
értékesítésének), illetve az alaptevékenységen (városüzemeltetési feladatok) fennmaradt 
összeg javítja.  
 
Hangsúlyozandó, hogy a 2014. hasonló időszakot vizsgálva viszont az állapítható meg, 
hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység vesztesége 3.673 eFt-tal kevesebb a 2015. I. 
félévre vonatkozóan, mint volt a 2014. I. félév tekintetében. Ez annak köszönhető, hogy 
2014. július 1. napjától a KIVÜ Kft. végzi a szelektív hulladék szállítását és gyűjtését, 2015. 
április 1. napjától pedig a szelektív hulladék válogatását is. A fentiek következtében nem kell 
szállítási és válogatási díjat fizetni a FE-Group Invest Zrt. számára, emellett ugyanakkor a 
szelektív hulladék értékesítése is hatékonyabb, mivel a szelektív hulladék kommunális 
tartalma a korábbi 22,7%-ról 10-15%-ra csökkent, vagyis nőtt az értékesíthető hasznos anyag 
tartalom, amely természetesen a szelektív hulladék értékesítéséből származó bevétel összegét 
is növelte.  A Munkaügyi Kirendeltségtől ígéret érkezett arra, hogy 2015. szeptemberétől is 
biztosítanak majd támogatást a Kft. számára a szelektív hulladékválogatási tevékenységet 
végző közfoglalkoztatottak alkalmazásához. A Munkaügyi Kirendeltség értesítése szerint a 3 
fő közfoglalkoztatott támogatását 2016. február 29. napjáig meghosszabbítják. 
 
Pozitív hatással lesz a KIVÜ Kft. likviditására az is, hogy a Földművelésügyi Minisztérium 
2015. július 23. napján megfizette a társaság számára a korábban megítélt 10.693 eFt összegű 
egyedi támogatást, ez a bevétel azonban a féléves adatokban még értelemszerűen nem 
szerepel, csak a III. negyedévben fog megjelenni a cég beszámolójában.  
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A támogatással előre láthatólag biztosítható lesz a társaság által a hulladékgazdálkodás 
2015. évi zavartalan működése az Önkormányzat pénzügyi hozzájárulása nélkül is.  
 
2016. január 1. napjától számolni kell viszont további költségnövekedéssel is, hiszen a jelen 
állás szerint ettől az időponttól szükséges bevezetni a természetes személyek számára 
legalább 80 literes, az egyedülállók részére pedig 60 literes űrmértékű gyűjtőedényt.  
 
A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 

Határozati javaslat 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a KIVÜ Kft. kizárólagos 
tulajdonosa elfogadja és tudomásul veszi a KIVÜ Kft. –nek az előterjesztés 1. sz. 
mellékletében szereplő 2015. I. félévi pénzügyi jelentését, valamint az előterjesztés 2. 
számú mellékletét képező Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyvben foglaltakat. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

 

 
Kistarcsa, 2015. augusztus 18. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 
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Mellékletek:  
 

- 1. sz. melléklet: a KIVÜ Kft. 2015. I. félévi pénzügyi jelentése; 
- 2. sz. melléklet: A 2015.08.05. napján megtartott Felügyelő Bizottsági ülés 

jegyzőkönyve. 
 

 


