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E L Ő T E R J E S Z T É S 
A Képviselő-testület 2015. november 25.-ei ülésére 

 
Tárgy:  A KIVÜ Kft. 2015. III. negyedéves 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.  
 
A fentiekre tekintettel a KIVÜ Kft. ügyvezetője eljutatta az Önkormányzat számára a KIVÜ 
Kft. 2015. III. negyedéves pénzügyi jelentését, amely a jelen előterjesztés mellékletét képezi. 
 
A KIVÜ Kft. által benyújtott – jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő – jelentés 
részletezi a KIVÜ Kft. 2015. III. negyedéves 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. III. negyedéves bevétele      56 790 e Ft  
Alaptevékenység 2015. III. negyedéves kiadása      56 704 e Ft 
___________________________________________________________________________ 
Alaptevékenység 2015. III. negyedéves eredménye     + 86 e Ft 
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Szilárd és szelektív hulladékgyűjtés: 
 
A szilárd és szelektív hulladékgyűjtés 2015. III. negyedéves bevétele   74 478 e Ft 
A szilárd és szelektív hulladékgyűjtés 2015. III. negyedéves kiadása  71 859 e Ft 
___________________________________________________________________________ 
A szilárd és szelektív hulladékgyűjtés 2015. III. negyedéves eredménye  +2 619 e Ft 
 
Egyéb vállalkozási tevékenység: 
 
Az egyéb vállalkozási tevékenység 2015. III. negyedéves bevétele   4 352 e Ft 
Az egyéb vállalkozási tevékenység 2015. III. negyedéves kiadása   3 190 e Ft 
___________________________________________________________________________ 
Az egyéb vállalkozási tevékenység 2015. III. negyedéves eredménye   + 1 162 e Ft 
 
 
A KIVÜ Kft. 2015. III. negyedéves üzleti tevékenységének eredménye  +3 867 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. Az, 
hogy a 2015. negyedév végén mégis pozitív eredménnyel zárt a hulladékgazdálkodási 
tevékenység is annak köszönhető, hogy a Földművelődési Minisztérium 2015. július 23. 
napján átutalta a 2014. év november hónapjáig felhalmozott veszteség kompenzálására járó 
10.693 eFt támogatást, illetve a negyedévben realizálódtak az NHI-től kapott visszatérítések, 
valamint a szelektív hulladék értékesítéséből származó bevételek is.  
 

A támogatásnak köszönhetően 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 bevételkieséssel 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. III. negyedéves pénzügyi jelentését. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Kistarcsa, 2015. november 12. 
 
 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 


