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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

Az Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 
10/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének 20. § (2) bekezdése alapján valamennyi 
Önkormányzati tulajdonban lévő társaság köteles minden évben üzleti terv-koncepció 
készítésére. A fentiek alapján a KIVÜ Kft. eljuttatta az Önkormányzat számára a 2016. évre 
vonatkozó üzleti terv koncepcióját, amely jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. Az 
üzleti terv –koncepciót a KIVÜ Kft. Felügyelő Bizottsága is tárgyalta, az ülésről készült 
jegyzőkönyv másolatát a jelen előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolom.  
 
A Képviselő-testület a 201/2015. (XI.25.) számú határozatában úgy döntött, hogy a KIVÜ 
Kft. 2016. évi üzleti terv koncepcióját a Képviselő-testület decemberi rendes testületi ülésén 
tárgyalja. 
 
2015. november 10. napján a parlament elé benyújtásra került, jelen előterjesztés 3. számú 
mellékletét képező, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló 
T/7397. számú törvényjavaslattal kapcsolatos zárószavazásra várhatóan a 2015. december 14-
15-ei ülésén kerül majd sor.  
 
Előre láthatóan a törvényjavaslatot elfogadják majd, amely alapján létrehozásra kerül az 
állami Koordináló szerv, amelynek többek között a feladatai közé tartozik majd, hogy 2016. 
április 1. napjától a közszolgáltatási díjakat beszedje, és azokat a közszolgáltatók között 
felossza. 2016. október 1.-től a hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásához pedig be kell 
szereznie a KIVÜ Kft.-nek a Koordináló szerv által kiadott megfelelőségi nyilatkozatot is. A 
törvényjavaslat alapján az állapítható meg, hogy az Állam a hulladékos tevékenység 
vonatkozásában nagyobb szerepet kíván vállalni, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
tartalma a 2016. március 31. napjáig kidolgozandó Országos Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltatási Tervben foglaltakkal összhangban lesz meghatározandó.   
 
Mivel a hulladékos tevékenység ellátásához szükséges vagyon a jövőben az állami 
Koordináló szerv vagyonkezelésébe, vagy a közszolgáltató cég üzemeltetésébe adandó, és 
figyelemmel az egyéb más, a hulladékgazdálkodás tekintetében előírt többletkövetelményre 
valamint a Kft. működésének jelenlegi felépítésére, megállapítható, hogy nem zárható ki, 
hogy a hulladékos tevékenységre vonatkozó külső körülmények esetlegesen befolyással 
lesznek a városüzemeltetési tevékenységre is.  
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Tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység speciális kezelés alá tartozik majd, 
amelyre az Államnak nagyobb befolyása lesz, így javasolt a KIVÜ Kft. esetében is a 
hulladékszállítási tevékenységet a városüzemeltetési tevékenységtől fizikálisan is teljesen 
elkülönítetten kezelni, és a városüzemeltetési tevékenység ellátására olyan formát találni, 
amely alapján biztosítható ezen önkormányzati feladat hatékony, a helyi érdekeket szem előtt 
tartó ellátása. A két tevékenység megnyugtató szétválasztása egy cégen belül nem tűnik 
megoldhatónak, mivel a számviteli szétválasztás ellenére nem kellően átlátható és nyomon 
követhető az egyes tevékenységek közötti kapcsolat és kölcsönhatás.   
 

Álláspontunk szerint ahhoz, hogy tiszta helyzet teremtődjön a KIVÜ Kft. által ellátott egyes 
tevékenységek tekintetében, és ahhoz, hogy az Állam hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásban vállalt megnövekedett szerepe semmiképpen ne jelenthessen komplikációt 
a városüzemeltetési feladat ellátásában, szükséges a városüzemeltetési tevékenységet a KIVÜ 
Kft. tevékenységi köréből kivenni, és ezen tevékenységet más cég útján végezni.   
 

Amennyiben a hulladékgazdálkodási és a városüzemeltetési tevékenység szétválasztásra 
kerül, abban az esetben értelemszerűen a KIVÜ Kft. üzleti terv-koncepciójának jelenlegi 
formában történő elfogadása sem javasolható, hiszen az még a korábbi struktúrát veszi alapul.  
 

Mivel a víziközmű-szolgáltatás területén lezajlott átalakítás kapcsán rendelkezésre áll olyan, 
részben az Önkormányzat tulajdonában álló cég, nevezetesen a Szilasvíz Kft., amely jelenleg 
ténylegesen feladatot nem lát el és nem működik, így kézenfekvő megoldás lehet, ha a 
városüzemeltetési tevékenység a jövőben ezen cég által kerül ellátásra. Ez esetben a Szilasvíz 
Kft. megszüntetésével kapcsolatos problémakör is megoldást nyerne, hiszen az új feladat 
tükrében már nem lenne szükség a cég eladására, vagy végelszámolására.  
 

Ahhoz, hogy a Szilasvíz Kft. átvehesse a KIVÜ Kft.-től a városüzemeltetési feladatokat 
előfeltétel, hogy az Önkormányzat megvegye Kerepes Város Önkormányzat Szilasvíz Kft.-
ben meglévő üzletrészét. Tekintettel arra, hogy a cég értékkel jelenleg tulajdonképpen nem 
rendelkezik, hiszen bevételszerző tevékenységet nem folytat, így az 50%-os tulajdonrész 
vételárára legfeljebb 1,5 millió forint összegben javasolt ajánlatot tenni, mivel a jegyzett tőke 
összegéhez is ekkora összegben járult hozzá a cég alapításakor Kerepes Város 
Önkormányzata. A fenti esetben Kerepes Város Önkormányzata tulajdonképpen visszakapná 
az alapításakor a cégbe fektetett összeget. 
 

Amennyiben az Önkormányzat megvenné Kerepes Város Önkormányzat Szilasvíz Kft.-ben 
fennálló üzletrészét, akkor természetesen szükséges lenne a két önkormányzatnak 
megállapodást kötnie arról is, hogy a Szilasvíz Kft.-ben még meglévő követelések behajtása 
esetén, hogyan számolnak el egymás között a befolyt összegekkel. Az Önkormányzat 
értelemszerűen arra vállalhatna kötelezettséget, hogy Kerepes Város Önkormányzata számára 
rendelkezésre bocsátja a befolyó bevétel behajtásra fordított költségekkel csökkentett 
összegének 50%-át.  
 

Javasolt, hogy az átalakítást követően már városüzemeltetési feladatokat ellátó Szilasvíz Kft. 
székhelye a jövőben a KIVÜ Kft. mostani telephelye legyen, amelyet teljes egészében a 
Szilasvíz Kft. bérelne a továbbiakban az Önkormányzattól. A fenti esetben feltehetően 
elkerülhető lenne, hogy a KIVÜ Kft. mostani telephelye teljes egészében az Állam 
vagyonkezelésbe, vagy a KIVÜ Kft., mint közműszolgáltató cég üzemeltetésébe kerüljön, és 
ezáltal ne legyen igénybe vehető a hulladékos tevékenyég ellátásán kívüli más célokra. 
 
A KIVÜ Kft. sem szorulna ki a telephelyről, csak annyi változás történne, hogy a KIVÜ Kft. 
a telephely egy részét a jövőben már nem az Önkormányzattól bérelné, hanem albérletbe 
venné az új bérlő Szilasvíz Kft-től.  
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A városüzemeltetési tevékenység Szilasvíz Kft.-hez történő telepítése esetén a KIVÜ Kft. 
városüzemeltetési tevékenységet ellátó dolgozói tervezetten jogfolytonosan, azonos bérrel 
átvételre kerülnének a Szilasvíz Kft. által, tehát munkaviszony megszűnést az intézkedés nem 
jelentene.  
 

A tevékenységek szétválasztását követően a KIVÜ Kft. is tovább működne azzal a 
különbséggel, hogy már csak kizárólag a hulladékgazdálkodási feladatokat látná el. A 
hulladékszállítási tevékenységben az átalakítás zavart nem okozna, hiszen az ezen 
tevékenység végzéséhez szükséges munkaerő és munkaeszköz továbbra is rendelkezésre 
állna.  
 

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 

Határozati javaslat  
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a KIVÜ Kft. kizárólagos 
tulajdonosa úgy dönt, hogy a KIVÜ Kft. 2016. évi üzleti terv-koncepcióját és a KIVÜ 
Kft. Felügyelő Bizottságának 2015. október 26. napján megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvben foglaltakat nem fogadja el. A Képviselő-testület kijelenti, hogy 
szándékában áll a KIVÜ Kft. tevékenységét átalakítani oly módon, hogy a Kft. kizárólag 
hulladékgazdálkodási feladatokat lásson el, míg a városüzemeltetési feladatokat az 
Önkormányzat tulajdonában álló Szilasvíz Kft. végezze. A Képviselő-testület 
nyilatkozik, hogy a fenti átalakítás érdekében kezdeményezni kívánja a Szilasvíz Kft. 
Kerepes Város Önkormányzat tulajdonában álló 50%-os üzletrészének megvásárlását. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy legkésőbb 2016. március 31. 
napjáig készítse elő a KIVÜ Kft. tevékenységének átalakítását, folytassa le az átalakítás, 
valamint az üzletrész vásárlás megvalósíthatósága érdekében szükséges tárgyalásokat, 
egyeztetéseket, illetve tegye meg a szükséges ajánlatokat, jognyilatkozatokat az alábbi 
szempontok alapján: 
 

- a Szilasvíz Kft. Kerepes Város Önkormányzatának tulajdonában álló 50%-os 
üzletrészére legfeljebb nettó 1,5 millió forintos ajánlat tehető, 

-  amennyiben lehetséges a KIVÜ Kft.-nél jelenleg városüzemeltetési feladatokat 
ellátó munkavállalók jogfolytonosan továbbfoglalkoztatandóak a Szilasvíz Kft. 
által, 

- a Szilasvíz Kft.-ben meglévő követelések alapján befolyó bevételek elszámolására 
olyan megállapodás kötendő Kerepes Város Önkormányzatával, amely alapján 
legfeljebb a befolyó bevétel behajtásra fordított költségekkel csökkentett 
összegének 50%-a kerül átadásra Kerepes Város Önkormányzata számára, 

- az átalakítást követően a Szilasvíz Kft. székhelye a KIVÜ Kft. jelenlegi telephelye 
legyen, amelyet teljes egészében a Szilasvíz Kft. béreljen az Önkormányzattól. 
 

A Képviselő-testület felkéri továbbá a KIVÜ Kft. ügyvezetőjét, hogy a 
hulladékgazdálkodási és városüzemeltetési tevékenység erőforrásainak szétválasztási 
módjára vonatkozóan legkésőbb 2016. február 8. napjáig nyújtson be javaslatot az 
Önkormányzat számára.  
 

Határid ő: azonnal, illetve 2016. február 8., 2016. március 31. napja 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester, illetve Vernyik József a KIVÜ Kft. ügyvezetője 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Kistarcsa, 2015. december 4. 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 


