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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 20. § 
(2)-(4) bekezdései szerint valamennyi társaság köteles minden évben üzleti terv készítésére. A 
Képviselő-testület az üzleti tervet az éves költségvetés megtárgyalásakor tárgyalja meg. Az 
üzleti terv a társaság felügyelőbizottsága írásbeli jelentésének birtokában, azzal egyidejűleg 
nyújtható be a Képviselő-testülethez megtárgyalásra.  
 
A KIVÜ Kft. ennek megfelelően elkészítette a 2017. évi üzleti tervét, amelyet a KIVÜ Kft. 
Felügyelő Bizottsága a 2017. február 1. napján megtartott ülésén tárgyalt. Az üzleti tervet és a 
KIVÜ Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről készült jegyzőkönyvet az előterjesztés 1. és 2. 
számú mellékleteiként csatolom.  
 
Az üzleti terv annak figyelembevételével került elkészítésre, hogy jelenleg az állami 
koordináló szerv, az NHKV Zrt. jogosult a hulladékszállítási díjak számlázására és 
beszedésére, a közszolgáltató KIVÜ Kft. feladata a közszolgáltatási szerződésben 
meghatározott hulladékgazdálkodási tevékenység ellátása és az NHKV Zrt. felé történő 
adatszolgáltatás. A KIVÜ Kft. az NHKV Zrt.-től kapott szolgáltatási díjból tudja fedezni a 
kiadásait. Bevételt keletkezik emellett a konténerek bérbeadásából és a SZIGÜ 
Temetőüzemeltető Kft. részére biztosított temetői hulladékszállításából is. Az üzleti tervben 
az eddig ismert szolgáltatási díjjal számolt a Kft. A lerakói díjak és a szelektív hulladék 
előválogatásának a díja a 2016. évben alkalmazott díjakkal azonos marad, így e körben 
kiadásnövekedéssel nem kell számolni. A Kft. a 2017. évben Erzsébet utalvány helyett 
készpénzes kifizetést kíván alkalmazni cafeteriaként, amely havonta 9,44%-os 
járulékcsökkenést eredményez majd. 
 
A szelektív hulladékgyűjtés rendszere úgy épül fel, hogy minden haszonanyag az NHKV Zrt. 
tulajdona, így a haszonanyag bevétel már nem tartható meg, ugyanakkor a 2017. évben is a 
közszolgáltató feladata marad a szelektív hulladék válogatása, bálázása és ennek költségét is a 
közszolgáltatónak kell állnia. Az NHKV Zrt.-t illeti meg a szelektív hulladékszállítási 
tevékenység értékesítési és visszatérítési bevétele is, ezért a 2017. évre a szelektív 
hulladékgyűjtésből már bevétel nem várható, az csak kiadásokat fog keletkeztetni.  
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2016. április 1. napjától számítottan a szelektív hulladék bevételeinek összege 9.827.465,- Ft 
volt, amely viszont levonásra fog kerülni a 2016. IV. negyedévre járó szolgáltatási díjból. 
 
Az üzleti tervben rögzítésre került az is, hogy a 2017. évben várhatóan újból átalakításra kerül 
majd a hulladékgazdálkodás rendszere, a tervek szerint 2017. április 1. napjától 21 nagy régió 
kerül majd kialakításra, cél a 200 ezer fő feletti szolgáltatási területek létrehozása. A KIVÜ 
Kft. az Észak-Pest Régióba tartozna, amelynek közszolgáltatója feltehetően a Zöld Híd Régió 
Nonprofit Kft. lesz. Jelenleg nincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely a csatlakozás 
szükségességét és az azzal kapcsolatos feltételeket előírná. 
 
Az Önkormányzat és a KIVÜ Kft. között fennálló közszolgáltatási szerződés rendelkezéseire 
figyelemmel a Kft.-nek szükséges a tárgyévet követő év március 1. napjáig a tárgyévre 
vonatkozóan a tárgyévben elvégzett közszolgáltatásokkal kapcsolatban szakmai beszámolót 
készíteni, és átadni az Önkormányzat részére. A fentiekre figyelemmel a Kft. eljuttatta az 
Önkormányzat számára a 2016. évi tevékenységére vonatkozó közszolgáltatási szakmai 
beszámolóját is, melyet az előterjesztés 3. számú mellékleteként csatolok. A beszámolóban 
részletesen bemutatásra került a Kft. kommunális és szelektív hulladékgyűjtéssel, 
lomtalanítással, valamint zöldhulladék gyűjtéssel kapcsolatos tevékenysége. A beszámoló 
alapján megállapítható, hogy a Kft. a 2016. évre vonatkozóan Kistarcsa Város területén 
biztosította a kötelező kommunális hulladékszállítási feladatok ellátását, valamint 
megszervezte az évi egyszeri kötelező lomtalanítást, a havi rendszerességű szelektív zsákos és 
külön gyűjtött papír, az elektronikai hulladék, valamint a zöldhulladék gyűjtést. Az OHKT-
ban meghatározott évi 10 alkalommal történő zöldhulladék gyűjtés nem volt megoldható. A 
Kft. jelezte, hogy a 2017. évben sem tudja az eddiginél több alkalommal biztosítani a 
településen a zöldhulladék gyűjtést.  
 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 

Határozati javaslat  

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a KIVÜ Kft. kizárólagos 
tulajdonosa elfogadja a KIVÜ Kft. 2017. évi üzleti tervét, a KIVÜ Kft. Felügyelő 
Bizottságának az üzleti tervvel kapcsolatos jelentését, és a KIVÜ Kft. 2016. évre 
vonatkozó közszolgáltatási szakmai beszámolóját az előterjesztés 1. sz., 2. sz. és 3. sz. 
mellékleteiben foglalt tartalommal, azzal, hogy a Képviselő-testület a hulladékgyűjtési 
közszolgáltatás jövőbeni ellátására vonatkozó döntéseit  a szükséges információk, 
adatok, jogszabályok ismeretében hozza meg.  
 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Kistarcsa, 2017. február 9. 
 

Solymosi Sándor  
                                                                                                                    polgármester 

 


