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Tárgy: A Kistarcsai KÖFE Kft. 2016. IV. negyedéves pénzügyi és gazdálkodási, valamint a 
városüzemeltetési tevékenységre vonatkozó beszámolója és a 2017. évi üzleti terve 
 
Érintett bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 
I. A Kistarcsai KÖFE Kft. 2016. IV. negyedéves pénzügyi és gazdálkodási, valamint 

a városüzemeltetési tevékenységre vonatkozó beszámolója 
 
Figyelemmel Kistarcsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: „Önkormányzat”) és a 
Kistarcsai KÖFE Kft. között megkötött támogatási szerződésben foglaltakra, a Kistarcsai 
KÖFE Kft. a támogatással érintett közszolgáltatások ellátásáról negyedévente jelentést készít.  
 
A fentiekre tekintettel a Kistarcsai KÖFE Kft. ügyvezetője eljutatta az Önkormányzat 
számára a Kistarcsai KÖFE Kft. 2016. IV. negyedéves pénzügyi és gazdálkodási, valamint a 
városüzemeltetési tevékenységre vonatkozó jelentéseit, amelyek a jelen előterjesztés 1. számú 
mellékletét képezik. 
 
A Kft. által benyújtott pénzügyi és gazdálkodási jelentés tartalmazza a cég aktuális pénzügyi 
helyzetével kapcsolatos adatokat, a Kft. tulajdonában álló tárgyi eszközök kimutatását, a 
személyi állomány bemutatását. A jelentés külön kitér a negyedévben kifizetett 
munkabérekkel kapcsolatos költségkimutatásra, az Önkormányzat által folyósított 
támogatásokkal kapcsolatos elszámolásra, mely során külön táblázatban szerepel a havi 
működési támogatásokkal történő elszámolás. A jelentés bemutatja az üzletág átruházás 
keretében a KIVÜ Kft.-től átvett, a negyedév kezdetén 2.407.375,- Ft összegben meglévő 
pénzeszköz mikénti felhasználását, valamint a Kft. vállalkozási tevékenységéből származó 
bevételek és kiadások elszámolását is. A jelentés külön összesíti a 2016-os adóévre várható, 
2017. évben kifizetendő adók összegét. A jelentés városüzemeltetési tevékenységével 
kapcsolatos része részletezi a társaság által a negyedévben elvégzett tevékenységeket és 
meghatározza ezek értékét is.  
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A jelentést a 2017. február 9. napján megtartott ülésén megtárgyalta a Kistarcsai KÖFE Kft. 
Felügyelő Bizottsága, aki azt jóváhagyta.  
 
A KIVÜ Kft.-től átvett pénzeszköz összegéből jelenleg 1.848.575,-Ft áll rendelkezésre. A téli 
időszakra figyelemmel költségnövekedés történt a korábbi időszakokhoz képest, amely azt 
eredményezte, hogy a negyedévben az Önkormányzattól kapott működési támogatás összege 
nem fedezte a kiadásokat, a Kft. a felmerülő kiadásai közül 1.902.524,- Ft-ot a korábban 
rendelkezésre bocsátott források maradványából finanszírozott. Az Önkormányzat által a 
munkavállalók oktatására biztosított támogatás összege kimerült, sőt az oktatásra ezen 
támogatási összegen felül további 192.640,- Ft-ot kellett költenie a Kft.-nek. A társaság 
vállalkozási tevékenységéből a negyedév végén fennmaradó összeg 353.002,- Ft volt. A 
2016.12.31. napján figyelembe veendő adatok alapján a társaság 11.230.356,- Ft 
pénzeszközzel rendelkezett a jegyzett tőke összegén felül. Ezen egyenleg tartalmazza a 2016. 
december havi nettó munkabér kifizetéssel, illetve járulékaival, valamint a passzív időbeli 
elhatárolással elszámolt költségeket is, melyek rendezése a 2017. évben történt meg.  
 

A jelentésben szereplő, 2017. évi kifizetést érintő 3.400.000,- Ft összegű társasági adó fizetési 
kötelezettség nagyrészt abból keletkezik, hogy a cég nagy összegű (22.850.000,- Ft) 
eszközbeszerzést hajtott végre vissza nem térítendő támogatásból. Ez egy egyszeri társasági 
adót növelő tényező, amely a jövőben már értelemszerűen nem jelentkezik majd. Amennyiben 
a cég fejlesztési tartalékot, vagy céltartalékot különít el, akkor ezen elkülönített összegek után 
nem terheli majd a Kft.-t társasági adófizetési kötelezettség. 
 
 

 
II. A Kistarcsai KÖFE Kft. 2017.évi üzleti terve 

 
Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 20. § 
(2)-(3) bekezdése szerint valamennyi társaság köteles minden évben üzleti terv készítésére, a 
Képviselő-testület az üzleti tervet az éves költségvetés megtárgyalásakor tárgyalja meg. A  
20. § (4) bekezdés értelmében az üzleti terv a társaság felügyelőbizottsága írásbeli 
jelentésének birtokában, azzal egyidejűleg nyújtható be a Képviselő-testülethez 
megtárgyalásra.  
 

A fenti rendelkezésekre figyelemmel a Kistarcsai KÖFE Kft. benyújtotta a 2017. évre 
vonatkozó üzleti tervét, amelyet a 2017. február 9. napján tartott ülésén a Kft. Felügyelő 
Bizottsága is megvizsgált és jóváhagyott. A hivatkozott üzleti terv a jelen előterjesztés 2. 
számú mellékletét képezi.  
 

A Kft. személyi állománya a 2017. évben növekedett, mivel a Képviselő-testület 216/2016. 
(IX.28.) számú határozata szerint 2017. január 1. napjától az Óvoda karbantartási és gondnoki 
feladatait is teljeskörűen a Kft. látja el, melyre tekintettel 2017. januárjától az óvodai 
gondnokot a Kistarcsai KÖFE Kft. foglalkoztatja. A Kft. üzleti tervében tájékoztatást adott 
arról, hogy személyi állományát további 1 álláshellyel növelni szándékozik. 
 
Hangsúlyozandó, hogy az óvodai gondnok Kft. általi foglalkoztatása nem jelent tényleges 
többletkiadást az Önkormányzat számára, hiszen az Óvoda részére nyújtott költségvetési 
forrás összege viszont ugyanakkora összeggel csökkenthető, mint amekkora összeggel a Kft. 
részére biztosított források összegét növelni szükséges, így az Önkormányzat összkiadása e 
tekintetben változatlan marad. 
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A Képviselő-testület 252/2016. (XI.30.) számú határozatában foglalt felhatalmazás alapján a 
Kft. bérfejlesztést is végrehajt a 2017. évben. A bérfejlesztés azért elengedhetetlen, mert a 
gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a jelenlegi bérek mellett a munkaerő nem tartható 
meg, a szakképzett munkavállalók más munkáltatóknál nagyobb fizetésre számíthatnak, így a 
jobban fizető álláshelyek miatt elhagyják a társaságot.   
 
A Kft. a fentiekre tekintettel a 2017. évre 8.908.000,- Ft/hó összegű működési költséggel 
számolt.  
 

Mivel a 2017. évtől a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/G. § (1) 
bekezdése szerint a tankerületi központ által fenntartott, települési önkormányzat által 
működtetett köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó 
jogok és kötelezettségek a tankerületi központot illetik meg, illetve terhelik, ezért a kistarcsai 
Simándy József Általános Iskola és Művészeti Iskola (a továbbiakban: „Iskola”) működtetési 
feladataihoz tartozó takarítási és gondnoki feladatokat, illetve a Pedagógiai Szakszolgálat 
működtetési feladataihoz tartozó takarítási feladatokat a Dunakeszi Tankerületi Központ, 
illetve a Ceglédi Tankerületi Központ a Kistarcsai KÖFE Kft. útján, vásárolt szolgáltatás 
révén biztosítja 2017. január 1. napjától. Az Iskola takarítási, gondnoki feladatainak 
vállalkozás keretében történő ellátása alapján a havi támogatás mértéke 3.190.000,- 
Ft/hó összeggel, míg a Pedagógiai Szakszolgálat takarítási feladatainak vállalkozás 
keretében történő ellátása alapján 54.000,- Ft/hó összeggel csökkenthető. 
 

Növelő tételként jelentkezik ugyanakkor, hogy 2017. március 1. napjától a 
közfoglalkoztatás megvalósítása a Kft. feladata lesz, mivel a közfoglalkoztatás kapcsán 
felmerülő költségek 10 fő közfoglalkoztatott esetén 330.000,- Ft/hó kiadást jelentenek, 
amellyel viszont szükséges a kalkulált havi támogatási összeget megemelni.  
 

A fentiek szerint – a várható változásokat is figyelembe véve– a 2017. évben a Kft. 
számára nyújtandó működési támogatás összege 2017. január-február hónapok 
vonatkozásában 5.664.000,- Ft/hó, a 2017. márciustól 2017. decemberéig tartó időszak 
tekintetében pedig 5.994.000,- Ft/hó összeg.  
 

Tekintettel arra, hogy a Kft. csak nemrégen kezdte meg működését, még nem áll 
rendelkezésre kellő információ ahhoz, hogy a Kft.-nél megmaradt többletforrások sorsát 
illetően tulajdonosi döntést lehessen hozni. A Kft. 2016. évi mérlegének és eredmény-
kimutatásának ismeretében lehet majd tiszta képet látni, amely alapján a további működés 
finanszírozásával kapcsolatos határozatok megszülethetnek.  
 

Már most előre látható ugyanakkor, hogy amennyiben a feladatok ellátásának színvonalát 
meg szeretné őrizni a cég, akkor a jövőben is számolni kell eszközbeszerzésekkel, 
bérfejlesztéssel és új munkaerők felvétele is szükségesnek látszik. Javasolt ezen célokra a 
jövőben fejlesztési tartalékot/céltartalékot képeznie a cégnek.  
 

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 

Határozati javaslat  

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kistarcsai KÖFE Kft. 
kizárólagos tulajdonosa elfogadja a Kistarcsai KÖFE Kft.-nek az előterjesztés 1. számú 
mellékletét képező 2016. IV. negyedéves pénzügyi és gazdálkodási, valamint a 
városüzemeltetési tevékenységre vonatkozó beszámolóját, és az előterjesztés 2. számú 
mellékletében szereplő 2017. évi üzleti tervét. 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Kistarcsai KÖFE Kft. az álláshelyeinek számát 1 
státusszal növelje.   
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A Képviselő-testület a Kistarcsai KÖFE Kft. számára nyújtott működési támogatás 
összegét 2017. január-február hónapok vonatkozásában 5.664.000,- Ft/hó, a 2017. 
márciustól 2017. decemberéig tartó időszak vonatkozásában pedig 5.994.000,- Ft/hó 
összegben határozza meg.  
 
Határidő: azonnal, illetve a határozatban foglaltak szerint 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester, 

Mira László, Kistarcsai KÖFE Kft. ügyvezetője  
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

 
 

Kistarcsa, 2017. február 9. 
 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 
 


