
KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 POLGÁRMESTERE 

 

 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

 Telefon: (28)- 507-133     Fax: (28)-470-357 

 „Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
A Képviselő-testület 2017. május 24.-ei ülésére 

 
 

Tárgy:  A Kistarcsai KÖFE Kft. 2017. I. negyedéves pénzügyi és gazdálkodási, valamint a 
városüzemeltetési tevékenységre vonatkozó beszámolója, és a kibővült tevékenységi körrel 
összefüggésben előterjesztett többlettámogatási igénye 
 
Érintett bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

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. 2017. I. 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 működési 
támogatással kapcsolatos elszámolásra. A jelentés bemutatja a 2017. évben bekövetkezett 
változásokat és a Kft. 2017. évben tervezett beruházásokat is, amelyek összesített értéke 
8.500.000,- Ft. A jelentés városüzemeltetési tevékenységével kapcsolatos része részletezi a 
társaság által a negyedévben elvégzett tevékenységeket és meghatározza ezek értékét is. 
Hangsúlyozandó, hogy a beszámolóban kizárólag a Polgármesteri Hivatal külön jelzése és 
megrendelése alapján elvégzett tevékenységek kerültek feltüntetésre, azok között nem 
szerepelnek a napi szinten, rendszeresen elvégzendő üzemeltetési feladatok, a takarítók, 
karbantartók, közfoglalkoztatottak által végzett napi feladatok, vagyis a Kft. tevékenysége a 
kiemelt tevékenységek körén túlmutat.   
 

A Kistarcsai KÖFE Kft. a 8.500.000,- Ft összegű beruházást az előző évben és a 2017. évben 
nyújtott önkormányzati támogatások, a 2016. áprilisában a KIVÜ Kft.-től üzletág átruházás 
keretében átvett pénzeszköz és a társaság vállalkozási tevékenységéből származó bevétel fel 
nem használt részének igénybevételével kívánja finanszírozni.  
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A jelentést a 2017. május 5. napján megtartott ülésén megtárgyalta a Kistarcsai KÖFE Kft. 
Felügyelő Bizottsága, aki azt jóváhagyta.  
 

A 2017.03.31. napján figyelembe veendő adatok alapján a társaság 15.882.937,- Ft 
bankszámlán meglévő pénzeszközzel és 124.260,- Ft házipénztárban lévő pénzeszközzel 
rendelkezett a 3.000.000,- Ft jegyzett tőke összegén felül.  
A Közfoglalkoztatásra elkülönített bankszámlán 509.037,- Ft összeg volt 2017. március 31. 
napján, azonban ezen összeg a közfoglalkoztatás finanszírozására teljes egészében 
felhasználásra kerül.  
 

A KIVÜ Kft. m űködésében bekövetkezett változások következtében 2017. május 01. napjától 
a KÖFE Kft.-nél új feladatként jelentkezett a közterületi kukákban elhelyezett hulladék 
összegyűjtése és a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. által kihelyezett konténerekbe történő 
elszállítása. A kibővült tevékenységre tekintettel szükségesnek látszik a Kistarcsai KÖFE Kft. 
NAV felé bejelentett tevékenységi körét a 3811’08 teáor szám szerinti „Nem veszélyes 
hulladék gyűjtése” és a 4941’08 teáor szám szerinti „Közúti áruszállítás” megnevezésű 
tevékenységekkel kibővíteni, valamint a KÖFE Kft. létszámát is megnövelni. A 
létszámbővítés egy része megoldható a KIVÜ Kft.-től átvett 2 fő munkavállaló felvételével, 
akik a hulladék összegyűjtést végzik majd, azonban emellett szükséges további legalább 1 
fő, a hulladékszállító jármű vezetését végző munkavállalót is alkalmazni. A KIVÜ Kft.-től 
átvett 2 fő munkavállaló munkabére és foglalkoztatása a KÖFE Kft. bevételei terhére és a 
rendelkezésre álló, be nem töltött, illetve a részmunkaidőben betöltött státuszok bér 
maradványának igénybevételével biztosítható, viszont a járművezetést végző munkavállaló 
alkalmazhatóságához előfeltétel, hogy ezen státusz finanszírozására a Képviselő-testület 
külön forrást biztosítson.  
 

A közterületi hulladékgyűjtő edényekből történő hulladékgyűjtés és szállítás 
végrehajthatósága érdekében továbbá szükséges az is, hogy a KIVÜ Kft. által pályázati 
forrásból beszerzett Mercedes Atego típusú darus, billenő platós felépítményű hulladék 
begyűjtésére használt tehergépjárművet a Kistarcsai KÖFE Kft. igénybe tudja venni. Az 
igénybevétel bérleti jogviszony útján történne, az alkalmazott bérleti díj összege bruttó  
25.400 Ft /hó lenne.  
 

Az előzetes kalkulációk szerint a járművezető munkatárs bruttó alapbére 220.000 Ft/hó, így a 
járművezető járulékos költségekkel együtt 320.000 Ft/hó összeg ellenében lenne 
foglalkoztatható. 
 

A tevékenység végzése érdekében üzemeltetett gépjármű üzemanyag és szerviz költségei 
várhatóan bruttó 71.000 Ft /hó összeget tesznek majd ki. 
 

A fentiek alapján a hulladékgazdálkodási feladatok átalakulásával kapcsolatban felmerülő 
költségek, megnövekedett kiadások összesen 416.400 Ft/hó, azaz 4.996.800,- Ft/év 
többlettámogatást igényelnek a Kistarcsai KÖFE Kft. részéről. A többlettámogatás biztosítása 
a 2017. évben 2.914.800,- Ft kiadást jelentene az Önkormányzat számára.  
 

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 2017. I. negyedéves pénzügyi és gazdálkodási, valamint a 
városüzemeltetési tevékenységre vonatkozó beszámolóját.  
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A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Kistarcsai KÖFE Kft. a 2017. évben 
mindösszesen bruttó 8.500.000,- Ft értékű eszközfejlesztést és beruházást valósítson meg.  
A Képviselő-testület felkéri a Kistarcsai KÖFE Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon 
arról, hogy a Kft. NAV felé bejelentett tevékenységi köre tartalmazza a 3811’08 teáor 
szám szerinti „Nem veszélyes hulladék gyűjtése” és a 4941’08 teáor szám szerinti 
„Közúti áruszállítás” megnevezésű tevékenységeket. 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Kistarcsai KÖFE Kft. az álláshelyeinek számát 1 
státusszal növelje a közterületi gyűjt őedényekből történő hulladékgyűjtés és szállítás 
megoldhatósága érdekében. A Képviselő-testület a létszámbővítésre figyelemmel úgy 
határoz, hogy a Kistarcsai KÖFE Kft. számára nyújtott működési támogatás összegét 
2017. június 1. napjától 416.400,- Ft/hó összeggel megemeli, vagyis ettől az időponttól a 
Kft. számára 6.410.400.- Ft/hó működési támogatást biztosít. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármester és felkéri a Kistarcsai KÖFE Kft. ügyvezetőjét, hogy a 
vonatkozó támogatási szerződés-módosítást írja alá. A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges fedezet rendelkezésre állásának 
biztosítását szolgáló költségvetés módosítás előkészítéséről.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester, 

Mira László, Kistarcsai KÖFE Kft. ügyvezetője  
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 

 

Kistarcsa, 2017. május 11. 
 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 
 

 


