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E L Ő T E R J E S Z T É S 
A Képviselő-testület 2017. augusztus 30.-ei ülésére 

 
Tárgy:  A Kistarcsai KÖFE Kft. 2017. II. negyedéves pénzügyi és gazdálkodási, valamint a 
városüzemeltetési tevékenységre vonatkozó beszámolója 
 
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. II. 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, a II. negyedévben beszerzett tárgyi 
eszközök kimutatását, a személyi állomány bemutatását. A jelentés külön kitér a negyedévben 
kifizetett munkabérekkel kapcsolatos költségkimutatásra, az Önkormányzat által folyósított 
működési támogatással kapcsolatos és a Kft. vállalkozási tevékenységből (pl.: Dunakeszi 
Tankerület számára végzett takarítási és karbantartási szolgáltatás) származó bevételeivel való 
elszámolásra. 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 Képviselő-testület a 118/2017. (V.24.) számú határozatában hozzájárult, hogy a Kistarcsai 
KÖFE Kft. a 2017. évben mindösszesen bruttó 8.500.000,- Ft értékű eszközfejlesztést és 
beruházást valósítson meg. A jelentés alapján látható, hogy a döntést követően 2 db benzines 
fűnyíró, egy KUBOTA fűnyíró traktor és egy lamináló gép került beszerzésre, mely eszközök 
közül a fűnyíró traktor képez nagyobb értéket, aminek a beszerzési ára 4.748.594,- Ft volt. A 
Kft. a III. negyedévben forgalomtechnikai eszközök, útlezáró, terelő és figyelmeztető 
eszközök pótlását valamint beszerzését tervezi a 2017. évi üzleti tervében szereplő beruházási 
terv alapján.   
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A jelentést a 2017. augusztus 17. napján megtartott ülésén megtárgyalta a Kistarcsai KÖFE 
Kft. Felügyelő Bizottsága, aki azt jóváhagyta. A vonatkozó Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyv 
másolatát az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolom. 
 

A 2017.06.30. napján figyelembe veendő adatok alapján a társaság 13.534.171,- Ft 
bankszámlán meglévő pénzeszközzel és 41.095,- Ft házipénztárban lévő pénzeszközzel 
rendelkezett a 3.000.000,- Ft jegyzett tőke összegén felül. 
A Közfoglalkoztatásra elkülönített bankszámlán 426.050,- Ft összeg volt 2017.06. 30. napján. 
 
 

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. II. negyedéves pénzügyi és gazdálkodási, valamint a 
városüzemeltetési tevékenységre vonatkozó beszámolóját.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester, 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 

 

Kistarcsa, 2017. augusztus 17. 
 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 
 

 


