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E L Ő T E R J E S Z T É S 
A Képviselő-testület 2017. november 29.-ei ülésére 

 
Tárgy:  A Kistarcsai KÖFE Kft. 2017. III. 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. III. negyedéves pénzügyi és gazdálkodási, valamint a 
városüzemeltetési tevékenységre vonatkozó jelentéseit, amelyek a jelen előterjesztés 1. számú 
mellékletét képezik. 
 

A beszámolóból megállapítható, hogy a 2017. IV. negyedévben, december hónapban, a hónap 
elején, hóközi utalással jutalmat kíván fizetni a Kft. a munkavállalók számára összesen bruttó 
2.618.000- Ft összegben. Tekintettel arra, hogy a Kft. 2017. évre vonatkozó üzleti tervében az 
év végi juttatás még nem pénzbeli, hanem cafeteria juttatás formájában szerepelt, és a 
beszámolóban szereplő összegnél jelentősen kisebb összegben, ezért javasolt, hogy a 
Képviselő-testület járuljon hozzá a Kft. 2017. évre vonatkozó üzleti tervének módosításához, 
és a megemelt összegű juttatás biztosításához.  
 
 

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 

Határozati javaslat I. 
 

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

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
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Határozati javaslat II.  

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Kistarcsai KÖFE 
Kft. az év végi jutalmak kifizetésére legfeljebb 2.618.000,- Ft összeget felhasználjon. A 
Képviselő-testület felkéri a Kistarcsai KÖFE Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2017. évi üzleti 
tervét akként módosítsa, hogy abban a fenti összegű év végi juttatás szerepeljen és 
kerüljön elkülönítésre.   
 
Határid ő: azonnal, illetve 2017. december 31. napja 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester, Mira László, a Kistarcsai KÖFE Kft. ügyvezetője 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 

 

Kistarcsa, 2017. november 15. 
 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 
 

 


