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E L Ő T E R J E S Z T É S 
A Képviselő-testület 2017. december 13.-ai ülésére 

 

 
 
Tárgy:  A Kistarcsai KÖFE Kft. 2018. évi üzleti terv koncepciója 
 

Érintett bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 

 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

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

A fenti rendelkezésekre figyelemmel a Kistarcsai KÖFE Kft. benyújtotta a 2018. évre 
vonatkozó üzleti tervét (1. sz. melléklet), amelyet a 2017. november 28. napján tartott ülésén a 
Kft. felügyelő bizottsága is megvizsgált és jóváhagyott, azzal a kiegészítéssel, hogy a Kft-nek 
beruházási tervében számolnia kell a 2017. augusztus hónapban elvont 4 millió Ft-tal is. (2. 
sz. melléklet).  
 

A Kft. 2018. évi fontosabb tervei: 
• Megvizsgálja, hogy van-e a működési formájának megfelelőbb, kedvezőbb adózási 

mód. 
• 2018.-ban bérfejlesztést szükséges végrehajtani, mivel 2018. évben 8%-os 

minimálbéremeléssel és 12%-os garantált bérminimum emeléssel lehet kalkulálni.  
• 2018. évre 96.011.000,- Ft összegű működési támogatási igénnyel tervez, mely havi 

bontásban 8.000.916,- Ft.  
• Állományi létszáma elegendő. 
• Az utak síkosságmentesítésére, hóeltakarításra, megerősített készenlét formájában 

kiemelt figyelmet fordít. 
• Beruházási tervében szereplő eszközöket megtakarításból, vagyontárgyak 

értékesítéséből tervezi megvalósítani. 
• Dunakeszi Tankerületi Központtal gondnoki- és takarítási feladatokra kötött 

vállalkozási szerződést felülvizsgálni szükséges a vállalkozási díj tekintetében. 
• Közfoglalkoztatási programban 2018. évben ismét pályázni fog a cég. 
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A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 

Határozati javaslat  

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kistarcsai KÖFE Kft.-
nek az előterjesztés 1. számú mellékletét képező 2018. évi üzleti terv koncepcióját. 
 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 

 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

 
Kistarcsa, 2017. november 30. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 


