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Tárgy:  A Kistarcsai KÖFE Kft. 2019. évi üzleti terve, és a Kistarcsai KÖFE Kft.-vel 
megkötött támogatási szerződés módosítása  
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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 

Kistarcsa Város Önkormányzata és a KÖFE Kft. között megkötött támogatási szerződés II.4. 
pontjában foglaltaknak megfelelően a KÖFE Kft. köteles a szerződés alapján támogatással 
érintett közszolgáltatások ellátásáról, a szerződés szerinti támogatás összegének 
elszámolásáról, jogszerű felhasználásáról évente beszámolót készíteni. 
 

A KÖFE Kft. ügyvezetője eljuttatta az Önkormányzat számára a 2018. évi közszolgáltatások 
ellátására vonatkozó jelentését, rövid pénzügyi kimutatással kiegészítve, amely a jelen 
előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. 
A beszámolóban a társaság részletesen elszámolt a számukra éves támogatásként 
nyújtott 84 680 000 Ft összeg és a 2017. évben visszatartott, majd 2018. évben átutalt 4 
000 000 Ft összeg felhasználásáról. 
 

 

Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 20. 
§ (2)-(3) bekezdése szerint valamennyi önkormányzati tulajdonú 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. (a továbbiakban: KÖFE Kft.) 
benyújtotta a 2019. évre vonatkozó üzleti terve és támogatási igénye, fejlesztési és beruházási 
koncepciója tartalmú dokumentumot, amelyet a 2019. február 7. napján tartandó ülésén 
tárgyalja a KÖFE Kft. Felügyelő Bizottsága. A hivatkozott üzleti terv a jelen előterjesztés 2. 
számú mellékletét képezi.  
 
A KÖFE Kft. 2019. évre 89 586 000 Ft összegű működési költséggel tervezett, a 
megnövekedett támogatási igényét munkabér fejlesztéssel indokolta.  
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A támogatás összegének növekedése miatt szükséges a KÖFE Kft. és az Önkormányzat 
között létrejött támogatási szerződést módosítani, melynek egységes szerkezetbe foglalt 
tervezete az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi. 
 
A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatokat teszem. 
 
 

I.  Határozati javaslat 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kistarcsai KÖFE Kft. 
kizárólagos tulajdonosa elfogadja a cég 2019. évi üzleti tervét és támogatási igényét, 
fejlesztési és beruházási koncepcióját az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 
tartalommal. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester, 

Mira László, Kistarcsai KÖFE Kft. ügyvezetője  
 

II.   Határozati javaslat  

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kistarcsai KÖFE Kft. 
kizárólagos tulajdonosa elfogadja az előterjesztés 3. számú mellékletét képező 
Támogatási szerződés egységes szerkezetbe foglalt módosítását. 
 
A Képviselő-testület a Kistarcsai KÖFE Kft. számára nyújtott működési támogatás 
összegét 2019. januártól 2019. decemberéig tartó időszak vonatkozásában 7 465 500  
Ft/hó összegben határozza meg.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerződés egységes 
szerkezetbe foglalt módosításának aláírására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester, 

Mira László, Kistarcsai KÖFE Kft. ügyvezetője  
 

A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2019. február 7. 
 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 


