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Érintett bizottság: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
I.  
Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete 20. 
§ (5) bekezdése értelmében az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló társaságok 
ügyvezetői felelnek a számviteli törvény szerinti beszámolójuk benyújtásáért a Képviselő-
testület munkatervéhez igazodóan. 
 
A Kistarcsai KÖFE Kft. ügyvezetője a fentiekre tekintettel eljuttatta az Önkormányzat számára 
a Kft. 2021. évi előzetes beszámolóját (1.sz. melléklet) és a hozzá kapcsolódóan kért 
kimutatásokat. 
 
A Ptk. 3:120 § (2) bekezdése szerint, ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a 
beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában 
dönthet. A Kistarcsai KÖFE Kft. Felügyelő Bizottsága a Kft. beszámolóját a 2022. május 16. 
napján tartott ülésén tárgyalta. A Bizottság 3 szavazattal, egyhangúlag a 2/2022.(V.16.) számú 
határozatával elfogadta a Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját (2.sz. melléklet).  
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2016. (V.25.) számú határozattal 
elfogadott FEB ügyrendje szerint a FEB köteles részletesen megvizsgálni a negyedéves 
jelentéseket, az éves beszámolókat, a mérleget, az üzleti terv koncepciót és az üzleti tervet. E 
feladatainak végrehajtásáról és eredményéről a Képviselő-testületnek évente, a Képviselő-
testület munkatervének megfelelően jelentést tenni (3.sz. melléklet). 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109 § (2) 
bekezdése értelmében a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti 
és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli 
törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés.  
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A 2021. évi előzetes beszámoló alapján (1.számú melléklet) a Kft. 2021. évi adózás előtti 
eredménye 20.417 eFt. Az eszközök és a források összege 53.355 eFt. A Kft. eredménye a 
korábbi évek összehasonlításában jelentős. Tekintettel a Kft. számos beruházási tervére 
(gépjárművek beszerzése, hóeltakarítást szolgáló eszköz beszerzése), indokolt döntés a 
tulajdonos részéről, hogy az adóévi adózás előtti nyereség összegében fejlesztési tartalékot 
képezzen akként, hogy az eredménytartalék terhére 20 417 eFt összeget lekötött tartalékba kell 
átvezetni. 
A fejlesztési tartalék képzésére lehetőséget nyújt a társasági adóról és az osztalékadóról  szóló 
1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao törvény) 7.§ (1) bekezdésének f) pontja, mely 
alapján a társasági adó alapjának meghatározása során az adózás előtti eredményt csökkenti: 
„az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján 
lekötött tartalékként kimutatott összege, de legfeljebb az adóévi adózás előtti nyereség (a 
továbbiakban: fejlesztési tartalék), figyelemmel a (15) bekezdésben foglaltakra” 

A fejlesztési tartalékot a képzés adóévét követő negyedik adóév utolsó napjáig kell beruházásra 
felhasználni. A Tao-ban előírtnak megfelelő beruházás nélkül történő feloldása, vagy 
beruházásra történő felhasználásnak a negyedik adóév utolsó napjáig történő elmaradása esetén 
utólag meg kell fizetni a társasági adót a képzés adóévében érvényes adómértékkel. 

A lekötött tartalékba történő fenti átvezetéssel a tulajdonos részére jóváhagyásra javasolt az 
előterjesztéshez 4. számú mellékletként csatolt 2021.évre vonatkozó egyszerűsített éves 
beszámoló, mely mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. 

 
II.  
A Kistarcsai KÖFE Kft. ügyvezetőjének, Mira Lászlónak a 2016. február 1-én kötött 
munkaszerződése 4. 1 pontja alapján a munkavállaló munkabérét Kistarcsa Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete évi egy alkalommal, a Társaság beszámolójának 
elfogadásakor felülvizsgálja. 
 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület a munkabér felülvizsgálatának eredményeként a Kft. 
beszámolójában foglalt jelentős mértékű adózott eredményre, továbbá a Kft. Képviselő-testület 
25/2022. (II. 15.) számú határozatával elfogadott üzleti terve szerinti, a Kft. összes 
munkavállalóját érintő bérfejlesztésre figyelemmel, Mira László ügyvezető 
munkaszerződésének az előterjesztéshez mellékelt módosítását (5. sz. melléklet) fogadja el, az 
ügyvezető munkabérét 20 %-kal emelje meg, azt 2022. június 1-jétől bruttó 772 200,-Ft/hó 
összegben határozza meg.  
 
A fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását: 

 
Határozati javaslat I. 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖFE Kft. 
Felügyelő Bizottságának jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képező 2021. évi 
beszámolóját. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
 
 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600081.tv#lbj0id9300
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Határozati javaslat II. 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a  
kizárólagosan Kistarcsa Város Önkormányzatának tulajdonában álló, Kistarcsai KÖFE 
Kft.-nek (2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.) a 2021. évre vonatkozó előzetes 
egyszerűsített beszámoló adatai alapján,  a Kft. az adóévi adózás előtti nyereség 
összegében, 20 417 eFt összegben fejlesztési tartalékot képezzen, ennek érdekében az 
eredménytartalék terhére 20 417 eFt összeget lekötött tartalékba vezessen át a 2021.évi 
beszámolási évet érintően.   
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 

Határozati javaslat III. 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a kizárólagosan 
Kistarcsa Város Önkormányzatának tulajdonában álló, Kistarcsai KÖFE Kft.-nek (2143 
Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.) a jelen előterjesztés 4. számú mellékletét képező, 
2021.évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját, mérleg főösszegében 53 355 eFt 
eszköz-forrás egyezőséggel, az eredménykimutatás szerinti 20 417 eFt adózott 
eredménnyel. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 

Határozati javaslat IV. 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a kizárólagosan 
Kistarcsa Város Önkormányzatának tulajdonában álló Kistarcsai KÖFE Kft. (2143 
Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.) ügyvezetője, Mira László munkaszerződésének a jelen 
előterjesztés 5. számú mellékletét képező módosítását, egyben felhatalmazza 
polgármestert a munkaszerződés módosítás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 

A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2022. május 17. 
         Juhász István 
           polgármester 
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