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Jegyzőkönyv 
a KIK-FOR Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről 

 
Helye: Kecskemét, Csányi J. krt. 14. alatti Székház 305. számú helyisége 
 
Ideje:  2021. október 28. 9:00 óra 
 
Jelen vannak:   
FB részéről:    Király József FB elnök 

Nagy Szilveszter FB tag 
Szabó Mihályné FB tag 
Trungel Ilona FB tag 

 
KIK-FOR Kft. részéről:  Nagy Gábor Tibor ügyvezető igazgató 

Szöllősi-Varga Tünde gazdasági vezető 
Kovácsné Bordás Gabriella könyvvizsgáló 
Rebek Anikó belső ellenőr 
Szabó Bernadett osztályvezető  
Dobosi Zsolt főmérnök 
Hódiné Madari Márta ügyvezetői asszisztens 

 
A jegyzőkönyv a Felügyelő Bizottság 2020. január 9. napján elfogadott Felügyelő Bizottság 
Ügyrendjének 9.2. és 9.3. pontja szerint, az ülésen rögzített hangfelvétel alapján összeállított 
tartalmi jegyzőkönyv. 
 
Király József elnök köszöntötte az ülésen megjelenteket, jelezte, hogy Pászti András alelnök úr 
jelezte távollétét, majd megállapította, hogy az ülésen a Felügyelő Bizottság 4 tagja jelen van, 
az ülést határozatképesnek nyilvánította.  
 
Felügyelő Bizottság elnöke a jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Trungel Ilonát, a Felügyelő 
Bizottság tagját, a jegyzőkönyv vezetésére Hódiné Madari Márta ügyvezetői asszisztenst, mely 
javaslatot a tagok egyhangúlag elfogadtak. 
 
A Felügyelő Bizottság elnöke ismertette az ülés napirendi pontjait, melyet a tagok egyhangúlag 
elfogadtak: 
 
1. 2022. évi Belső ellenőrzési terv 

2. 2021. évi Lakáshasznosítási javaslat módosítása  

3. 2021. évi Üzleti terv módosítása 

4. 2022. évi előzetes üzleti terv 

5. Belföldi követelés kivezetéséről szóló tájékoztató 

6. Alapító okirat változásáról szóló tájékoztató 
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1.Napirendi pont: 2022. évi Belső ellenőrzési terv  

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok a lakossági szolgáltatások biztosításában és 
az önkormányzati feladatok ellátásában vállalnak jelentős szerepet. A közfeladatok 
ellátásához kapcsolódóan azonban további tulajdonosi elvárásnak, jogszabálynak is meg kell 
felelni a működőképesség fenntartása, a költséghatékony gazdálkodás mellett. 

A KIK-FOR Kft. belső szabályzataiban, vezetői döntéseivel kialakított belső kontrollrendszer a 
jogszabályoknak való tudatos megfelelést, a kockázatok bekövetkezésének minimalizálását, 
kezelését és a tárgyilagos bizonyosság megszerzését szolgálja.  
 
A belső kontrollrendszer részeként kialakított belső ellenőrzés (1 fő belső ellenőr) feladatai 
során független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységet biztosít.  
A kockázatelemzéssel alátámasztott éves ellenőrzési terv vizsgálati témaköreinek kijelölése az 
Integrált kockázatkezelési szabályzat mellékletében meghatározott kockázatkezelési értékek, 
a Társaság 2019-2022. évekre szóló Stratégiai Ellenőrzési Tervében rögzített célokon, vizsgálati 
területek prioritásán, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásainak (ellenőri 
létszám és szakmai gyakorlat) figyelembevételén alapul. A 2022. évi belső ellenőrzési tervben 
kiemelt figyelmet kapott a felső vezetés által kockázatosnak megítélt területek bevonása. 
 
 
23/2021.(X.28.) sz. FB határozat:  
A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta a KIK-FOR Kft. belső ellenőrzésének 2022. évi belső ellenőrzési tervéről szóló 
tájékoztatót azzal a kiegészítéssel, hogy a munkavédelmi előírások betartásának ellenőrzése 
kerüljön bele a 2022. évi belső ellenőrzési tervbe, valamint a társaság kezelésében lévő 
társasházak zárt hulladéktárolók elkészítése valósuljon meg a KMJV közgyűlése által 
meghatározott határidőre. 
 
 
 
2.napirendi pont: 2021. évi Lakáshasznosítási javaslat módosítása 
 
 
 
 
 
24/2021.(X.28.) sz. FB határozat:  
A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, áttekintette és egyhangúlag 4 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett elfogadja a KIK-FOR Kft. 2021. évi lakáshasznosítási javaslat 
módosítását. 
 
 
3.napirendi pont: 2021. évi Üzleti terv módosítása 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában 1322 db 56 094 m2 alapterületű 
lakóingatlan található, amelyek kezelését az önkormányzat tulajdonában lévő KIK-FOR 
Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. végzi. A Kft. 1993. október 1. napi megalakulása óta fő 
feladatként végzi az önkormányzati tulajdonú ingatlanállomány kezelését és üzemeltetését; 
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félév fordulónapjára vonatkozóan 63,22 fő statisztikai létszámmal látja el feladatait, melyből 
17,94 fő a karbantartási és felújítási feladatokat ellátó fizikai állomány. A Kft. az üresen álló 
önkormányzati tulajdonú lakások közül kiválasztott 25 darab olyan lakást, amelyek felújítását 
követően elhelyezkedésük és méretük alapján piaci alapon várhatóan bérbe adhatóvá válnak.  

Jelen projekt célja a vagyon értékének megőrzése, növelése, illetve szélesebb körű lakhatási 
lehetőség biztosítása a lakások felújítását követően piaci alapon történő bérbeadással. 

A KIK-FOR Kft. elkészítette a 2021. évi lakáshasznosítási javaslatát, melyben szerepeltette a projekt 
megvalósítására kijelölt lakóingatlanokat (4/2021. (I.28.) sz. FB határozat). A rendeltetésszerű 
használat biztosításához szükséges munkákról a Kft. műszaki szakemberei a helyszíni felméréseket 
követően tételes költségbecslést készítettek, mely alapján tételenként beárazásra kerültek a 
szükséges munkák.  A felújítási munkák előzetesen becsült költsége bruttó 298 millió Ft (nettó 
234 millió Ft), így az első két év működési költségeivel együtt 310 millió Ft finanszírozása 
szükséges a Kecskemét Városfejlesztési Alapból a projekt megvalósításához. A KIK-FOR Kft. a 
felújítás lebonyolítása érdekében szakember gárdájával és kapacitás kiegészítés esetén 
szerződött partnerei bevonásával képes a felújítás határidőre történő lebonyolítására. A lakások 
bérbeadásból származó bevétel 20 éves futamidő alatt előreláthatólag elegendő fedezetet nyújt 
az Alapkezelő által biztosított tőkebefektetés és az elvárt hozam, illetve az egyéb bevétel 
csökkentő tényezők (üresen állás, karbantartás, ráfordítások, adminisztráció, adók, stb.) 
megfizetésére. A felújítást követően az ingatlanok értéke is jelentősen nő, az egy négyzetméterre 
jutó felújítási költség bruttó 254 ezer forint, az összes felújítandó alapterület pedig 1171 
négyzetméter. 

A projekttársaság tervezett megalapítás a tárgyév októberére tehető, ezt követően a 25 lakás 
felújítása ca. egy évet vesz igénybe, azonban az első lakások felújítást követő kiadásával 2022. év 
elejétől számolunk a projekt cég üzleti tervében. 

Az Alap által nyújtott finanszírozási konstrukció jogi feltételei alapján a projektet egy az 
Alapkezelő által alapított a KIK-FOR Kft. részesedésével létrejövő projekt cég keretein belül 
valósítjuk meg. Az Önkormányzat a tulajdonában lévő, üresen álló lakásokat apportba adja a KIK-
FOR Kft.-nek, amely beapportálja azokat a projekttársaságba 1. számú melléklet. A további külső 
befektető nélkül történő finanszírozás feltétele az is, hogy a KIK-FOR Kft. magánbefektetőnek 
minősüljön – ennek várhatóan megfelel -, illetve a lakások apport értéke elérje a projekt 30 %-át, 
de ne haladja meg a piaci tapasztalati értéket, hiszen így lehetséges egy piaci megtérülő projekt 
végrehajtása. Az Alap finanszírozásának fontos feltétele az is, hogy az önkormányzati apporthoz 
ne kerüljön semmilyen, nem piaci típusú elvárás rögzítésre, hiszen ez ellehetetlenítené a 
forrásnyújtás jogcímét.  

A Városi Bérlakás Kft. megalapítására vonatkozó előzetes 2021 - 2035. évi üzleti tervet a KIK-
FOR Kft. felügyelő bizottsága 2021. augusztus 26-án megtárgyalta és a 22/2021. (VII.26.) számú 
határozattal, a céltársaság megalapítását követő 25 db lakóingatlan felújítását, tehát a projekt 
megvalósítását támogatta. A projekt társaság a Városi Alapkezelő Zrt.  10 m Ft pénzbeli 
hozzájárulásával és a KIK-FOR Kft. 10,7 m Ft értékű apportjával, tehát a felek 48 % - 52 %-os 
vagyoni hozzájárulásával alakulna meg, továbbá 296,3 m Ft tőketartalék kerülne a projekt 
időszak alatt a társasághoz.  

A KIK-FOR Kft. 2021. évi Üzleti tervének módosítására – kiegészítésére a fenti hatások miatt kerül sor.  
 

A társaság adózás előtti eredmény terve 1 435 E Ft. 
 
Az értékesítés tervezett nettó árbevétele 2021. évben 874 955 E Ft, 90 210 E Ft egyéb bevétel mellett.  
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Anyagjellegű ráfordítások tervezett összege: 487 687 E Ft. 
Személyi jellegű ráfordítások tendált összértéke 374 941 E Ft. A tervezés során továbbra is számolunk 
bruttó bér felzárkóztatással, tekintettel arra, hogy az országos és a megyei átlag alatt alakulnak 
társaságunk dolgozói esetén a bruttó átlagbérek. Az előző évekhez képest magasabb összegű 
bértömeggel tervezünk a gyedről visszatérő munkavállaló, illetve műszaki ügyintéző, szakmunkás 
felvétele miatt.  
 
Az év során a cég fizetőképessége, pénzügyi helyzete kielégítő lesz.  
 
2021. évi módosított Üzleti Terv könyvvizsgálói véleményt tartalmaz. 

 
25/2021.(X.28.) sz. FB határozat:  
A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, áttekintette és egyhangúlag 4 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett elfogadja a KIK-FOR Kft. 2021. évi üzleti tervének módosítását. 
 
 
4.napirendi pont: 2022. évi előzetes üzleti terv 
 
 
 
 
 
26/2021.(X.28.) sz. FB határozat:  
A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és az alábbi adatokkal egyhangúlag 4 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett a tulajdonosnak elfogadásra javasolja a Társaság 2022. évi Üzleti Terv 
tervezetét, az abban foglalt peremfeltételekkel, mely szerint az értékesítés tervezett nettó 
árbevétele 1 058 125 E Ft, az adózás előtti eredményterv 1 632  E Ft, adózott eredményterv 
1 137 E Ft;  a Kft. saját tőkéjének tervezett összege 1 761 225 E Ft, 2 504 158 E Ft tervezett 
összegű eszköz és forrás mindösszesen mellett. 
 
 
 
5.napirendi pont: Belföldi követelés kivezetéséről szóló tájékoztató 
Társaságunknál prioritást jelent a lakossági kintlévőség állomány fokozott figyelemmel kísérése, az 
érvényben lévő Kintlévőségkezelési Szabályzatnak megfelelő eljárásrend betartása. 1 fő hátralék 
kezelési és végrehajtási ügyintéző munkatársunk főként a bérlakás ágazat vonatkozásában keletkező 
kintlévőségek nyilvántartásával, behajtásával foglalkozik, megbízott ügyvéd, valamint a 
bérlakáskezelési csoport- és osztályvezető támogatásával. 
 
Minden rendelkezésre álló eszközzel folyamatosan élünk, amellyel a kintlévőség állomány 
csökkenthető, mivel a követelések érvényesítése a Kft. érdeke.   A követeléskezelés azonban csak 
akkor lesz igazán hatékony, ha a szerződéskötési gyakorlatba is építünk be szankciókat, azonban még 
a legnagyobb gondosság ellenére is minden gazdálkodó esetén számolni kell a tartozások 
megjelenésével.  Az érvényben lévő, hatályos eljárásrendeknek megfelelően a Kft. ügyintézője 
rendszeresen felszólítja és megkeresi a hátralékkal rendelkező bérlőket. Azoknál a bérlőknél, akiknél 
látjuk a fizetési hajlandóságot, részletfizetési lehetőséget biztosítunk, együttműködünk az 
adósságrendezési programban érintettekkel, nem fizetés észlelése esetén a több havi tartozást 
felhalmozókkal szemben törekszünk a fizetési meghagyás kibocsátására.  
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A Kft. a tájékoztató anyagban mindösszesen 6,27 m Ft az alábbi fő vevő csoportokba tartozó követelés 
könyvekből való kivezetését terjeszti elő, behajthatatlanság okának megjelölésével: 
 
         adatok Ft-ban 

Szt. 3. §. (4) bekezdés 10. pont a) pont e) pont g) pont Összesen 

Lakossági III.  vevőkövetelés kivezetés 5 741 296 88 301 441 559 6 271 156 

 
A Kft. célja az eredményes követeléskezelés, a fizetési késedelemben eső ügyfelek fizetési 
nehézségeinek kialakulására visszavezethető okok feltárása, a nem fizető partnerek esetén pedig 
jogi támogatás igénybevételével a kintlévőségek behajtása, de sajnos elkerülhetetlenné vált a 2012. 
év előtt keletkezett azon tartozások kivezetése, melyek behajtására nincs lehetőség. 

 
27/2021.(X.28.) sz. FB határozat:  
A Felügyelő Bizottság egyhangúlag 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadásra javasolja a tulajdonosnak a belföldi követelés állomány kivezetését  ismertető 
tájékoztató anyagot.  
 

 
 
 
6.napirendi pont: Alapító okirat változásáról szóló tájékoztató 
 
 
 
 
 
28/2021.(X.28.) sz. FB határozat:  
A Felügyelő Bizottság egyhangúlag 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadja a KIK-FOR 
Kft. Alapító Okiratának módosítását. 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

 Király József 
 elnök 
A jegyzőkönyvet hitelesítette: 
 
 
 
 Pászti András 
 Felügyelő Bizottság alelnöke 

Hódiné Madari Márta 
jegyzőkönyvvezető  


