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A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi üzleti tervéről és a vezérigazgató 2013. évi 
prémiumfeladatának meghatározásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) elkészítette a 2013. évi üzleti 
tervét (a továbbiakban: Üzleti Terv), amely a határozat l. mellékleteként kerül bemutatásra. 
Az Üzleti Terv készítése során a Vagyonkezelő tekintettel volt a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (Il. 21.) önkormányzati 
rendeletre (a továbbiakban: Ör.). Az Ör. előirányzata alapján a Vagyonkezelőnél a 2013. 
évben nem kerül sor béremelésre, s a költségek és a ráfordítások mértéke sem emelkedik. 
Ugyancsak szempont volt az Üzleti Terv készítésekor, hogy a Vagyonkezelő 2013. évi Éves 
Közszolgáltatási Szerződés szerinti Átalányára is a tavalyi, 2012. évi szinten maradjon. 

Az Üzleti Terv készítése során a Vagyonkezelő figyelembe vette a már érvényben lévő 
szerződéseit, azok elszámolási szabályait, illetve a szerződések kifutási idejét is. 

Az Üzleti Terv a korábbi évek gyakorlatánakmegfelelően-struktúráját tekintve- a bevételek 
sorait elkülönítetten mutatja be, külön az Önkormányzat részére végzett tevékenységre, 
valamint külön a saját vállalkozási tevékenységre. 

A bevételek és a ráfordítások szerkezetében is külön, önálló részt alkotnak a közvetített 
szolgáltatások, amelyeket szintén a fenti, két tevékenységi kör alapján csoportosítanak Az 
Önkormányzat részére végzett közvetített szolgáltatások főkönyvenként tartalmazzák azon 
dologi és felhalmozási kiadások nettó értékét, amelyek a Közszolgáltatási Keretszerződésben 
és a 2013. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésben, valamint az Önkormányzat és a 
Vagyonkezelő között fennálló egyéb szerződésekben vannak rögzítve. Az említett közvetített 
szolgáltatások- jellegükből eredően- eredménysemlegesek, azaz az Üzleti Terv bevételi és 
kiadási oldalán is megjelennek, így a Vagyonkezelőnek sem nyereséget, sem veszteséget nem 
generálnak 

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében, a beruházási feladatok között a Vagyonkezelő 
feladataként szerepel az "Árkád környékén fizetős parkolási rendszer kialakítása és Gyakorló 
u. parkoló építés" mint közvetített szolgáltatás. 

A Vagyonkezelőben a (Gyakorló utca- Hatház utca- Kerepesiút-Fehér út által határolt) 
fizető parkolási övezet üzemeltetését végző szervezeti egység felállítása még nem történt 
meg, mivel az üzemeltetéssei kapcsolatos kalkuláció készítése folyamatban van. Ennek 
megfelelően a parkolással kapcsolatos kiadások, ráfordítások és bevételek becsült értékének 
megismerése után a Vagyonkezelő az Üzleti Tervét módosítani fogja. 

A Vagyonkezelő vezérigazgatója teljesítménykövetelményének kiírását a Vagyonkezelő 
Javadalmazási Szabályzatának 5-8. pontjai figyelembe vételével - és összhangban a 



vezérigazgató munkaszerződésével - a Vagyonkezelő üzleti tervének elfogadásakor a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete határozza meg. A 
Vagyonkezelő Felügyelő Bizottsága (a továbbiakban: Felügyelő Bizottság) a Vagyonkezelő 
2013. évi Üzleti Tervét és a vezérigazgató 2013. évi teljesítménykövetelményét a 2013. 
április 15. napján tartott ülésén tárgyalta. A Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta: 

15 .l/ 2013. határozat 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságajavasolja a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2013. 
évi üzleti tervét fogadja el. 

15.2/2013. határozat 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságajavasolja a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
vezérigazgatója szamara teljesítménykövetelményként a vezérigazgató 
munkaszerződésének 4.2.1 pontja alapján - az alábbi 2013. évi prémiumfeladatokat 
( célfeladatokat) határozza meg: 
a) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Helyiségkoncepciójának 
elkészítése, 
b) a Gyakorló utca - Hatház utca - Kerepesi út- Fehér út által határolt fizető parkolási övezet 
üzemeltetését végző szervezeti egység felállítása, a Társaság szabályzatainak ennek 
megfelelően történő módosítása, a fizető parkolási övezet üzemeltetésének megkezdése. 

15.3/2013. határozat 
A prémium mértéke a Vagyonkezelő Javadalmazási Szabályzatával és a vezérigazgató 
munkaszerződésének 4.2.2 pontjával összhangban háromhavi munkabér, azaz bruttó 3 OOO 
e Ft. 

A fentiek alapján a Vagyonkezelő vezérigazgatója számára teljesítménykövetelményként a 
vezérigazgató munkaszerződésének 4.2.1 pontja alapján az alábbi, 2013. évi 
prémiumfeladatot javasol om meghatározni. 

a) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Helyiségkoncepciójának 
elkészítése. 

b) A Gyakorló utca- Hatház utca- Kerepesiút-Fehér út által határolt fizető parkolási 
övezet üzemeltetését végző szervezeti egység felállítása, a Társaság szabályzatainak 
ennek megfelelően történő módosítása, a fizető parkolási övezet üzemeltetésének 
megkezdése. 

A prémium mértéke a Társaság Javadalmazási Szabályzatával és a vezérigazgató 
munkaszerződésének 4.2.2 pontjával összhangban legfeljebb háromhavi munkabér, azaz 
bruttó 3 OOO eFt. 
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II. Hatásvizsgálat 

A Vagyonkezelő Üzleti Terve összhangban van a Vagyonkezelő 2013. évi, közszolgáltatási 
szerződésben meghatározott átalánydíjával, amit az Önkormányzat Képviselő-testülete, a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeletével fogadott el. 

Az Üzleti Tervnek az Önkormányzatra vonatkozóan nincs további közvetlen pénzügyi hatása. 

A Vagyonkezelő 2013. évi Üzleti tervének bérköltséggel kapcsolatos sora tartalmazza a 
Vagyonkezelő vezérigazgatójának prémiumkifizetését, így annak az Önkormányzatra 
vonatkozóan nincs további pénzügyi hatása. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. május 8. 
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Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
... /2013. ( ...... ) határozata 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi üzleti tervéről és a vezérigazgató 2013. évi 
prémiumfeladatának meghatározásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi üzleti tervét az l. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója számára teljesítménykövetelményként - a 
vezérigazgató munkaszerződésének 4.2.1 pontja alapján - az alábbi, 2013. évi 
prémiumfeladatot határozza meg: 
a) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Helyiségkoncepciójának 

elkészítése, 
b) a Gyakorló utca - Hatház utca - Kerepesi út - Fehér út által határolt fizető 

parkolási övezet üzemeltetését végző szervezeti egység felállítása, a Társaság 
szabályzatainak ennek megfelelően történő módosítása, a fizető parkolási övezet 
üzemeltetésének megkezdése. 

3. A prémium mértéke a vezérigazgató munkaszerződésének 4.2.2 pontjával 
összhangban legfeljebb háromhavi munkabér, azaz bruttó 3 OOO eFt. 

Határidő: 2013. december 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési területért felelős alpolgármester 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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