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I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) elkészítette a 2015. évi üzleti 
tervét (a továbbiakban: Üzleti Terv). 

Az Üzleti Terv készítése során a Vagyonkezelő tekintettel volt a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (IL 20.) önkormányzati 
rendeletre (a továbbiakban: Ör.). Az Ör. előirányzata alapján a Vagyonkezelőnél a 2015. évben nem 
kerül sor béremelésre, s a költségek és a ráfordítások mértéke sem emelkedik. Ugyancsak szempont 
volt az Üzleti Terv készítésekor, hogy a Vagyonkezelő 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 
szerinti Átalányára is a tavalyi, 2014. évi szinten maradjon (a parkolásüzemeltetési tevékenység és a 
Kis-Pongrác projekttel kapcsolatosan a Vagyonkezelőnél felmerülő plusz költségeket nem 
beleszámítva). 

Az Üzleti Terv készítése során a Vagyonkezelő figyelembe vette a már érvényben lévő 
szerződéseit, azok elszámolási szabályait, illetve a szerződések kifutási idejét is. A szerződések 
áttekintését követően az elszámolási szabályok betartása érdekében a Tér-Köz pályázat 
előirányzatát a Vagyonkezelő költségvetési soráról az Önkormányzat jogi személy költségvetési 
sorára javasol om átvezetni az Ör. l O. mellékletében. 

Az Üzleti Terv a bevételek sorait-a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, struktúráját tekintve 
-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 2015. 
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 

A Vagyonkezelő Felügyelőbizottsága (a továbbiakban: Felügyelőbizottság) a Vagyonkezelő 2015. 
évi Üzleti Tervét a 2015. április 13. napján tartott ülésén tárgyalja. A Felügyelőbizottság döntéséről 
a Felügyelőbizottság Elnöke a Képviselő-testületet a képviselő-testületi ülésenszóban tájékoztatja. 

II. Hatásvizsgálat 

A Vagyonkezelő Üzleti Terve összhangban van az Ör.-ben a Vagyonkezelőnek biztosított 
átalánydíjjaL Az Üzleti Tervnek az Önkormányzatra vonatkozóan nincs további közvetlen pénzügyi 
hatása. 
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III. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2015. április " t0·." 

Dr. S a ó Krisztián 
jegyző 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2015. (IV. 16.) határozata 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2015. évi üzleti tervéről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 2015. évi üzleti tervét elfogadja. 
2. A Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet l O. rnellékletében a Tér-Köz 
pályázat (Újhegyi sétány komplex rnegújítása) költségvetési sor 484 397 + általános forgalmi adó 
összegű előirányzatát a Kőbányai Önkormányzat költségvetési sorai közé átcsoportosítja. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat átcsoportosítására, valarnint a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések rnegtételére. 

Határidő: az előirányzat átcsoportosítására 2015. április 30. 
az üzleti terv végrehajtására 2015. decernber 31. 

Feladatkörében érintett: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

------ ------------ ----

2 


































