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I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) Felügyelőbizottsága {a 
továbbiakban: Bizottság) köteles évente irásbeli jelentést készíteni és benyújtani az Alapító 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
részére annak döntése értelmében. A Bizottságjelen beszámolója a 2014. január OL napjától 
2014. december 31. napjáig terjedő időszakról ad számot. 

A Bizottság az elmúlt év folyamán összesen hat (6) alkalommal ülésezett, mivel január, 
február, május, július, augusztus és október hónapokban nem került a Bizottság összehívásra, 
ahogy 2014. évben rendkívüli ülésre sem került sor. Ezzel a Bizottság megfelelt az Ügyrendje 
2.2. pontjába foglaltaknak, mely szerint "A Felügyelőbizottság szükség szerint - de legalább 
kéthavonta- tart ülést." 

A Bizottság ülései valamennyi esetben határozatképesek voltak, a megtartott hat ülésből két 
alkalommal hiányzott a Bizottság egy-egy tagja, távolmaradásukat természetesen előzetesen 
jelezték 

Az alábbiakban kivonatosan ismertetem a Bizottság által az üléseken tárgyalt napirendi 
pontokat. 

A Bizottság a márciusi ülésén tárgyalta "A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú 
városrehabilitációjan elnevezésű projekt, illetve a Gergely-bánya jelenlegi környezetvédelmi 
helyzetéről szóló beszámolókat. 

Az áprilisi ülésén tárgyalta a Bizottság a Vagyonkezelő 2013. évi mérlegbeszámolóját, a 
2013. évi - közszolgáltatási szerződés szerinti - Éves Működési Jelentését, a Vagyonkezelő 
vezérigazgatója 2013. évi prémiumfeladata teljesítéséről szóló beszámolót és a 2014. évi 
prémiumfeladatának kitűzését, továbbá a Vagyonkezelő 2014. évi Üzleti tervét. Szintén 
napirendre került a Bizottság saját, 2013. évi munkájáról készült beszámoló. Mindegyik 
napirend esetében a Bizottság olyan határozatot hozott, melyben javasolta az 
Önkormányzatnak annak elfogadását. Ezen az ülésen is megtárgyalta a Bizottság "A kőbányai 
Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja" elnevezésü projekt helyzetéről 
szóló beszámolót. 

Az Egyebek mellett négy napirendi pontról tárgyalt a Bizottság a júniusi ülésen, 
nevezetesen "A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja" 
elnevezésű projekt helyzetéről szóló beszámoló, a Vagyonkezelő telephelye energetikai 
korszerűsítése, a folyamatban lévő projektekről szóló beszámoló és a Vagyonkezelő 
folyamatban lévő pereiről szóló beszámoló. 

A nyári szünetet követően a Bizottság a szeptemberi ülésén hallgatta meg a 
Vagyonkezelő informatikai fejlesztéséről, illetve a folyamatban lévő jogi ügyekről szóló 
tájékoztató kat. A Bizottság megtárgyalta a V agyonkezelő I-VI. havi gazdálkodási jelentéséről 
szóló beszámolót is. 



A novemberi bizottsági ülésen az új Bizottságnak a Vagyonkezelő vezérigazgatója 
bemutatta a Vagyonkezelőt, tájékoztató hangzott el a Vagyonkezelő 2014. évi Üzleti Terve I
X. havi teljesüléséről, a Vagyonkezelő folyamatban lévő jogi (peres) ügyeiről és a Gergely
bánya környezetvédelmi helyzetéről. 

Az utolsó, decemberi ülésen a Bizottság tagjai beszámolót hallgattak meg "A kőbányai 
Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja" elnevezésü projekt helyzetéről, és a 
Vagyonkezelő telephelye energetikai korszerüsítéséről. 

Ezen kívül a Vagyonkezelő vezérigazgatója, a Bizottság ülésein- egyebek napirendi pontban 
-folyamatosan tájékoztatta a Bizottság tagjait az aktuális napi ügyekrőL 

II. Hatásvizsgálat 

Összefoglalva megállapítható, hogy a Bizottság- az Ügyrendje és a Vagyonkezelő Alapító 
Okirata szerint - megfelelően ellátta azt a feladatát, amivel az Önkormányzat létrehozta, 
illetve megbízta. 

III. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2015. március ... 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. Sz ó Krisztián 
jegyző 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
... /2015. (IV.16.) KÖKT határozata 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottságának 2014. évi beszámolójáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága 2014. évi tevékenységéről készült beszámolóját 
elfogadja. 
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