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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

,L)j . számú előterjesztés 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi mérlegbeszámolója elfogadásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) elkészítette a számvitelről 
szóló 200. évi C. törvényszerinti 2014. évi beszámolóját (a továbbiakban: Mérlegbeszámoló), 
amely az előterjesztés 2. melléklete. 

A Vagyonkezelő Felügyelőbizottsága a Vagyonkezelő Mérlegbeszámolóját a 2015. április 13. 
napján tartandó ülésén tárgyalja. A Felügyelőbizottság döntéséről a Felügyelőbizottság 
Elnöke a Képviselő-testületet a képviselő-testületi ülésenszóban tájékoztatja. 

II. Hatásvizsgálat 

A Vagyonkezelő Mérlegbeszámolója összhangban van a Vagyonkezelő 2014. évi 
közszolgáltatási szerződésben meghatározott átalánydíjának elszámolásával, így a 
Mérlegbeszámolónak a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatra vonatkozóan 
nincs közvetlen pénzügyi hatása. 

III. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2015. április "/Ol' 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

J 
Dr. Szab~isztián 
jegyző~~, 



l. melléklet az előteTjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2015. (IV. 16.) határozata 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi mérlegbeszámolója elfogadásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkmmányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. - a Kőbányai Vagyonkezelő Felügyelőbizottsága által ellenőrzött - a 
számvitelről szóló 200. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti 2014. évi 
beszámolóját, üzleti jelentését és könyvvizsgálói jelentését az l. melléklet szerinti 
tartalommal, amely szerint 

a) a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi mérlegének aktív és passzív egyező 
végösszege: l 779 886 eFt, 

b) a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 14 584 eFt 
összegben elfogadja, és a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat mint alapító a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. számviteli törvény szerinti 2014. évi beszámolója és üzleti jelentése 
elfogadásával egyidejűleg igazolja, hogy a társaság vezető tisztségviselője a 2014. üzleti 
évben tevékenységét a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, amelyre 
tekintettel a felmentvényt Szabó László vezérigazgató részére megadja. 

Határidő: 2015. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 






















































































































