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I. Tartalmi összefoglaló

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) Felügyelőbizottsága (a 
továbbiakban: Bizottság) köteles évente írásbeli jelentést készíteni és benyújtani az Alapító 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
részére annak döntése értelmében. A Bizottság jelen beszámolója a 2016. január O 1. napjától 
2016. december 31. napjáig terjedő időszakról ad számot. 

A Bizottság az elmúlt év folyamán összesen hat (6) alkalommal ülésezett, mivel január, 
június, július, augusztus, november és december hónapokban nem került sor a Bizottság 
összehívására, ahogy 2016. évben rendkívüli ülést sem kellett összehívni. 

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

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

A Bizottság a februári ülésén tárgyalta a kiemelt projektekről szóló beszámolót. A rossz 
időjárás miatt elmaradt a három projekt (a TÉR_KÖZ projekt - Újhegyi sétány, a Kerepesi úti 
Gyermek- és Felnőtt Háziorvosi rendelő, valamint a Vaspálya utcai Recefice Óvoda és 
Csillagfürt Bölcsőde) helyszíni bejárás keretében történő megtekintése. 

A márciusi ülés alkalmával pótolta a Bizottság az előző ülésen a rossz időjárás miatt elmaradt 
helyszíni bejárást az Újhegyi sétányon, a Kerepesi úti Gyermek- és Felnőtt Háziorvosi 
rendelőben, valamint a Vaspálya utcai Recefice Óvoda és Csillagfürt Bölcsődében. 

Az áprilisi ülésén tárgyalta a Bizottság a Vagyonkezelő 2015. évi mérlegbeszámolóját, a 
Vagyonkezelő 2016. évi üzleti tervét, a Vagyonkezelő vezérigazgatója 2015. évi 
prémiumfeladata teljesítéséről szóló beszámolót, továbbá a Felügyelőbizottság 2015. évi 
beszámolóját. Mindegyik napirend esetében a Bizottság olyan határozatot hozott, melyben 
javasolta az Önkormányzatnak annak elfogadását. Az egyebek napirendi pontban a 
Vagyonkezelő vezérigazgatója tájékoztatta a Bizottságot az Újhegyi sétány elkészültéről, 
továbbá a folyamatban lévő nagyobb projektek aktuális helyzetéről. 

A májusi ülésen kizárólag helyszíni bejárásra került sor, melynek keretében a Bizottság a 
kiemelt projekteket (TÉR_KÖZ projekt Újhegyi sétány, a Kerepesi úti Gyermek- és Felnőtt 
Háziorvosi rendelő, valamint a Vaspálya utcai Recefice Óvoda és Csillagfürt Bölcsőde 
felújítások) tekintette meg. 

A nyári szünetet követően a Bizottság szeptemberi ülésén helyszíni bejárásra is sor került. A 
Kerepesi úti Gyermek és Felnőtt Háziorvosi rendelő, vahimint a Vaspálya utcai Rece-fice 
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Óvoda és Manóvár Bölcsőde felújításáról szóló tájékoztatót követően a Bizottság a helyszínen 
tekintette meg a két elkészült projektet. 

Az októberi ülésen tárgyalta a Bizottság a Vagyonkezelő 2016. évi Üzleti Tervének I-VIII. 
havi teljesüléséről készített tájékoztatót, valarnint a Gergely-bánya Sibrik Miklós út felőli 
oldalánál ki alakítandó parkoló építési munkáinak állásáról szóló tájékoztatót és a kialakítandó 
parkolóban alkalmazandó díjakat. 

Ezen kívül a Vagyonkezelő vezérigazgatója, a Bizottság ülésein folyamatosan tájékoztatta a 
Bizottság tagjait a Társaság aktuális napi ügyeiről. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 20 l 7. április "lJ:. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. abó Krisztián 
jegyző 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága 2016. évi tevékenységéről készült beszámolóját 
elfogadja. 


