
_____. számú előterjesztés 

Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat   

Polgármestere 

Előterjesztés  

a Gazdasági Bizottság részére 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. átvilágításáról szóló felügyelőbizottsági döntésről szóló 

tájékoztatóról 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) Felügyelőbizottsága a 2020. 

február 19-ei ülésén döntött a Vagyonkezelő átfogó jogi és pénzügyi átvilágításáról. A döntésről 

a Felügyelőbizottság elnöke írásban tájékoztatta a Kőbányai Önkormányzatot mint alapító 

(egyedüli) tagot, amely tájékoztatás az előterjesztés 1. melléklete. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:27. § (2) 

bekezdése szerint a felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, 

könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól 

felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és 

áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 

A Ptk. 3:120. § (1) bekezdése szerint, ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez 

szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés 

köteles teljesíteni. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 

Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30.) 

önkormányzati rendelete 33. § (3) bekezdése szerint – a gazdasági társaság alapítása, 

megszüntetése, gazdasági társaságban történő tulajdonszerzés, a 100%-ban az Önkormányzat 

tulajdonában álló gazdasági társaság vezető tisztségviselője és felügyelőbizottságának tagja 

kinevezése, felmentése, díjazása, könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása és díjazása, 

valamint a 100%-ban az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság egyszemélyes 

gazdasági társasága létrehozása, megszüntetése, átalakulása előzetes jóváhagyása, továbbá a 

vezető tisztségviselő fölött az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása kivételével – a 

vagyongazdálkodásért felelős bizottság gyakorolja az Önkormányzatot mint tulajdonost 

megillető jogokat a részben vagy egészben az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági 

társaságban és a 100%-ban az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság 

egyszemélyes tulajdonában lévő gazdasági társaságban. 

Az átvilágítás költsége a Ptk. 3:120. § (1) bekezdése értelmében a gazdasági társaságot 

terheli. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy szíveskedjék a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

átvilágításáról szóló felügyelőbizottsági döntésről szóló tájékoztatót megtárgyalni. 

Budapest, időbélyegző szerint 

 

 

D. Kovács Róbert Antal 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

 

 

Dr. Szabó Krisztián 

jegyző 
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