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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2020. évi mérlegbeszámolója elfogadásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) elkészítette a számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti 2020. évi beszámolóját (a 

továbbiakban: mérlegbeszámoló), amely az előterjesztés 2. melléklete. A Vagyonkezelő 2020. 

évi mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: 3 136 336 eFt. A Vagyonkezelő 2020. évi 

adózott eredménye: 2 731 eFt nyereség. A Vagyonkezelő Felügyelőbizottsága a Vagyonkezelő 

mérlegbeszámolóját a 2021. április 12. napján tartott ülésén tárgyalta. 

II. Hatásvizsgálat 

A Vagyonkezelő a mérlegbeszámoló elkészítésével törvényi kötelezettségének tesz eleget. A 

független könyvvizsgálói jelentés alapján a Vagyonkezelő mérlegbeszámolója megbízható és 

valós képet ad a Vagyonkezelő 2020. december 31. napján fennálló vagyoni és pénzügyi 

helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről 

az Szt.-vel összhangban. Az Szt. 154. §-a értelmében minden kettős könyvvitelt vezető 

vállalkozó köteles az éves beszámolóját letétbe helyezni és közzétenni. A Vagyonkezelő azzal 

tesz eleget a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének, ha az éves beszámoló 

elektronikus példányát kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot tartalmazó 

független könyvvizsgálói jelentéssel együtt helyezi letétbe és teszi közzé. A mérlegbeszámoló 

elfogadásával a fenti kötelezettségének a Vagyonkezelő eleget tud tenni. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Vagyonkezelő mérlegbeszámolója összhangban van a Vagyonkezelő 2020. évi éves 

közszolgáltatási szerződésben meghatározott kompenzáció elszámolásával, így a 

mérlegbeszámolónak Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatra vonatkozóan 

nincs közvetlen pénzügyi hatása. 

IV. Döntési javaslat 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 

előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, időbélyegző szerint 

Somlyódy Csaba 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. Szabó Krisztián 

jegyző  



1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2021. (... ...) KÖKT határozata 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2020. évi mérlegbeszámolója elfogadásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt.-nek – a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsága által ellenőrzött – 

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2020. évi beszámolóját, üzleti jelentését és 

könyvvizsgálói jelentését, amely szerint 

a) a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2020. évi mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: 

3 136 336 eFt, 

b) a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2020. évi adózott eredménye: 2 731 eFt nyereséggel 

elfogadja, és az adózott eredménytartalékba helyezi.  

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete mint alapító a 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2020. évi 

beszámolója és üzleti jelentése elfogadásával egyidejűleg igazolja, hogy a társaság vezető 

tisztségviselője a 2020. üzleti évben tevékenységét az irányadó jogszabályi előírások betartása 

mellett és a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, amelyre tekintettel a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése szerinti 

felmentvényt Szabó László vezérigazgató részére megadja. 

Határidő: 2021. május 31. 

Feladatkörében érintett: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

 a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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