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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. elkészítette a 20 ll. évi üzleti tervét, amely az 
előterjesztés mellékleteként kerül bemutatásra. 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi üzleti tervét a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Felügyelő Bizottsága, a 2011. április 12. napján megtartott rendkívüli ülésén 
megtárgyalta és a 26/2011. (IV. 12.) sz. határozatával elfogadta, továbbá javasolja a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének annak 
elfogadását. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi üzleti tervét elfogadja. 
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Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 20 ll. évi üzleti terv 

l. BEVEZETÉS 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi üzleti terve elkészítése során számos olyan külső és 
belső hatást, tényt és szempontot figyelembe kellett vennünk, amelyek hatása közvetlenül, 
vagy közvetett módon jelentkezik, mind a bevételek, mind a költségek és ráfordítások vonat
kozásában. Ezek közül néhányat - a teljesség igénye nélkül - az alábbiakban emelünk ki, a 
teljes kép az üzleti terv egyes soraihoz fiízött megjegyzésekkel alakul ki. 

- Az üzleti terv készítése során, a nem az Önkormányzatnak végzett tevékenységek bevétele
inek tervezése esetében, figyelembe kellett vennünk a gazdasági válság hatásait, ami ezen 
bevételek csökkenését jelenti. 

- Az üzleti terv készítse során, az érvényben lévő szerződéseket, illetve azok elszámolási 
szabályait kellett figyelembe vennünk, annak ellenére, hogy a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közötti szerzödéses viszonyo
kat új alapokra kívánjuk helyezni. 

- Az üzleti terv felépítése alapvetően nem tér el az előző évek üzleti terveinek felépítésétől, 
azonban ahol erre lehetőségünk adódott, igyekeztünk egyszerűsíteni. 

- Az üzleti terv készítése során már figyelembe vettük azokat a feladatokat - és azok üzleti 
tervre gyakorolt hatásait-, amelyeket a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosz
tály megszüntetése után, Társaságunk lát majd el. 

- Az üzleti terv készítése során még nem tudtuk figyelembe venni azokat a feladatokat - és 
azok üzleti tervre gyakorolt hatásait-, amelyeket a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesz
tő Kft. beolvadását követően lát majd el Társaságunk. 

2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (1. számú melléklet) 

BEVÉTELEK: 809 851 871 Ft 

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK: 804 942 013 Ft 

ADóZÁS ELÖTTI EREDMÉNY: 4 909 858 Ft 

3. BEVÉTELEK (2. számú melléklet) 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. eredményének alakulását alapvetöen meghatározza a tervezett 
bevételek realizálása. A bevételekre hatókörülményekegy része olyan külső adottság, amely
re Társaságunknak nincs ráhatása, egy része viszont filgg a munkavégzés hatékonyságától is. 
2010. év végén megvizsgálva a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vevőállományát, azt a megálla
pítást kellett tennünk, hogy az elmúlt években nem történtek - hatékony - intézkedések a 
kintlévőségek behajtására, és így a bevételek realizálására. A Társaság vezetése részéről hatá
rozott célként fogalmazódott meg a kintlévőségek 2011. évben történő behajtása, és így a 
tervezett bevételek realizálása, arnire a szervezeten belül, a szükséges utasítások kiadása meg
történt. 
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A bevételek csoportosítása során megkülönböztetésre kerültek az Önkormányzattól, illetve az 
egyéb piaci szerepiöktől származó bevételek. 

3.1. Az Önkormányzattól származó bevételek 

Az Önkormányzattól származó bevételek alapvetően három fó csoportra oszthatók, az elsőbe 
az Ingatlankezelési Szerződés, a másodikba az intézményekkel összefiiggő Megbízási Szer
zödés bevételei alapján ellátott feladatokból, míg a harmadikba a külön megbízásokból 
származó bevételek tartoznak. 

Tekintettel arra, hogy- az Önkormányzat döntésének megfelelően- 2011. évben több felada
tot kell elvégeznünk, mint az előző években, ezért az ezzel kapcsolatos tervezett árbevételeink 
is jelentős mértékben megnőttek. 

3.1.1. Az Ingatlankezelési Szerz6dés bevételei 

Az Ingatlankezelési Szerződés bevételei, az Önkormányzattal 2009. évben megkötött Ingat
lankezelési Szerződés alapján folynak be Társaságunkhoz. Ez a szerződés fedi le Társaságunk 
azon - műk.ödési jellegű - üzemeltetési, műszaki, ingatlanügyi- és forgalmazási, valamint 
egyéb tevékenységeit, amiért Társaságunkat az Önkormányzat annak idején alapította, és ami 
Társaságunk alap-, illetve fő tevékenysége. 
Az Ingatlankezelési Szerződés (alapján végzett tevékenységek) bevételei a Portfólió kezelési 
díj soron jelennek meg az üzleti tervben. 

Álláspontunk szerint a 2009. évben megkötött Ingatlankezelési Szerződés nem váltotta be a 
hozzá fűzött reményeket, és az első, ú.n. teszt év után történt kisebb módosításokat követően, 
illetve a 2010. évben tapasztaltak alapján is maradtak olyan módosítani valók, amiket a ko
rábbi vezetés már nem hajtott végre. Az elmondható, hogy az Ingatlankezelési Szerződés új 
alapokra helyezte a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. elszámolását az Önkormányzat felé, és az is 
látható, hogy ez precízebb, a valóságot sokkal jobban tükröző adatokkal látja el az Önkor
mányzatot, illetve nagyobb részletességgel ismerteti, illetve láttatja a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. műk.ödését. Azonban- ahogyan azt a 2010. évi mérlegbeszámoló üzleti jelentésében is 
megfogalmaztuk-ez az elszámolás olyan adminisztrációs terhet ró a Kőbányai Vagyonkeze
lő Zrt. munkavállalóira, amely a napi munkavégzés hatékonyságát nehezíti. 

A Társaság vezetése részéről határozott célként fogalmazódott meg - az Önkormányzat veze
tésével egyetértésben - egy Közszolgáltatási Szerződés megkötése, melynek előkészítése 
folyamatban van, amellyel egy időben az Ingatlankezelési Szerződés hatályát veszti. 

3.1.2. Az intézményekkel összefügg6 Megbízási Szerz6dés bevételei 

Az intézményekkel összefiiggő Megbízási Szerződés bevételei, az Önkormányzattal - az in
tézmények rendeltetésszerű használatra való alkalmasságnak biztosításával összefüggő 
műszaki, valamint egyes üzemeltetési feladatok kezelési feladatainak ellátására -, 2008. január 
O l. napjától hatályos Megbízási Szerződésben rögzítetteknek megfelelően folynak be Társa
ságunkhoz. 

Az előző pontban említett Közszolgáltatási Szerződés megkötésével, az intézményekkel ösz
szefüggő Megbízási Szerződés is hatályát veszti. 
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Az intézményekkel összefüggő Megbízási Szerződés müködési jellegű bevételei a Karban
tartás bonyolitás, a felhalmozási jellegű bevételei a Felújítás és beruházás bonyolítás soron 
jelennek meg az üzleti tervben. (Az elvégzendő feladatokat a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 20 ll. évi költségvetése tartalmazza.) 

3.1.3. A külön megblzások bevételei 

A külön megbízások bevételei két soron szerepeinek az üzleti tervben. A Rehabilitációs ko
ordinációs feladatok (Szocrehab) soron a kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú 
városrehabilitációja című pályázat megvalósításával kapcsolatos bevételek, a Külön megbí
zás alapján végzett egyéb munkák bevétele soron pedig a Bp. X., Mádi u. 120. sz. alatti 
lakóépület kivitelezésével és az S l területen elvégzendő állagmegóvási feladatokkal kapcsola
tos bonyoUtói díjak bevételei jelennek meg. (Ez utóbbi esetében az elvégzendő feladatokat a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetése tartalmazza.) 
Az önkormányzati ingatlanok értékbecslése soron, az önkormányzati tulajdonú lakások 
értékbecslésének elvégzésére a 2011. évi költségvetésben biztosított fedezet szerepel. 

3.2. A saját vállalkozási tevékenység bevételei 

A saját vállalkozási tevékenység bevételei is alapvetően három csoportra oszthatók. Az első
ben a bérbeadással kapcsolatos bérleti díj bevételek, a másodikban a szolgáltatási 
tevékenységgel kapcso latos, míg a harmadikban az egyéb bevételek jelennek meg. 

3.2.1. Bérbeadással kapcsolatos bérleti d(j bevételek 

A bérbeadással kapcsolatos bérleti díj bevételek a Társaság saját tulajdonú ingatlanainak, il
letve az Önkormányzattól haszonbérleti szerződés alapján bérbevett ingatlanoknak a 
bérbeadásával kapcsolatban j elennek meg. 

a) A bérbeadással kapcsolatos bérleti díj bevételek között első helyen, a Kőbányai Vagyonke
zelő Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok (Bp. X., Ceglédi u. 30., Bp. X., Körösi Csoma 
Sándor út 40., Bp. X., Harmat u. 178.) bérbeadása kapcsán befolyó bérleti díj bevételekje
lennek meg (a Bp. X., Körösi Csoma Sándor út 40. alatti teremgarázs kivételével) - az 
üzleti tervben Saját tulajdonú ingatlanok bérleti díjai soron. 

A saját tulajdonú helyiségek, területek bérbeadására (Bp. X., Ceglédi u. 30. sz. alatt) a Tár
saságunknál jelenleg is folyamatban lévő strukturális változások gyakorolnak jelentős 
hatást. Feladataink bővülése, humánerő-, technikai-, valamint területi növekedést és fej
lesztést is von maga után (irodák, orvosi szoba, kialakítása, a raktárakban saját 
üzemeltetéshez szükséges tárgyak tárolása), ami miatt csökkent a bérbe adható helyiségek 
és egyéb területek száma, amely így bevétel kiesést eredményez. A gazdasági válság nega
tív hatását ebben az esetben sem tudjuk kikerülni. Fenti hatások miatt, az ezen a soron 
tervezett bevétel az előző évi terv-, illetve tényszámok alatt marad. 

b) Második helyen szerepeinek az Sl területén lévő ingatlanok- amelyeket az Önkormány
zattól Társaságunk haszonbérleti szerzödésekkel vett bérbe - bérbeadásával kapcsolatos 
bérleti díj bevételek- az üzleti tervben Bérelt ingatlanok (81) bérleti díj bevétele soron. 

Az S l területén lévő ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos bevételeket az előző évi tény
szám alatt terveztük, mivel a gazdasági válság hatására a bérlök egy része a bérleti 
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szerződés megszüntetését kezdeményezte, a jégpálya területén lévő parkolókat sem tudtuk 
az elején bérbe adni, továbbá az Önkormányzatnak is biztosítunk raktározás céljára helyi
séget 

c) Ebben a csoportban szerepeinek még a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő, a 
Bp. X., Körösi Csoma Sándor út 40. alatti teremgarázs bérleti díj bevételei - az üzleti terv
ben Teremgarázs bérleti díjai (Körösi 40.) soron. 

3.2.2. Szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos bevételek 

A szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos bevételek a Társaság által a piacon szerzett ingat
lanforgalmazási, ingatlan értékbecslési, könyvelési, társasházkezelési és műszaki 
tevékenységei során várható bevételeket jelenti. 

a) Az ingatlanforgalmazási tevékenység tervezett bevétele - az ingatlanpiac jelenlegi stagná
lása miatt - az előző évi terv-, illetve tényszámok alatt marad - az üzleti tervben 
Ingatlanforgalmazás bevétele soron. 

b) Az Ügyviteli munkák bevétele soron, a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft., a 
KÖBETA Zrt. és a Kösec Kft. részére végzett ügyviteli szolgáltatás (könyvelés) díjai sze
repelnek. Az előző évi bevételhez képest azért terveztünk kisebb bevételt, mert a Kőbánya
Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. Társaságunkba történő beolvadásával ezen feladat 
megszünik, a Kősec Kft. szerződését pedig felmondtuk., mivel az ezzel a tevékenységgel 
kapcsolatban felmerülő ráfordításaink meghaladták az ezzel kapcsolatos bevételeinket 

c) A Műszaki tevékenység soron, a panelprogram keretében a társasházakkal a bonyolításra, 
illetve a műszaki ellenőrzésre vonatkozó megbízások alapján számlázható bevételek jelen
nek meg. 

d) A Társasházi ügyviteli munkák soron, a társasházak részére, csak könyvelési tevékeny
ség végzéséből származó bevételek jelennek meg. 

e) A Társasházkezelés soron szereplő bevétel, a közös képviseleti tevékenység ellátására, 
jelenleg érvényes megbízási szerzödések díjazása alapján került tervezésre. Célunk- és ezt 
a tervezett bevétel előző évinél nagyobb mértéke is mutatja -, hogy a kezelt társasházak 
megtartása mellett, újabb társasházak megbízását is megszerezzük. 

f) Az Értékbecslések soron, egy pénzintézettel érvényben lévő keretszerződés alapján vég
zendő értékbecslési tevékenységünk bevétele szerepel. A gazdasági válság ingatlanpiacra 
gyakorolt hatása ezen bevételeink csökkenését is eredményezi. 

g) A Jégpálya soron, az Sl területén 2010. évben létesített ideiglenesjégpálya belépőjegyek
ből származó bevétel szerepel. 

3.2.3. Egyéb bevételek 

Az egyéb bevételek között jelennek meg a Különféle egyéb bevételek, amely a biztosítás 
közvetítésből származó bevételt és egyéb, kisértékű szolgáltatásból befolyó bevételt tartalmaz. 
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3.3. A közvetített szolgáltatások bevételei 

A közvetített szolgáltatások bevételének számlázásakor a kialakított számviteli rend biztosítja, 
hogy a bevételek a kiadásokkal egy időben kerüljenek elszámolásra, azaz az eredményre ne 
gyakoroljanak módosító hatást. Az eljárás lényege, hogy a továbbhárítható kiadások nem ke
rülnek költségként elszámolásra, hanem a készletek között nyilvántartásba kerülnek, és a 
bevételek 94-es számlacsoportban történő kiszámlázásakor ráfordításként jelennek meg a 84~ 
es számlacsoportban. E módszer egyaránt lehetövé teszi mind az összemérés, mind az időbeli 
elhatárolás elvének érvényesítését. 

3.4. Egyéb bevételek 

Az egyéb bevételek között, a saját hasznosítású ingatlanok bérbeadásával kapcsolatban felme
rült késedelmi kamatok beszedéséből származó bevételek került feltűntetésre, a Késedelmi 
kamat, kötbér soron. TerveztUnk még Különféle egyéb bevétellel és Céltartalék feloldás
sal. 

3.5. Pénzügyi műveletek bevételei 

A pénzügyi műveletek bevételei között, az átmenetileg fel nem használt pénzeszközök befek
tetéséből származó kamatbevételek jelennek meg. Társaságunk befektetései során elsődleges 
szempont - a likviditás megőrzése mellett - a biztonság, így kizárólag azonnal mobilizálható 
és államilag garantált befektetési formák kerülhetnek alkalmazásra (diszkont kincstárjegyek, 
államkötvények, MNB kötvények, banki betétlekötések). 

3.6. Rendkívüli bevételek 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. az Önkormányzattal végleges pénzeszköz átadási megállapo
dást kötött "A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja" címü 
pályázat projektmenedzsment feladatainak elősegítésére és a városfejlesztési divíziójának 
felállítására. 

4. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK (3. számú melléklet) 

A költségek és ráfordítások tervezése esetében megpróbáltunk úgy tervezni - ahol arra ráhatá
sunk lehetett -, hogy az ez évi tervszámaink az előző évi tényköltség közelében, illetve alatta 
maradjanak. Mindez annak ellenére tervezési szempont volt, hogy a feladataink bővülését -
annak minden vonzatával - figyelembe vettük. Ez a tervezési szempont a bérköltségeken kívül 
teljesült is. 

4.1. Anyagköltség 

Az anyagköltségek vonatkozásában - annak ellenére, hogy az Üzemanyagok, illetve az 
Energiahordozók árainak tekintetében számoltunk csak a költségek növekedésével - összes
ségében kismértékű növekedést terveztünk. 
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4.2. Igénybevett szolgáltatások 

Az igénybevett szolgáltatások esetében azokat a sorokat emelnénk ki, ahol az említett tervezé
si szempont nem érvényesülhetett 

A Fénymásoló bérleti díj soron megjelenő jelentős emelkedés oka, hogy a Társaságunknál a 
fénymásolás, illetve a nyomtatás átalakítását tervezzük. Ennek célja, hogy központi nyomta
tók, illetve fénymásolók bérlésével jelentősen csökkenthessük az anyagköltségeket (papír, 
toner) és az irodatechnikai eszközök karbantartási költségeit is. 

Az Oktatás és továbbképzés költségei emelkedésének oka, hogy fontosnak tartjuk a munka
vállalók képzését, oktatását, illetve folyamatos továbbképzését (ami bizonyos területeken -
műszaki ellenőr, könyvelő ... - kötelező is), ami az általuk végzett munk.a minőségét is javítani 
hivatott. 

A Postaköltség jelentős emelkedése összhangban van az önkormányzatnak végzett érték
becslési tevékenységgel összefüggö értesítésekkel is. 

A Jogi képviselet költsége emelkedése oka, hogy a Rokonai és Társa Ügyvédi Iroda szerzö
dése felmondásra került, és ezzel együtt háromhavi felmondási díjat is kifizettünk, valamint a 
közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kiadások költségei is ezen a soron kerültek tervezésre 
(az előző évben ez a költség az egyéb költségek közöttjelentkezett). 

4.3. Egyéb szolgáltatások 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vevőállományával kapcsolatban- az elmúlt év gyakorlatával 
ellentétben -, hatékony intézkedéseket kívánunk tenni a kintlévőségek behajtására, ezért az 
Illetékek soron jelentős összeget kellett terveznünk. 

4.4. Személyi jellegíi kifizetések 

A személyi jellegű kifizetéseknél tapasztalható a legnagyobb eltérés az előző évi tényadathoz 
képest. Ez alapvetően a Bérköltség soron jelentkezik, ami aztán ennek következtében megje
lenik - generálódik - a Személyi jellegű kifiZetések, a Jóléti és kulturális költségek és a 
Bérjárulék sorokon is. 

A Társaság vezetésében bekövetkezett változás, továbbá a megnövekedett feladatok, egy új, 
hatékonyabb, megújult szemléletű szervezet létrehozását tette szükségessé. A szervezet átala
kítása során, különböző okok miatt (felmondás, közös megegyezés, határozott idejű szerződés 
lejárta, nyugdíjazás) összesen 14 fő munkaviszonya szűnt meg, illetve szűnik meg és összesen 
24 ro lépett be, illetve belépését terveztük. A Városüzemeltetési Divízió és a Városfejlesztési 
Divízió megalakítása már- teljes létszámmal - szerepel az új szervezeti felépítésben, valamint 
a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. beolvadásával kapcsolatos létszám változás 
nem lesz jelentős. Az új munkavállalók egyfajta minőségi cserét is jelentettek, ami a bérezé
sükben is megnyilvánuL 
A kormányzati elvárásoknak megfelelöen, azon munkavállalók alapbére rendezésre került -
2011. január Ol. napjától visszamenőleg-, akik nettó jövedelme az egykulcsos személyi jöve
delemadó bevezetését követően csökkent. 
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A 20 ll. évben bevezetett új cafetéria éves felhasználható összege igazodik az Önkormányza· 
téhoz, míg a Felügyelő Bizottság döntésének megfelelően a munkába járás átváltalt költsége 
(bérlet) nem került elemként a cafetériába. A cafetéria bevezetése folytán, a cafetéria elemei 
(értkezési hozzájárulás, Odülési hozzájárulás, iskolakezdési támogatás, egyéb juttatások) ter
vezett értékének az előző évi tényadattal történő összehasonlítása nem ad valós képet, mivel a 
cafetéria elemeiből a munkavállalók szabadon választhattak. 
A végkielégítés soron megjelenő összeg a már végrehajtott munkaviszony megszüntetések 
pénzügyi vonzata. 
A prémium soron megjelenő összeg a cégvezetés és a divíziók vezetöinek munkaszerződés
ben rögzített - prémium feladathoz kötött -juttatása. 

4.5. Közvetített szolgáltatások értéke 

A közvetített szolgáltatások bevételénél (1.3.) leírtak szerint jártunk el a kiadások tervezésé
néL 

4.6. Egyéb ráfordítások 

Az egyéb ráfordítások soron tervezzük a behajthatatlan Követelések leírását, a Céltartalék 
képzést, az Értékvesztést, a Terven felüli értékcsökkenést és a Selejtezést. Itt jelennek meg 
az Adók, illetékek, hozzájárulások (helyi iparűzési adó, ingatlanadó, gépjármüadó, innová
ciós járulék és cégautó adó), a Fizetett bírság, kötbér, késedelmi kamat, és az Előző évek 
ráfordításai. 

4.7. Pénzügyi miíveletek ráfordításai 

A Pénzügyi müveletek ráfordításai soron jelenik meg a Befektetett pénzügyi eszközök árfo
lyam vesztesége, illetve a Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások. 

5. BERUHÁZÁSOK 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi legjelentősebb bernházása annak a számítástechni
kai fejlesztésnek a megkezdése - amelyet a könyvvizsgáló a 2010. évi mérlegbeszámoló 
auditálásakor is szorgalmazott -,amely többek között biztosítja a hálózat megfelelő védelmét, 
az egységes munkavégzést, a jogdíj költségek csökkenését, a különböző szoftverek egy háló
zati felületen történő használatát és adatátvitelét, lehetőséget biztosít az egyablakos 
ügyfélszolgálati iroda kialakítására, és végül a papír alapú belső ügyintézés és infonnáció
áramlás helyett az elektronikus utat támogatja. 

6. ÖSSZEFOGLALÁS 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi üzleti terve készítése során- figyelembe véve azo
kat a külső és belső hatásokat, tényeket és szempontot, amelyek hatása közvetlenül, vagy 
közvetett módon jelentkezik, mind a bevételek, mind a költségek és ráfordítások vonatkozá
sában - arra törekedtünk, hogy azon költségek és ráfordítások, amelyek alakulására van 
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hatásunk, az előző évi tény adatokhoz közelítsenek, illetve kisebbek legyenek, és így minél 
költséghatékonyabb munkavégzés valósulhasson meg. 

A vezetés célja, hogy a megtett intézkedések hatásaminél előbb érezhető legyen a Társaság 
működésében, és biztosak vagyunk abban, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képes az Ön~ 
kormányzat által rábízott feladatok és tevékenységek magas színvonalú ellátására, illetve 
elvégzésére, mind az Önkormányzat, mind az ügytelek megelégedésére. 

A Társaság vezetése részéről határozott célként fogalmazódott meg továbbá - az Önkormány
zat vezetésével egyetértésben - egy Közszolgáltatási Szerződés megkötése. melynek 
előkészítése folyamatban van, amely alapján a Társaság működése- az Önkom1ányzat szá
mára kisebb kockázattal - biztosítható lehet. 
A Közszolgáltatási Szerződés megkötésével egy időben, illetve a Kőbánya-Gergely Utca In
gatlanfejlesztő Kft. beolvadását követően a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi üzleti 
tervét módosftani szükséges. 

Budapest, 2011. április 06. 

\ rr;~~.) . , -·-·-f~ 
\_.~· ·~ 

Sza ó ászló 
vezédgazgató · 

MeHékletek: 
l. Eredménykimutatás (1. sz. melléklet) 
2. Bevételek (2. sz. meUéklet) 
3. Költségek és ráfordítások (3. sz. melléklet) 
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EREDMÉNYKIMUTAT ÁS 

Bevételek 

EREDMÉNY 
A KÖBETA Zrt. végelszámolásából szánnazó 
veszteséggel együtt (22.00 eFt): 

809 851 871 Ft 
804 942 013 Ft 

4 909 858 Ft 



Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Bevételek 2011. évi üzleti terv 2. sz. melléklete 

Fkv. 2&10. évi IN'\' 2&10. évi tény 201 l. évi ttl'\' 

l/l 
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Költségek és ráfordítások 

Fkv. Megnevezés 2010. évi terv 20 fO. évi tény 2011. évi terv 

l/3 
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Költségek és ráforditáso·k 

Fkv. Megnevezés 2010. évi ferv 2010. évi tény 2011. évi terv 

213 
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Költségek és ráfordítások 

Fk\o. Megnevezés 1010. hi terv 2010. évi tény 261 l. évi tm 

313 


