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Polgármcstere 

Előterjeszt és 
a Képviselő-testület részére 

c33{. számú előterjesztés 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 2011. évi prémiumfeladatának 
teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) vezérigazgatója 2011. évi 
célfeladatának kiírását a Vagyonkezelő Javadalmazási Szabályzatában foglaltaknak 
megfelelően-és összhangban a vezérigazgató munkaszerződésével- a Vagyonkezelő 2011. 
évi üzleti tervének elfogadásakor a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozta meg. 

A prémiumfeladat (célfeladat) teljesítésének értékelése a Felügyelő Bizottság előzetes 
véleményének figyelembevételével, a 20 ll. évi beszámoló elfogadásakor a polgármester 
előterjesztése alapján a Képviselő-testület hatásköre. 

A Vagyonkezelő Felügyelő Bizottsága a 2011. január 18. napján tartott ülésén tárgyalta a 
Vagyonkezelő vezérigazgató j a 20 ll. évi prémiumfeladat kitűzése napirendi pontot: 

"3. Napirendi pont 
Prémium feladat kitűzése vezérigazgató részére. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő 
Bizottsága, a 2011. évre a Zrt. vezérigazgatója számára teljesítmény követelményként, a 
vezérigazgató munkaszerződésének 4.2.1. pontja alapján, az alábbi prémiumfeladatokat 
javasolja kitűzni. 
- a Társaság szabályzatainak teljes körű felülvizsgálata, szabályzatok aktualizálása és a 

hiányok pótlása; 
- a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-be történő 

beolvadásának végrehajtása 2011. június 30-ig, és így a társaságnál megjelenő új 
feladatok ellátásához szükséges feltételek megteremtése; 

- Az Önkormányzatnál 2011. április Ol-el megszuno Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Főosztály feladatainak folyamatos átvétele, és így a társaságnál 
megjelenő új feladatok ellátásához szükséges feltételek megteremtés e; 

- A KÖBETA Rt. végelszámolásának végrehajtása; 
- A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kibővültfeladatkörét leképező új SZMSZ elkészítése. 

5/2011. sz. Felügyelő Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattalJ 
A Felügyelő Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
vezérigazgatójának 2011. évre vonatkozó prémiumfeladat kitűzését hagyja jóvá." 

Az Képviselő-testülete a 2011. április 21. napján tartott ülésén tárgyalt a Vagyonkezelő 
vezérigazgatója 2011. évi prémiumfeladat kitűzéséről és az alábbi határozatot hozta: 
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"26012011. (IV. 21.) Bp. Főv. X ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattalJ 
Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója számára teljesítmény-követelményként a vezérigazgató 
munkaszerződésének 4.2.1 pontja alapján az alábbi prémiumfeladatokat tűzi ki: 

• A Társaság szabályzatainak teljes körű felülvizsgálata, a szabályzatok aktualizálása és a 
hiányok pótlása. 

• A Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-be történő 
beolvadásának végrehajtása 2011. június 30-áig, és így a Társaságnál megjelenő új 
feladatok ellátásához szükséges feltételek megteremtése. 
Az Önkormányzatnál 2011. április l-jével megszuno Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Főosztály feladatainak folyamatos átvétele, és így a Társaságnál 
megjelenő új feladatok ellátásához szükséges feltételek megteremtése. 

• AKÓBETA Rt. végelszámolásának végrehajtása. 
• A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kibővültfeladatkörét leképező új SZMSZ elkészítése. 
• a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kinnlevőségeinek teljes körű feltárása, behajtásuk 

módozatairól előterjesztés készítése a képviselő-testület részére. 

A prémium mértéke a Társaság Javadalmazási Szabályzatával és a vezérigazgató 
munkaszerződésének 4.2.2 pontjával összhangban háromhavi munkabér, azaz bruttó 
3 OOO OOO Ft. " 

A Vagyonkezelő vezérigazgatója az előterjesztés 2. mellékletét képező beszámolót készítette 
a 20 ll. évi prémiumfeladata teljesítésével kapcsolatban. 

A Vagyonkezelő Felügyelő Bizottsága a "Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 2011. 
évi prémiumfeladata teljesítéséről" szóló előterjesztést a 2012. április 10. napján tartott ülésén 
tárgyalta, és az alábbi határozatot hozta. 

"12 /2012. sz. Felügyelő Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattalJ 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságajavasolja a Budapest Főváros X kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
vezérigazgatója számára, a - 260/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X ker. Kőb. Önk. határozattal 
kitűzött - 2011. évi prémiumfeladatok teljesítésével kapcsolatban, a vezérigazgató által 
készített beszámolót, tekintettel arra, hogy a kitűzött prémiumfeladatok maradéktalanul 
teljesültek, fogadja el, és engedélyezze a vezérigazgató számára a bruttó 3 OOO OOO Ft 
prémium kifizetését. " 

A Felügyelő Bizottság véleményét is figyelembe véve javasalom a Képviselő-testületnek, 
hogy a Vagyonkezelő vezérigazgatója 2011. évi prémiumfeladata teljesítéséről szóló 
beszámolót fogadja el és tekintettel arra, hogy a kitűzött prémiumfeladatok külön-külön is 
maradéktalanul végrehajtásra kerültek, engedélyezze a vezérigazgató részére a bruttó 
3 OOO OOO Ft prémium kifizetését. 

II. Hatásvizsgálat 

A Vagyonkezelő 2012. évi Üzleti terve- melyet az Önkormányzat 2012. márciusi képviselő
testületi ülésén fogadott el, és amely összhangban van a Vagyonkezelő 2012. évi 
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Átalánydíjával, amit az Önkormányzat Képviselő-testülete, a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati 
rendeletével elfogadott - bérköltséggel kapcsolatos sora tartalmazza a Vagyonkezelő 
vezérigazgatójának prémium kifizetését, így annak az Önkormányzatra vonatkozóan nincs 
közvetlen pénzügyi hatása. 

III. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2012. április 12. 

}_.~L 
Kovács Róbert· 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~ 
jegyző 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. ( ... ... )határozata 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 2011. évi prémiumfeladatának 

teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója számára, a - 260/2011. (IV. 21.) KÖKT határozattal 
kitűzött - 2011. évi prémiumfeladatok teljesítésével kapcsolatban, a vezérigazgató által 
készített beszámolót - tekintettel arra, hogy a kitűzött prémiumfeladatok maradéktalanul 
teljesültek- elfogadja, és engedélyezi a vezérigazgató számára a bruttó 3 OOO OOO Ft prémium 
ki fizetését. 

Határidő: 2012. május 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
V czérigazgató 

Előzmények 

Beszámoló a 20 ll. évi prémiumfeladat teljesítéséröl 

1\ Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) vezérigazgatója 2011. évi 
prémiumfeladatának (célfeladatának) kiírását, a Vat,ryonkezelő Javadalmazási Szabályzatában 
foglaltaknak tnegfelel6en - és összhangban a vezérigazgató nmnkaszerződésével -, a 
Vagyonkezcl6 2011. évi üzleti tervének elfogadásakor a Budapest Főváros X. kerület K<)bányaí 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képvisel6--testülete, a 260/2011. (IV. 21.) Bp. 
F6v. X. ker. K<Sb. Önk. határozatával hatáwzta meg, mclyek az alábbiak: 

• A Társaság szabályzatainak teljes körű felülvizsgálata, a szabályzatok aktualizálása és a hi.inyok 
pótlása. 

• A Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztó Kft. K{:íbányaí Vagyonkczcló Zrt.-be t()rténő 
beolvadásának végrehajtása 2011. június 30-ig, és Í!,T)' a Társaságnál megjelen<> új feladatok 
ellátásához szükséges feltételek mcgteremtése. 

• Az Önkormányzatnál 2011. április 1-jével n:1egszuno Városüzemeltetési és 
V~tgyongazdálkodási F6osztály feladatainak folyamatos átvétele, és így a Társaságnál megjelen{} 
új feladatok ellátásához szükségcs feltételek mcgteremtésc. 

• A K.ÖBETA Rt. végelszámolásának végrehajtása. 

• A Kőbányai Vat,ryonkezel6 Zrt. kil)()vült feladatkörét lcképez6 új SZMSZ elkészítése. 

• a Kőbányai Vagyonkezel6 Zrt.. kinnlev6ségeinck teljes körű feltárása, behajtásuk módozatairól 
el6terjesztés készítése a képvisele3-testület részére. 

A prémiumfeladat (célfeladat) teljesítéséről szóló tételes, részletes beszámolótnat - a kiírás 
szcrinti sorrendben ···- az alábbiakban adom meg. 

1. A Társaság szabályzatainak teljes körű felülvizsgálata, a szabályzatok 
aktualizálása és a hiányok pótlása 

A 2011. év et,ryik fontos feladata volt a Kc)bányai Vagyookezeló Zrt. (a továbbiakban: 
Vagyonkezelő) szabályozottságának áttekintése, a szabályzatok felülvizsgálata, szükség szerintí 
aktualizálása, illetve a még nem szabályozott feladatok szabályozásának kialakítása. E~nnek során 
hét meglévő szabályzat módosítására és tízenkett6 új szabályzat kiadásáta került sot. 

A szabályzatokkal kapcsolatos feladatok elvégzése mellett, meg kell említenem még, hogy a 
Vat,ryonkczelő ISO 9001 szabvány szcrinti auditálását - aminek cl<5készftésére a Vagyonkezel{) 
cl6z6 vezetése nem fordított kell{} fit,ryelmet -, 2011. április elején három tevékenységünkre 
(kezelési felada tok, nniszaki felada tok, ingatlanforgaltnazás/ értékbecslési felada tok) sikercsen 
elvégezték és megkaptuk az erre vonatkozó bizonyítványt. 

A következókben, a Vat,ryonkczcl6 201 L évben aktualizált, illetve a hiányok pótlásaként 
újonnan kiadott szabályzatait ismertetem: 

Cafeteria Szabályzat (új) 

2011. január 1. napjától hadlyos. A Vat,ryonkezcl6 2011. évre vonatlwzó béren kívüli juttatásainak 
rendszerét foglalja magába. 

Közbeszerzési Szabályzat (módosítás) 

2011. január 1. napjától hatályos. Bár ebben az esetben módosítást említek, valójában egy új 
szabályzat kiadására került sor. A szabályzat: célja, hogy a Vagyonkczcl() közbesze1:zési eljárásai 
során, a közbcszerzésekr6l szóló törvény cl{:)írásainak maradéktalan betartása mellett valósuljon 
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Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Vezérigazgató 

Beszámoló a 20 ll. évi prémiumfeladat tcljesítéséröl 

meg a nyertes ajánlattcv6 kiválasztása, az eljárások dokumentálása, illetve a törvényben felsorolt 
szcrvck és szcrvczctck részérc a kötelez{) adatszolgáltatás. 

Beszerzési szabályzat (új) 

2011. február 8. napjától hatályos. A szabályzat értelmében, a szabályzat alkalmazása kötelez{) 
él'Vényű a Vagyonkezel6 minden olyan beszerzésére, amely nem tartozik a kózbcszcrzésckr<Íl 
sz ó ló törvény hatálya alá, dc értéke meghaladja a bruttó 100 OOO Ft-ot. 
Vagyonkezel<S Felügyelő Bizottsága a Beszerzési Szabályzatot a 2011. február 15. napján tartott 
ülésén táJ.gyalta, és a 15/2011. határozatával fot:,radta d, miszerint az abban foglaitakkal 
egyetértenek. 

Javadalmazási szabályzat (módosítás) 
2011. március 4. napjától hatályos. A 201 O. június 17. napJan hatályba lépett Javadalmazási 
Szabályzat módosjtását a Budapest F6váms X. kerület K6bányai Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat) Képvisel(5-tcstülcte a 2011. januát. 20. napján megtartott ülésén tárgyalta, és a 
36/2011. (1.20.) sz. Bp. F6v. X. ker. K6b. Önk. határozatával fogadta el. 
A Szabályzat elfogadása egyben a Szabályzat hatálya alá tartozó gazdasági társaság tekintetében 
alapítói határozatnak min6sül. 

Gépkocsi használati szabályzat (új) 

2011. március 21. napjától hatályos. A szabályzat kiadása azért vált szükségessé, mcrt a 2010. 
június 17. napján hatályba lépett .Javadalmazási Szabályzat, a személygépkocsi használatát- béren 
felüli juttatásként - igénybe vev6k körét korlátozta, továbbá a munkavállalók üzemanyag 
költségtérítését csökkentettcm. A gépkocsi használati szabályzat célja, hogy a Vagyonke:.:ek) 
tulajdonában lév6 gépjárművcknek, a fdadat ellátás során szükségessé váló használatának rendjét 
és elszámolását szabályozza. 

Szervezeti és Működési Szabályzat (új) 

2011. április 20. napjától hatályos. Annak ellenére, hogy a Vagyonkczd<Ínck korábban is volt 
Szcrvezcti és Múködési Szabályzat.a, az elkészített szabályzatot, annak felépítése, illetve a döntési
feladat mátfix megjelenése miatt újnak tekintem. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy 
megfogalmazza a Vagyonkezel6 vezetési, működési szabályait, szervezcü felépítését, általános 
működési rendelkezéseit, bels6 szabályozásait. (Az SzMSz-r61 jelen beszámoJóm 5. pontjában 
részletcsebben számolok be.) 

Önköltség-számítási Szabályzat (új) 

2011. augusztus 1. napjától hatályos. Az Önkormányzat és a Vagyonkezel6 között létrejött 
Közs:wlgáltatási Keretszerz6dés 7. pontjában (Kompenzáció meghatározása, kifizetése és éves 
elszámolása) foglaltaknak mcgfdcl6en, illetve ahhoz kapcsolódóan, cl kellett készíteni az 
()nköltségszámít.ás rendjéte vonatkozó szabályzatot. 

Számlarend (új) 

2011. augusztus 8. napjától hatályos. A szánwitelr6l szóló, módositott 2000. évi C. törvényben 
foglaltak értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a tónrényben rögzített 
alapelvek, alapján cl kell készíteni a gazdálkodás sajátosságainak, adottságainak, körülményeinek 
leginkább megfelel{) számlarendet A vállalkozás nagysága, struktúrája, gazdasági tevékenysége, 
valamint: gazdasát:,ri strat.éj,riája alapvet6en meghatározza a számlarend tartalmár, rés~detczct:t:ségét:, 
szcrkezet:ét. Mindczeket figyelembe véve saját adottságainak mcgfelell5en került a Vagyonkezelő 
számlarendje kialakításra. 
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Kőbányai Vagyonkezelö Zrt. 
Vezérigazgató 

Informatikai védelmi szabályzat (új) 

Beszámoló a 20 ll. évi prémiumfeladat tcljesitéséről 

2011. augusztus 24. napjától hatályos. A szabályzat célja a Vagyonkezelő tulajdonában lév(5, illetve 
munkavégzésben résztvev{) számítástechnikai cszközók, valamint az azokban táwlt információk 
védelmének biztosítása, az illetéktelen hozzáférés kizárása. 

Szabályzat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. számítógépes rendszerének használatáról (új) 

2011. augusztus 24. napjától hatályos. A szabályzat célja a Vam,onkezel{) számítógépes 
rendszerében tárolt adatok védelme, a rendszer szabályos használata. 

Pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás megelőzési és megakadályozási Szabályzat (új) 

2011. szeprember 1. napjától hatályos. A szabályzat kidolgozásának és alkalmazásának célja, hogy 
a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megcl()zésér61 és megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. tólvény (a továbbiakban: Pmt.), a 35/2007. (XII. 29.) PM rendelet követelményeinek 
és a PSZÁF által kidolgozott útmutató figyelembe vételével szabályozza a VagyonkezeléS, mint 
pénzügyi intézménynek nem nun6sül6 pénzügyi szolgáltatást, illetve kiegészít() pénzügyi 
szolgáltatást végz<'> jogi személy törvényi kötelezettségekhez kapcsolódó tevékcnységét:. J\ 
szabályzat célja továbbá az is, hogy a s?.olgáltató a Pmt.-ben meghatározott bejclentési 
kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, képes legyen felismerni tevékenysége során a pénzmosásra, 
illetve a terrorizmus finanszítozására utaló adatot, tényt, körülményt:, valamint megfelele) bels() 
s?.abályzatot alkosson. 

Számviteli Politika (új) 

2011. szeptember 1. napjától hatályos. A számviteli politika célja, hogy rögzítse azokat, a 
számvitclr61 szóló, módosított 2000. évi C. törvény végrehajtására vonatkozó el6írásokat, 
eljárásokat, módszereket, amelyek biztosítják a Vagyonkezel6 sajátossát,":linak, adottsát,":linak, 
körülményeinek leginkább megfelele) számviteli rendszer kialakítását:, illetve működését. 

Kazánbiztonsági Szabályzat (módosítás) 

2011. november 2. napjától hatályos. A 8/1978. (XI. 29.) NIM rendelet a Kazánbiztonsági 
Szabályzat: hatályba léptetésér6l rendelkezik. E rendelet értelmében a kazánok, illetve fűtött 
nyomástartó edények felhasználásával, felállításával, üzemeltetésével, átalakításával, 
engedélyköteles javításával, vegyi kezelésével, és egyéb tevékenység folytatásával összefügg() 
biztonsági követelményeket, a biztonságtechnikai hatósági felügyelettel kapcsolatos engedélyd: 
mcgszctzésének módját, a hatósági vizsgálatok elMeltételcit, kötelezettségeket kell a 
kazánbiztonsági szabályzatban szabályozni. 

Szabályzat a munkabér előleg igénylésének rendjéről (új) 

2011. november. 2. napjától hatályos. A munkabér cl6lcg igénylésének rendjérdi szóló szabályzat 
magában foglalja az el6legek igénylésérc, engedélyezésére, visszafizetésérc vonatkozó szabályokat, 
a dokumentálást, továbbá szabályozza azok körét, akik ezzel a lehet6séggel élhetnek 

Szabályzat az éleslátást biztosító szemüveg juttatásának rendjéről (új) 

2011. november 2. napjától hatályos. A Vagyonkezel6, tn.int munkáltató, köteles az érintett 
munkavállalók látásának vizsgálatát biztosítani, 6ket. szi.ikség szerint, de legalább évente 
látásvizsgálatra küldeni. A szabályzat az éleslátást biztosító szemüvegek juttatásának menetér6l, a 
szükséges dokumentációról és adminisztl:ációról szól. 

Eszközök és Források értékelési Szabályzata (módosítás) 

2011. december 15. napjától hatályos. A Szabályzatának célja, hogy 
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-a VagyonkezeM adottságait és sajátosságait szeme i<')tt: tartva - a számviteli tórvény által 
biztosított választási lehctc)ségeket figyelembe véve - Ci:,')'értelm{ívé tegye az értékelés sotitn 
követendő eljátásokat a Vagyonkczel6 vezeté5i, szakemberei, a könyvvizsgáló és mindcn ki.ils6 
felhasználó számára; 

-a számviteltól szóló 2000. évi C. törvényben rógzítctt el6írások alapján meghatáwzásra 
kerüljenek azok az értékelési elvek, módszerek, amelyekkel a Vagyonkezelc) az eszközeinek és 
forrásainak mérlegértékét megállapítja; továbbá, 

- rögzítésre ketüljenek azok az értékelési szabályok, amelyek alkalmazása - a számviteli törvény 
felhatalmazása alapján - társaságunk döntésén abpul. 

Bizonylati rend (módosítás) 

2011. december 19. napjától hatályos. A bizonylati rend célja, hO!:,l)' biztosítsa a számviteli 
elszámolásokhoz kapcsolódó bizonylatok kiállításának, ellenőrzésének, továbbításának, 
felhasználásának, kezelésének rendjét. 

Leltározási és leltárkészítési Szabályzat (módosítás) 

2011. december 19. napjától hatályos. Célja, ho!:,ry a Vagyonkezelő lcltározási folyamatait oly 
módon szabályozza, ho!:,ry az feleljen meg a Számviteli törvény hatályos rendelkezéseinek, továbbá 
a lehet() legna!:,ryobb mértékben segítse elő a vagyon védelemét és meg6rzését. 

Pénzkezelési Szabályzat (módosítás) 

2011. december 20. napjától hatályos. A pénzkezelési szabályzat célja, hogy meghatározza azokat 
a szabályokat, amelyeket a Vam,onkezelő működésével, feladatainak ellátásával kapcsolatban 
megjelen6 pénzforgalom és pénzkezelés során él"Vényesíteni kell, továbbá szabályozza a 
pénzmozgások, a pénz- és értékkezelés bizonylati rendjét, valamint a vezetend6 nyilvántartások 
rendszerét. 

A prémiHtJddadat t;égrcb~l!ltíJtitlak e;rctl ré..rze, lllt1tlldék!t:l!amtl tefie.riilt. 

2. A Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt.-be történő beolvadásának végrehajtása 2011. június 30-ig, és így a 
Társaságnál megjelenő új feladatok ellátásához szükséges feltételek 
megteremtése . 

.A Budapest F<)város X. kerület Kőbánya Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
2353/2010. (XI.18.) számú határozatával kifejezte azon elvi szándékát, hogy az egyszemélyi 
tulajdonában álló K6bánya-Gergely Utca Ingadanfejleszt6 Kft. (a továbbiakban: K6bánya
Gergcly) és a Kőbányai Vagyonkezcl6 Zrt. (a továbbiakban: Va!:,ryonkezelö) gazdasá!:,>1 társaságok 
a vagyonhasznosítás racionalizálása és fenntartási költségek csökkentése érdekében egyesülnek, 
oly módon, hogy a K6bánya-Gergely beolvad a Va!:,')'<>11kezel6bc. 

A beolvadás végrehajtásával kapcsolatos következ() lépésként, az Önkormányzat: - a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénynek az e!:,>yszemélyes korlátolt fclcl6sséglí 
társaságokra vonatkozó rendelkezései alapján - a 2010. december 16. napján tartott képvisel<S
tcstülcti ülésén hozott - alább felsowlt ·- Alapítói határozataival megjelölte az átalakulási 
va!:,>yonmérleg tervezett fordulónapját, megbízta az átalakulással érintett társaságok vezetéS 
tisztségviselőit az átalakulási dokumentáció. elkészítésével, döntött a független könyvvizsgMó 
megbízásáróL 
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2741 l 2010. (Xlf. 16.) .rz. Bp. po,,, X. ket: Kő/J. Önk. hatcímzala 
131!.dapc.l1 Főt;áro.r X. kerii/.et KrJbrít!J'lli ÖnkonJJtÍI!.J'Z!ll Ké.j)f)i.ri!lő-te.rtiilele, mi11t Alapító 1~g)' dönt, br~gy a 
kizáról.({_~o.r ré.rztJéte/h;c/ 1míkiidő C!!J.rzemé!ye.r ltÍ1:w.rc~gok, a Kőbát!Jti-Get;ge!y Ut(.'a Ingatlm!f~;le.rzjrJ Korlátolt 
Ji'elf!lő.u~gl! Tát:rmrf.g é.r a Kőbá'!yrli Vt(gyonkezclő Zt1. a tlt.~gyonha.rzno.ritrí.r raáonalizr.i!tí.ra é.r a .fimnlm1á.ri 
köi!Jégek tsiikkrmté.re érdekébm ~gyeJiilnek o!y mrfdoll, hogy a Kőbá!?Ja-Get;ge!y Utca h~gatjmrf~jlc.r'{jő J<;ji. 
(totJtíb~ir.tkban: Beo/t;adó Tán<uág) beo/t;ad a Kőbá'!Yai Vagyonkt!zclő Zt1>be (tot;ábbir.,kban: Att;etJŐ Tána.1<{!!). 
Az At11e1JŐ 'Dh:ra.rt{g a Beo/t;adó Támmíg tlrl!!JOiltÍnak át.r.zállrí.rát;a(;~gutódként tJáltozatlan trít:ra.rt{J!,ijörmríbat1 
lJIJ.lkódik /of){íbb. 

2742/2010. (XII. 16.) .ri: Bp. Főt'. x: ker. Kőb. Onk. batámzata 
Bttdape.rt .FőtJtÍro.r X. kerület Kőbd!fJrli OnkormtÍJ?Yzat KéptJiJe/J-te.rtiilete, mint Alapító - a 2 7 41/ 2{) 1 O. 
()(Jf.16.) .rz. batározatábafl _foglaffCik alapján - az tÍ/a/akHJá.ri lltiJ!,JIOiltJJér/~g !rJrJJezct .fordu/ónapjakéltf 2(} f 0. 
december 31. llclJ?ját batátvzza meg. 

2743/2010. (XII. 16.) sz. l3p .. FotJ. X. ke1: Kőb. Önk. batcímzptrl 
13udape.rt .1-'őt;áro.r X. ketiilet KőbtÍ7!Jtli Ö nkomJCÍI!JZal Képt;iJelő-te.rtiilete, minl .Alapító - a 2 741/201 O. 
(XII. 16.) sz. határozatában.fqglaltak v~wr.hqjtá.rára - az e.gye.riilé.r.rel ka;xrolato.r t~gb~j~gyzési e/jártí.r l~jö!Jtatá.ra 
érdekében a tlti!!JOtlle!tár-tm;ezetckkcl alátáJJta.rzjot! IJa._gyomJtérle"~-temezetek ellenőrzé.rét;el jt~ggetle11 
köi!J111Jii:rgálóként AKCBPT Kih!JlJIJÍzsgáló é.r .5'zci?Jl1litcli Korlátolt F;ele/ő.,:r~gíí Társa.rág (1144 Budap11.rt, 
Szmtmihrí!Ji tít26. C:: VJJI.32., t;J!,: 01-09-4-68043, adó.rifím: 12135013) Bíróné cq_jllder.Judit kijelölt 
kift!JWÍ!(:~gá/ót bízza m~g. 

2744/2010. (XII. 16.) .rz. Bp. Fot'. X. ke1: Kőb. Önk. hatámiflla 
BHdape.rt FőtJám .r X. ketiilet Kőbát!yai Onkomtcíf!yzat KéptJi.rdő-te.rtiiletc, tilint Alapító - a 2 7 41 l 201 O. 
(Xll.f 6.) .ri: hatámzatábanjög!rtltak tJégrebt!Jfrí.ra érdekébm-megbízza tJtind a 13eo/t;adrí Tár.ra.rág, mindped{g 
az AliJe/JŐ 'J(ína.rág 1Jezetó' tú:;;(.r<gtJi.rclőit, ho!!J a wgyonmcfrleg temezeteket é.r azokat alcitáflltl.fi_(Ó wgyonlcl!tir 
fef'IJezctcket, 1Ja/amt11/ az tÍfalakuftí.rboz Ji_fik.r!Íg<!.f C!!Jéb, fJ _jog.rza!Jci!yok á//t1l flt~f!,kiitJ(J/e/t okÍl'flfOkat ké.r:;;jt.re, 
illeille késifttc.m! el, legkésőbb 2011. tJJánti.t.r 16-ig. 

2 7 4 5 l 201 O. (XIT. 16.) .r:r: Bp. T;o11. X ker. Kőb. ö nk. hatámzata 
B11dape.rt .l'ot;áro.r X keriilet Kőbát!yai Ö11komtríi!)':'{!JI Képvi.relő-te.rtiilete, mi11t Alapító- ~ 2 741 l 2010. 
(XJI.16.) .rz. határozatában Joglaltak IJégrehrgtá.ra érdeké17m - a BeoiT;adó Tát:ra.rc{g é.r az Al/J(JtJŐ TtÍI:ra.t'(íg 
átalaklllá.rátJal kapt:rolato.r e(járá.r ó:r.rzc.r kólt.r~~érf! 3.200.000.- ]7t + 4fl1 ó:r.rzeget bi:;;(o.1il a képt,iJe/J-te.rtiild 
mr1kótléJi dltí általtíno.r tartalékkeret ter/Jére, me!y iir.rzeg tllc~á/Ja11 .fqg/.CI/ja a kö'!JI!llii:'!,rílók, .f~~etle11 
kó'tfywii:rgáló 1lllmkadfját, az it~atlm~jöt,~a!mi étiékbecJ!é.r kó'lt.régllit, ajogi képtJirelő ""mkadfját é.r c<gMró.l<~gi 
~bi:írch:ral iir.ri.ffl{rgé.rbm.félmr:liilő költ.i~J!,eket (illeték, kó'zzétételi d!jak) i.1: 

Az átalakulás során a társaságok tcvékcnységét a saját, választott könyvvizsgálója auditálja, és 
~- beolvadás folyamatát egy harmadik független félnek kell könyvvizsgálóként auditálni (akit az 
Onkormányzat, a 2743/201 O. (Xll.16.) számú határozatával bízott meg). A független 
könyvvizsgáló az et,ryesüléssel érintett gazdasági társaságok éves beszámolójának elkészülte után, 
az átalakulással kapcsolatos eljárás végrehajtása során, számviteli szempontból megállapításokat és 
megoldási javaslatokat tett, melyck közül az Önkormányzat azt választotta, mely szerÍtlt a 
beolvadó K6bánya-Gergely Utca Ingatlanfejleszt6 I<.ft. jegyzett t6kéjét 450 OOO OOO Ft összeggel 
szükséges csökkenteni, mely összeget az eredménytattalékba kell helyezni, hogy ennek 
következtében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 140. § (l) bekezdésben előírt feltételek 
megvalósulhassanak. 

A törzst6ke csökkentés végJ:ehajtásához szükséges cégeljárást a gazdasági t.á.rsaságokról szóló 
2006. évi IV. törvény 159. § ·· 164. §-aiban foglalt előírások figyelembevételével kell teljesíteni. F·: 
rendelkezések szerint: 

Alapító Önkormányzat képviseló-testületi határozat~í.val döntenie kell a társaság 
töt~zstc'Skéjének 450.000.000.-Ft, azaz négyszázötvenmillió forint ósszegű leszállitásáról, 
melynek következtében a Társaság törzst:<Skéje 418.540.000.-Ft összegre csökken. t\ 
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törzst6ke leszállítás:íra, vesztesség rendezése és a már említett egyesülés (beolvadás) 
végrehajthatósága érdekében van szükség. 
A törzst6ke leszállításáról dönt6 alapítói határozat meghozatalát követően az ügyvczct6 
köteles 30 napon belül ezen határozatról szóló közleményt a cégbíróságnak megküldeni és 
ezzel eb>yidejűlcg intézkédni a t6ke leszállításról hozott döntés Cégközlönyben történ6 
kétszer et,rymás utáni közzétételér61, akként, hogy a két közzététel között legalább 30 napnak 
kell eltelnie. A közleményben fel kell hívni a társaság hitelez<)it, hogy a hirdetmény 
közzététclét megel6zően keletkezett és esedékessé vált követeléseik után biztosítékra 
tarthatnak igényt. 

A hitelezők a hirdetmény második közzétételét61 számított 30 napos jogvesztő határid6n 
belül jogosultak igénybejelentésüket megtenni. 

A törzst6ke leszállítással összefügg() egyéb, a cégeljárás lebonyolításához szükséges 
dokumentumok elkészítése és a cégbírósághoz történ6 benyújtása. 

Ennek megfclcl6en a Képviscl6-testület, a 2011. április 21. napján tartott ülésén a következ<) 
határozatot hozta: 

240/2011. (ff/. 21.)13p. Poí;. X. ket: Kőb. Önk. határozata 
B11dape.rt Fot,círo.r X. ketiilet Kőbcíi!Jai ÖnkonJJá~zyif!t Képt;i.relő-te.rtii/ete tJgy }Ja/áro:;; hogy a Kőbát!ya-Get;r;ejy 
Uka Ingat/m!f?jie.rifő Kft. tö"r-{.rtők{jtft tJe.riJ.e.r{g rendezé.re érdeké17m 4.50 OOO OOO .Ft; o:1:rz~ggr:/ !e.rzállí(ja, 
tne/ymk következtében a tár.ra.rág tö"rzrtőkije 418 540 OOO l'"t ö.r.rzeg k..ri: 
BgytÍita/.fC/kéri a ldr.ra.rdg iigyvczctf!jél, hogy cnmk érdekibm r.t .rf(!Jk.rége.r cége_ljárá.rt boi!Jolít.ra le, il/ett;e amtt1k 
/cb01!Jolítá.rára acfjon111cgbízd.rt. 

A beolvadás következ<) lépéseként elkészítettük, illetve elkészíttettük az alábbi 
dokumcntun1okat, 

- K6bányai Vagyonkezel{) Zrt. átalakulás cl6tti vagyonmédegc (Egyesülés- Társaság 1); 
- Kóbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlcszt6 Kft. átalakulás el6tti vat,ryonmérlege (Egyesülés 

Társaság 2); 

- K6bányai Vagyonkezel6 Zrt. nyitó vagyonmédege (Egyesülés -· Átalakulással létrcjöv6 
társaság); 

- független könyvvizsgálói jelentés - K6bánya-Gergcly Utca lngatlanfcjlcszt:6 Kft. -beolvadó 
záró; 

- független könyvvizsgálói jelentés - K6bányai Vaf,')'Onkezcl6 Zrt. - befogadó jogutód záró; 
- független könyvvizsgálói jelentés- K6bányai Vagyonkczel(} Zrt.- befogadó jogutód nyitó; 
- jegyzett t6ke összetétele ·- K6bányai Vagyonkezel6 Ztt. - befogadó; 
-jegyzett t6ke összetétele- K6bánya-Gergcly Utca Ingatlanfejleszt6 Kft.-- beolvadó; 
- jegyzett t6ke összetétele - K6bányai Vaj.,>ytmkczcl<) Zrt. ·-· befogadó jogutód; 
- V at,')'Onlcltár tetveze t; 

- K6bányai Vagyonkezdc) Zrt., va.lamint a K6bánya-Gergcly Utca Ingatlanfejlcszt6 Kft. által 
kötend() Ef,>ycsülési szerződés tenrezete; 

- K6bányai Vat,>yonkczel6 Zrt. - mint az átalakulással létrejöv6 jogutód t.ársaság - az 
átalakulásra tekintettel módosít:ott Alapító Okirata; 

- Budapest F6város X. kerület: K6bányai Önkormányzat Alapítói nyilatkozata a nem pénzbeli 
hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról; 

- Budapest F6váws X. kerület K6bányai Önkormányzat kötclezett:séJ.,rvállaló nyilatkozata 
részvény átvételére, 

és kértük az Önkormányzatot, mint: a K6bánya-Gergcly q"')'személyi tagját, és n-únt a 
Vagyonkezelő egyszemélyi részvényesét:, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
tólvénynek az ef,>yszcmélyes korhítolt felelősségű társaságokra és a részvénytársaságokra 
vonatkozó rendelkezésci alapján fogadja el azokat és hozza meg a beolvad:í.shoz szükségcs 
további határozatokat. 
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Az Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2011. június 16. napján tartott ülésén a kóvctkez() 
hat~hozatokat hozta: 

513/2011. (VI. 16.)13p. Főv. X. ket: Kő/J. Önk.batátV{JJ!tJ 
l3udape.rl FotJáro.r X. kerület Kőbrii!JtiÍ ÖnkortlttÍI!Jzat Kepvi.relő-te.rtiilete a Kőbtít?ya-Gel;r',e/y Ull"a 
f11gatlrJt?f~;l.c.rztó' Korlátolt Fc/e/áJ:r{gíi Tár.ra.rt{g - ft~ggctlen kó't!ywiz{gtiló által, t)(Jialllint a tát:ra.rá,g feliigyelő 
bizott.rríga tiltal ellenő1ziitl - átalaku/r.í.r előtti, i/lcttJC az átalaku/r.í.1:fal /.é!rf!fó't;ő, jogJI/dd lcÍI:ra.r4g I!:Jiilrf 
tlr{g)'Oilmérleg-, illc!t;e tlctgYoH!eltcír- te.rPezetrft a /mme.f~glaltak .rzetint c!f~gaclja. 

514/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X ke~: Kőb. Ö11k. btJtdrozata 
Budape.rl Fot>áro.r X. kedilet Kőbdt?yai ÖnkomtáJ?yzat Kéj)/)i.relő-testiilete - megerő.fÍft;e a 2 741 l 2010. (XJL 
16.) iinkomtáf!yzati határozatti/Jan foglaltakat . t~gy dóttt, hogy a ,gazda.rági támuágokról .rzóló 2006. étJi n". 
tó.I'!Jé.Jty 67. § (3) !Jekezdé.rc, tJalamiltt 81. § (1) be.kezdé.re alapján a Kőbcí'!Ya .. Get:gcb Uú:a ll{~atlmrf~jle.rz.fő 
Koddtolt Fi:lc/.ő..r.régfí Tár.ra.rág egyc.rii!;ö'n a Kőbát!yai Vagyol7kezeló' Zdrtkiinle11 M!íkó'dő Ré.rz1léi!J11tÍt:ra.rr~~~al 
ob módon, hogy a Kőbái!Jti-Gergejy í.)ka I!~gatlt11!fi!Jie.rijil Korlátolt l'i:le!tY.I~r~gíi Tdr.ra.rá,_~ beoltJad a Kőbá~tyai 
VagJ'Onkezelő Zártkóáil:n Mlíkódő Ré.rz?;ét!ytáJ:ra.rcígba, lltejymk köt;etkeijébe!l a Kőbcít?ya-G!!Il!//J' Uka 
h{gatlm!f~j/e.rt.(ő Korlátolt Felelő.1~régíí Tár:rtl.rrig JJJeg.rz!IJtik, é.r tJt{gyona a Kőbá'!Yai Vagyonkezelő Zdrtkó'n7en 
Mt7ködő Ré.rztléi!Jtár.ra.rágra, IJIÍitt jogtttód tdr:ra.rágm .r:::_rí/1 át. Az átalakulá.r a tén:ra.rd,gi adóról é.r a~: 
o.rz.talékadóról .rzóló 1996. étJi LXXXr tói'IJé'!Y 4. § 23 j a. pon(/a értellJJébm ked!Jei_!Jlé!!J'ezctl dtalak;dá.r 
fomtqjában tóitémk. 
Budape.rt Főt1ám.r X km'ilet Kőbát?yai Öttkormá'!Yzat Képw:re.lő-te.ltiilete, mint /llapító kijelenti, f.w,gJI az 
e,gw.rtilé.r batd/yo.rulá.rának feltétele a KőbáJ?ya-Gergefy Uka ft{gatlm!f~jle.rzfő Korlátolt J-i(:lelő.r.r~gt7 'I(Jr.ra.rr~~ 
2011. áptili.r 21. napján hozott.Aiapíttíi hatdrozatátJalle.rzcíllított tó'tz.rtőkfjének t"{r!fegyzékbe tó'rténő b~je,gyzé.re, 
0' rmtem!yilmr rJ Kőbát(ya-Ge1:gefy U~t'CI Tngatlcurf?Jie.r'{fő Korlátolt .fii:le/.ő..r.rég/í Tdna.rág törz.rtőkéjének 
krzcíllítá.ra bám;efy okból k.ffofyólag JJJe..gbilí.rtdna, !Ígyjelm e,gye.riilé.r ne/ll lép batáfyba. 

515 l 2011. (VI. 16.) Bp. Fot;. X. ker. Kőb. ö nk. határozata 
B11dapc.rt .Főt;áro.r X. kerület Kő!Já'!Yai Önkormáf!.yzat KéptJi.relő-te.rtiiletejó11áhag~ja a Kőbr.íl!)'ai Vagyonkezdő 
Zrirlköriícn Mlikódő Ré.rzvét!Jiát:rct.rág, tJalatnint a Kő/Jd;!ya-Get:gcfy Utt'a lngatlmrftlle.rzfő Kor/.átolt F'elelő.r.ré/!i 
Tát:ra.rág által kötendő Egye.riilé.ri .rzetződé.r tcnJC:tetét, é.!'jC!brJtalmazzp Szpbó Lá.rz!ót, a Kőbá;!ya-Getl,C/Y Utca 
fl{~atlm!fé;le.rijő Korititolt T''cleló:t:régll Tár.ra.rág ügwezető;iFt, tOJ;ábbá a Kőbá;!yai Vagyonkezelő 'Ldrtkó'n7cm 
M!ikó'dő Ré.riJlé!(ytána.rd,g numkm;állalóit, Deézsi 'D'bort tJalamint Gyiirkeiné Bamóc:<..:ki lleclt;igct, mint e..gyiitte.r 
t~f!.fe.gyzé.rtr:jogoJttltakat, az Bgye.rülé.ri .rzctződé.r c1kiírd.rára. 

516/2011. (VI. 16.) Bp .. Főv. X. ket: Kőb. Önk. hatcímzala 
l3!1dape.rt T'otJám.r X. kmrlet Kőbátfyai ÖukomtCÍI?Jzat KéptJirelő-tc.rtiilete - teki11tettel a Kőbái!Jai Vr{gyonk!~:?_e/ő 
Zchtkó'r!lcn Mtlkódő Ré.rztJéi!Jtár.ra.rá,g ré.riJlét!yeincl.~ .r01vzatám, dmletétr:, nétJé!tékétr:, é.r az átalttkH!tí.r.ral 
megemelkedő alaptőke kó'wtkez.félmt .ri.fiks~ge.r ré.ri_:tJé'!y(ek) e/(íri/.lítá.rám - a Kőbát!yai Vr{gyonkezei!J 
Zártkihifen M/fkódő Ré.rzvé'!Jtdr.ra.rá,_~ a/aj;tők{jét 1!;' ré.rztJéi?Jek .för:galom/Ja hozatalr.ítJa/, z!rtkó'n7 módon 
megemeli. Az tjj ré.rzvé!!yek névértékének tn~ifclelőe71 Alapító a mai napon tJagyo11i bozZI!Jántlá.rkétJI 460 OOO 
z·;i, azaz nw.rzázha11Janczcrfotint ös.rzegll pé11zbcli hoi;:;c.qjámlá.rt te!Jc.lit, (gy az al.aptríkc 741 460 OOO Ft 
ój·.rzegtr: módo.ru/, mefytr: tekilltettel az átalakt1kí.r kó'vetke'{fébm a Kőbá'!Ya-Gct:gcfy Uka h~gatlt~~~/i!Jkr:::_fő 
Korlátolt Pclelő.r.régíi Trina.rág .J'cgyzett tő kijével egyiitt a .Jogutód tána.rc{~ jegyzett tők{je ój~rzegének meg!elei!Jen 
kibot:rátandó ré.rz!Jélfyek a Kőbátfyai Vt{f!)'Oitkczclő Záttkói'lleJt Mtíkó'dő Ré.rztJéJ?ytár.raJ·á,g átaklkttlá.rt 
me,_gelőzó'etz.fin;galomba hozott ré.rzt;é!!yck .roro:::_ptá?Ja/, dm/eté.tJe/, .f..'fttfjátJa/, elődllíld.rának mó~&cítJa/, né.tJ!fttékét;e/ 
me,_gegye'{!!Ck, il/eltJC t.l ré.rz.pétfYJ01'0!(!llhoz kcljJt:rolórfó azonOJ)~gokka/ bírnak . 
.Aiaj;ító a jelell alaptőke-emelé.1:re/, tJalamittt az dtalakulá.r.rrJI lé.trejiitJŐ 1jj ré.rzpé1!yek r.ítTJé.telérc a mai napott 
/.;ötelezett.réget tJálla!. 
./1. Képt;úclő-te.rtiilettígy diint, ho._gy a 460 OOO Ft t)(1,_S!,J'otti bozztfjcíntlr.í.r k4izeté.re a kép?Ji.relő-te.rliilet "1mlkó'dé.ri 
t:éltí általátto.r tmtakfkke.tr:te" terhére tó'ttéi!Jf!ll. 

517/2011. (VJ. 16.) Bp. F'rítJ. X. ket: Kőb. Ö nk. batátV{JJta 
13udaprl.rt J;'ő/)(íro.r X. kerület Kőbát!yai Ö11kOt7JttÍJ?)'Zat KéjJtJi.relő-le.rtiilete a Kőbá1!)'tJi Vt{gyonkezcl/f Zr.Íitkiir/í.en 
Mt7kild/f Rh'{!Jéi?Jiár.ra.ráJ!, - .fli,ggctlen kó'n_y1J1Jiz.rgáló által, tJalatJJittf a tát:ra.rr.{g .foli~?J'el(í bizott.rc{~a által 
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cllenőrzó!t - átalakttlá.r előttz; illetve az átalakzt!á.r.ral Ntn!;ö'tJŐ, .J~glftód tána.r~g '!JÍIÓ W)!)'011!ltérl~g-, ille/w 
tJagyonleltár-temezetét a benm joglaltak .rzerint e!f~ga~ija. 

518/2011. (VL 16.) Bp. T'ov. X. ket: Kőb. Ö11k. batcím.zata 
Budape.rt .FőtJáro.r X kerület Kőbrii!Jtti Önkormái!J!Zr1l KéptJi.relő-te.rtiJ!ete - me,_gerŐ..IÍliJe a 2 741 l 2010. (Xll. 
16.) iinkortná'!Yifili határozalában fogMtrJkat - úgv diint, ho,.gy a gazda.rági támiJtígokról .rzáló 2006. étJi Il/. 
tö'17léJ!Y 67. § (3) bekezdé.re, tJalami;,l 81. § (1) bekezdire alaJ?ján cl Kőbát!yai Vagyonkezelő Zrhtkiir/!cm 
klt7ködő Ré.rz,;é'!Ytát:ra.rág egJic.rii!Jöit a Kőbánya-Cergeb' Uka h~gatlmtf~jle.rztő Korláto/t Fe/ekJ.r.régtí Tána.rqggal 
ob' tJtódon, hog)' a Kőbál!Ja-Get;gefy Utca IngatlallfiJ!e.rztő Korlátoll fieleJő.r.réglí Tát:ra.rág beoiMri a Kőbál!)'tli 
Vr~gJJonkezelő Zátiködíen Mt7ködrj 1\é.rzt;é'!J'Iána.rágba, meb,mk kih;etkcifében a Kőbá'!Ytt-Get;geb' Utca 
fi{P,cttlm!f~;!.e.rztő Korlátolt FelelőJ:r<gtí Tár.ra.rá,_g meg.ri.űnik, é.r ll(l)j)'Otltl a KőbtÍI!.Yai VagJionkezelő Zr.í11kiinlen 
Mtlkó'dő Ré.rz!Jé!!ylát:ra.rágra, mintjog11tM tdna.rágra száll át, at~tejy 1 160 OOO OOO z;t ö.l:rzegt~jegyzl'tt tőkéf)(d, 
az Alapító ré.rz,;ételéve/, tJá/loifillan tár.rtl.rági.fomJcíbanműkó'dik totJább. 
Az átalak!llá.r a trít:ra.rc{gi adóJYJI é.r a.z o.rztalékadrírrJI .r:?_ó!á !996. étJi LXXXI. tö'nJél?Y 4. § 23 l a. pon(ja 
étielmében kedtJe'.?_!lléJ!Yezett átakJkttkí.r.flw!Jlqjában tiitiénik. 
l3Hrlape.r! l"őt;ám.r X kerillet Kőbátfyai Önkot'IJJál!JZttl KéptJÍ.relő-te.rtiile!e, titint Alapító kijelenti, hogy a.z 
egye.riilé.r hatáb,o.rJ.tlá.rának .fC/tétele a Kőbát!ya-GeJ:ge!JI Utm !1zgatlc11?f~jle.ri.!ő Korlátolt Fiele!ő.r.régt7 Tán11.rr.{~ 
2011. ápn!ú 21. napján hozott Alapítói határozatátJal l.e.rzállított Nirz.rtőkrjjémk tégjegJizékbe töiténő b~jegyz:é.re, 
0' a!lJC111!J'ibetl a Kő/Já'!)'a-Getl!,ejy Utca Il{g(Jtlm!fé;l.e.r~ő Korlátolt Pelelő.s:régtí. Tár.ra.rá,_g tö.rzrtőkrjjének 
le.rzállítá.ra báriJlejy okból kifolyólag ?Jteghit.í.rulna, úgyjeim egye.ri.ilé.r mm lép hatáfyba. 

519 l 2011. (Vf. 16.) Bp . . Fő v. X. ke1: Kőb. Ö nk. batát-o:'{ftkl 
Budape.rt J<ő,;áro.r X. keti.i!et Kőbtit!yai ÖnkomJát!yzat KéjJ1lúe!ő-te.rtiilete az átalakulá.rra tekintet~el mrfdo.d(ja, 
é.r az BgJ'e.riilé.ri .rze,ződcF.rbm.foglalt módo.rítcí.roknak me"ifele!ően e!f~gat/ja ajog11tód Kőbá'!Yai Va._gyonkezelő Zrt. 
mcido.litá.wkkal eg)'.rége.r .rzerkezetbefo,.~lalt /llapító O kiratát. 

A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, a Cg. 01-10-042140/182 számú, 2011. augusztus 08. 
napján kelt végzésével, a Vat,ryonkezelő cégüt,ryében, a módosít:í.s, illetve a változás kezdetcként 
2011. június 16. napját megjelölve, elrendelte a változások bejet,ryzését. 

A 1''6városi Bíróság, mint Cégbíróság, a Cg. 01-09-676505198 számú, 2011. au6rusztus 08. 
napján kelt végzésével, 2011. augusztus 08. napján, átalakulás miatt törölte a K6bánya-Gergclyt:, 
jogutódként a Vagyonkezelőt mq"ryelölve. 

/l prémil.m(foladat tJégrchq,itá.rcínak e{;,Cil ré.rze, mamdékta/amil tejic.ri-ilt. 

3. Az Önkormányzatnál2011. április l-jével megszűnő Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Főosztály feladatainak folyamatos átvétele, és így a 
Társaságnál megjelenő új feladatok ellátásához szükséges feltételek 
tnegteremtése. 

A Városüzemeltetési és Vat,>yongazdálkodási Főoszt.1Jy (a továbbiakban: F6osztály) 
feladatainak (a kertészeti- és játszótér üzemeltetési munkák, valamint a hatósági- és tulajdonosi 
feladatok kivételével) átvétele, már a Főosztály met,>-szüntetése előtt megkczd6dött, és 
folyamatosan-- a F6osztály megszűntét követően is- zajlott. 

Vagyonkezelő 2011. április 20. napjától hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata (a 
továbbiakban: SzMSz) szcrinti szervczeti felépítés, már a Főosztálytól átvecnd6 feladatoknak 
megfelclően készült, így tartalmazza az újonnan létrejött Városüzemeltetési Divíziót és a Műszaki 
Divízió átalakítását, valatnint a közbeszerzési referens munkakör létrehozását is, továbbá a 
feladatok ellátásához szükségcs munkaerőt is biztosítottam. 
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Annak ellenére, hogy az újonnan létrehozott V árosüzemelt:et:ési Divízió, az SzMSz-ben négy 
munkavállalóval került felállitásta (városüzcmcltetési ij,razgató, közlekcdésépítő mérnök, 
bányarnérnök, mélyépító mémök), az átvett városüzemeltetési feladatokat sikerül két fővel ellátni. 
Ez a szervczeti egység vette át a megszűnt F6osztály városüzemeltetési feladatait, a bányászattal 
kapcsolatos-, a játszótér építési-, az út- és közműépítési feladatokat, valamint úthibák javítását, 
utcanévtáblák pótlását, burkolati jelek felújítását, árkok tiszt:ítását, illetve az egyéb közterületi 
feladatok elvégzését. 

A Műszaki Divízión belül kialakítottam a Beruházási és lntézmény-fenntartisi Irodát, ahol mind a 
három SzMSz s;,..erinti munkakör betöltésre került (irodavezető, beruházó és 
intézményfenntartó). Ez a szervezet.i egység- a Mtíszaki Divizión belüli műszaki cllet1<)ri csoport 
szakági műszaki ellen6reinek segitségével - az eddigi intézmény karbantartási feladatok mellctt, az 
Önkormányzat beruházási feladatait 1s ellátja, továbbá részt vesz az Önkormányzat által 
végeztetett tervezési feladatokban is. 

A Közbeszerzési referens pedig nem csak az említett két szcrvezeti egység, hanem a 
Vah>yonkczelé5 összes közbeszerzési eljárásával kapcsolatos adminisztratív feladatait látja cl. 

.Az átvett feladatok mcllctt, az év közben is kaptunk további feladatokat ÚJ!.: karácsonyi 
díszkivilágítás kiépítése, üzemeltetése, b6vít:ése; fóldutak szilárd burkolattal való ellátása; 
csökkentett sebessét,>Ű zóna tervezése és kivitelezése; Mázsa utcai útbeszakadás ... ), amelyek 
elvégzése megtörtént Az elvégzett munkánkat az éves beszámolónk tartalmazza. A volt 
Főosztilytól a Vat,>yonkezelőhöz átkerült feladatok átvétele mcgtörtént, és a feladatok ellátásához 
szükséges és elégséges feltételeket is megteremtettem a Vat,>yonkezcl6 szcrvezetén belül. 

AprémitJtl~ji:ladtJt J;égn:htptáJátztlk ezen ré.rze, maradéktalamil tefje.rii/t. 

4. A KÖBETA Rt. végelszámolásának végrehajtása. 

A KÖBETA K<'Sbányai Befektetési és T'anácsadó Zártlörűen J\1űkód6 Részvénytársaság (Cg. 
01-10-044396, 1107 Budapest, Ceglédi {Jt 30., a továbbiakban: KÖBETA) végelszámolással 
történ6 megszüntetésére két lépcs6s eljárásban került sor. 

A K<'5bányai Vaj,>yonkezel<) Zártkötűen Működ{) Részvényt:á1:saság (a továbbiakban: 
Vah>yonkezcl6), mint a KÖBETA egyszemélyi tagja 2011. május 31. napján 1/2011 0f. 31.) sz. 
határ9zatában elhatározta a KÖBETA jogutód nélküli megszúnését, mclyrc tekintettel eitendelte 
a KOBE'l'A végclszámolását. Kezd<) id6pontként 201 L május 31. napja ket:i.ilt mcgjelölésrc. 
Vah>yonkczcl6 a KÖBETA önálló képviseleti joggal rendelkező végelszá~olójának Ligeti Anikót 
választotta meg. 

A végelszámolás megindításának Cégbíróságra történő bejelentésére 2011. június 14. napján 
került sor, melyct követően a F6városi Cégbíróság 2011. június 16. napján kelt Cg.Ol-1 0-
044396/68 számú Végzésével bejegyezte a változásokat a cégjet,>yzékbe, mely 2011. július 7. 
napjánközzététclrc kcri.ilt a Cégközlönyben. 

Tekintettel arra, hogy hitelez6i igénybejelentés nem érkezett, Vaf,ryonkczel6 2011. december 
20. napján jóváhagyta a végelszámoló által, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 111.§. (1) bekezdése értelmében elkészített 
végelszámolás befejezéséhez szükségcs dokumentációról szóló könyvvizsgálói jelentést, a 
végelszámoló áltnl elkészített adóbcvallásokat, elfogadtn a KÖBE.TA utolsó üzleti évén)!, a 
számviteli törvény szcrint elkészített~ és a KÖBETA könyvvizsgálója által jóváhagyott, 
végelszámolást lez}iró beszámolót, valamint a végelszámolási id<'5szak gazdasági eseményeinek 
bemutatásáról szóló összefoglaló zárójelentést 
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Vagyonkezelő elfogadta a vat,ryonfelosztási javaslatot, gondoskodott a cég iratanyagának a 
jogszabályi előírásoknak megfelelő őrzése biztosításáról, majd a végelszámolási eljátás 
befejezésére, valamint az azzal kapcsolatos jogszabályi feladatok elvégzésérc figyelemmel, 5/2011 
(XII. 20.) sz. határozatával jóváha!,ryta a KÖIÜ<:'l'A cégnyilvántartásból való törlését. 

A végelszámolás befejezésének Cégbíróság felé történő bejelentésére 2011. december 22. 
napján került sor, melynek következtében a Fővárosi Cégbb:óság a Nemzeti Adó-, és Vámhivatal 
elektronikus úton megküldött igazolását követően törli a KŐBIÚ'A-t a cégnyilvánt.artásból. 

A prémitm(/eladtlt IJégrebqftá.rdnak ezen ré..f:r.e. tlJ(J/'(/déktalcm/.1/ tcfjc.rii/t. 

5. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kibővült feladatkörét leképező új SZMSZ 
elkészítése. 

A K{)bányai Vagyonkeze16 Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkczcl6) Szervczeti és Működési 
Szabályzatának elkészítésérc azért volt szükség, mert a Vat,'yonkczcl6 szcrvczeti felépítése, 
részben az új és a kibővült feladatok miatt jclent6sen mcgváltozott, továbbá rögzíteni, illetve 
megjeleníteni kívántuk ct,>y döntési-fdadat mátrix formájában, az egyes munkakörökhöz tartozó 
jogosultságokat. Az új szabályzatot alaposnak, mindcnrc kiterjcd6nek, logikusan átgondolt 
szcrkezcti felépítésű dokumentumnak tartom, amelynek felépítése, rendszerezése jól kövcthct6, 
világos, a hatáskörök, helyettesitési és felel6sségi körök szabályozása egyértelmű, továbbá nem 
tartalmaz felesleges információkal:, valamint alapját képezi a munkaköri lcírásoknak, a bels{) 
szabályzatoknak és a min6ségirányítási eljárásoknak is. Az SzMSz modul jelleglí, b6vít:het:6, 
módosítható. 

A követkcz6kben az SzMSz [{)bb szervezeti egységei változásait mutatom be. 

Igazgatóság 

A V czérigazgató közvetlen irányítása alá került a Hét- és Munkaügyi Csoport. 
A Vezérigazgató-helyettes felü!,ryelete alá került a Műszald-, a Kezelési- és az újonnan létrehozott 
Városüzemeltetési Divízió, illetve közvetlen iJ:ányít:ása alá a Közbeszerzési Referens. 

Műszaki Divízió 

A Divízió szelvezeti felépítése jelent6scn átalakult, aminek alapvet6 célja az volt, hogy az 
intézményi-, illetve a beruházási feladatok végrehajtása szervezetilcg is egyértelműen elváljanak a 
lakás és nem lakás célú ingatlanállomány fenntartásával kapcsolatos feladatokról, illetve a szak~ígi 
műszaki ellcn6rök mindkét - ek)zőckben említett - terület műszaki ellen6ri tevékenységcit 
(gépész, elektromos, st.atikus) lássák cl. 

Kezelési Divízió 

A Divízió átalakításának célja egyrészt az egyszerűsítés, illetve a csoportvezetői pozíciók 
megszüntetése volt. 

Városüzemeltetési Divízió 

Újonnan, az Önkormányzattól átvett városüzemeltetési feladatok elvégzésérc létrehozott 
szcrvezeti et,rység. 

Gazdasági Divízió 

A Divízió eddigi szcrvezcti felépítése megváltozott, elkerült V czérigazgatói hatáskör alá a Bér- és 
Munkaüt,>-yi csoport, valamint összcvonásra került a Pénzügyi és Számviteli csoport. Az 
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összevonás célja az volt, hogy az addig nem szakszeriíen felügyelt munkafolyamat:ok szakmai 
irányítás alá kerüljenek, Icmren felel6se a feladatoknak 

Városfejlesztési Divízió 

Megújított szervezcti et,rység. 
Célja: Az Alapító által megallwtott "Integrált Városfejlesztési StJ~atégia" végrehajtásából adódó 
város rehabilitációval, városfejlesztéssel kapcsolatos közcélú szervezési-lebonyolítási általános 
feladatok el6készítése és ellátása. 
A Városfejlesztési Divízió létrehozása a "A Városfejlcszt6 Társaság lét1:ehozására cs 
működtetésére vonatkozó iránymutatás" című dokumentumban foglaltaknak mindcnbcn 
megfclcl6en történt. A Városfejlesztési Divízió önálló gazdasági elszámolási egységként, 
intézménycsen szétválasztottan működik a Vat,>yonkezclé)n belül. 

Szervezési Iroda 

(Jj szervezeti em'ség, a vezérigazgatói menedzserasszisztcns munkakör és a Gondnob:.: 
megmaradt feladataiból áll össze. (Min6ségirányítási, informatikai, szerz6dés-nyilvántartást, 
iktatási fcladatok, a Vagyonkezelő szabályzatainak előkészítést~, beszerzések lebonyolítása. i\ 
VagyonkezeléS tulajdonában, bérleményében lév6 gépkocsiparkkal kapcsolatos ügyek intézése.) 

i\ Vagyonkezcl6 új Szervezcti és Működési Szabályzatát a Vat,)'yonkezelő Fclügycló 
Bizottsága, a 2011. április 19. napján megtartott ülésén tárgyalta, és a 29/2011 határozatával 
fogadta cl. 

/1 prémiN!Jdékfdat 1/égrebC!!ÚÍ.I'tÍfltlk C!'(.811 1'1Ú!'(.i!, 11Jtlrt:ldékta/mm/ te(jesii/t. 

6. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kinnlevőségeinek teljes körű feltárása, 
behajtásuk módozatairól előterjesztés készítése a képviselő-testület 
részére. 

Vezérigazgatói kinevezésemet kövct6en, a K6bányai Vamronkezel6 Zrt. (a továbbiakban: 
Vagyonkezcl()) feladatainak és műkódésének áttekintése során derült ki, hogy a VagyonkezeléS 
kinnlev6ségcinck kezelésével kapcsolatban érdemi ügyintczes nincs. Összeállíttattam a 
Vagyonkezelő követeléseinek napok száma szcrinti kotosított künutatását és cn:ől tájékoztattam a 
V agyonkezelc) Felügyel 6 Bizottságát. 

A Felüt,>yclő Bizottság el6ször a 2011. január 19. napján tartott ülésén tárgyalta a 
Vagyonkezelc) kinnlevőségein)l szóló tájékoztatót. 

A Vagyonkezelő vevőállományának alakulásáról szóló tájékoztatást a 2011. május 17. napján 
tartott ülésén tárt,ryalta másodszor a Vagyonkezel6 Felügyel() Bizottsága. Ennek során 
tájékoztattam a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy a vev6körrcl való törődés, a vcv6i kintlévé5ségck 
behajtása elsőbbséget élvez, ezért ebből a célból új munkaer6t vettem fel. Ennek hatására 
történtek befizetések a közelmúltban, egyrészt a társasházak részér61, másrészt a vev6i kör többi 
részére)!, továbbá az Önkormányzattól is befolytak összegek, Íb')' a bemutatott táblázatban 
szereplő kinnlevc3séghez képest kedvez6bb képet látunk. Tájékoztattam továbbá a Felügyci() 
Bizottság tagjait, hogy az érintett bírósági végrehajtókkal személyes találkozót kezdeményeztem és 
tárgyalásokat folytattam le a végt:ehajt:ási eljárások áttekintése és felgyorsítása érdekében. 

A f 1clügyc16 Bizottság, a 2011. szeptcmber 13. napján tartott ülésén tát·gyalt legközelebb a 
V agyonkezelő kinnlev6ségcir61, amikor tételes kimuta tás t kapott a vcvők.t6l. A napircc d 
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tárgyalása során clmondtam, hom' a kimutatásban az Önkormányzat nem szerepcl, hiszen 
harmonikus együttműködés van. A társaság likviditása rendben van, az Önkormányzattól kért 
elé>leg is visszafizetésre került. Sikerült a vev6állományt 21 M Ft kinnlev6ségre csökkenteni, 
tekintettel arra, hom' a szükséges csetekben jogi intézkedések kerültek foganatosításra. 

A Budapest F6város X. kerület K6bányai Önkormányzat Képviselé>-testületc, a 2011. 
október 20. napján tartott ülésén, "A beolvadással átalakuló Kc)bányai Vagyonkezel6 Zrt., mint 
jogutód társaság végleges vagyonmérlcgének elfogadása mind a jogclc3d, mind a jogutód gazdasági 
társas~í.g vonatkozásában" napirendi pont tátgyalása során, képviscl6i módosító javaslat:ra az 
alábbi határozatot hozta: 

"918/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 
3. A Képvisel6-testület felleéri a K6bányai Vagyonkczclé5 Zrt. vezérigazgatóját, hogy a 200 i'vf Ft
os adóslista kerüljön tájékoztató jelleggel a képvisel6-testület novemberi ülésérc." 

A Budapest Föváms X. kctülct K6bányai Önkormányzat Képviscl6-testülctc, a 2011. 
november 17. napján tartott ülésén, 1 O. napirendi pontként tátgyalta a ("Tájékoztató a K6bányai 
Vat,ryonkcze16 Zrt. vevé>állományáról") a 918/2011. (X. 20.) KÖKT hat:átozatában kért 
tájékoztatót. 

Az clötcrjcsztésben bemutattuk - 2006 évt61 - a Vagyonkezel(} saját té>ke változásának vizsgálatát 
(az Üzletrészek (befektetések éttékvesztése, végelszámolások miatti vcsztcséget; a Készletek 
értékvesztését; a Behajthatatlan vevo1 követelések leírását; valamint a Követelések 
értékvesztését)), illetve mcllékletekként csatoltuk az cl6tcrjesztéshez a saját té>ke alakulását 2004-
2011-ig, a behajthatatlan követeléseket 2009.-2011. augusztus 07. napjáig, valamint a vev()i 
követelések értékvcsztését 2011. augusztus 07. napjáig. El6terjesztésünket az é)nkormányzat 
képviselc)-tcstülete tudomásul vette. 

A Vagyonkezd<) kinnlev6ségeinek behajtásával kapcsolatban, a Dr. Papp Sándor Ü~"ryvédi 
Imda jár el. Az általuk képviselt ügyckr61 az alábbi összefoglalót készítették. 

I. Folyamatban !év(} nem peres eljárások 

Valamennyi felszámolási eljárás, mcly során a követelés összege összesen 11 952 798 Ft tőke és 
kamatai. A követclésb61 359 865 Ft + kamat az adós részér6l kifizetésre került, 6 781. 485 Ft t<'5két: 
és kalnatait adós részletfizetési megállapodás alapján törleszti 

Adós cég 
LIGET-KERT Ingatlanfejlesztc3 Kft. 

Ingatlanpart Ingatlanforgalmazó Kft. 

,--~-------Ü~gyál~~-a ______________ __ 
FeLrzámolá.ri efjdráJ 
Követelés: 608.408,-Ft + kamat: 
Adós fizctésképtelenségét a bíróság megállapította és 
elrendelte a cég felszámolását. 
A végzés ellen adós fellebbezést nyújtott be 
-7 ügy folyamatban van n1.ásodfokon 
-7 egyeztetés alatt ebry tartozásrendező mebrállapodás 
me kötése étdckében 

-,..-------·----- ·--------··--·--·-· .. -
FeLr'{_pllloki.ri cfjdní.r 
Kövctelés: 1.573.014,-Ft: +kamat: 
Adc)s részé1:c a felszámolás iránü kérelmet a bh:óság 
kiküldte 
Fdr.zámolti.ri e§árá.r 
Követelés: 359.865,-F't + kamat: 
Adós a követelt összeget megfizette az cljár;Ís folyamán. 
Er árás 1:negszüntetése iránti kételem bcadva 
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Heindl-Net Kft. 

LI SI Nemzetközi Kereskedelmi Kft. 

STEVMART Kft. 

KRISTALY TISZTA ENERGIA 
Kft. 

"PRES 2002" Bt. 

-
APOKALIPSZIS Kft. 

Beszámoló a 20 ll. évi prémiumteJadat teljesítéséről 

.... --
I'el..rzá!llolá.ri eljcírcí.r 
Követclés: 138.000,-Ft és kamatai 
Adós részérc a felszámolás iránti kérelmet a bíróság 
kiküldte 

-·-
fieLrifÍmolrí.ri efjrirá.r 
Követclés: 417.360,-Ft +kamat 
Adós részére a felszámolás iránti kérelmet a biróság 
kiküldte 
Fe!.rzámolá.ri e§árá.r 
Adós részletfizetési megállapodás alapján törleszti 
6.781.485,-Ft t6két és kamatait. 
Az eljárás szünetcl2012. 01. 23. napjától 
A cég 2011. december 2. napjától felszámolás alatt áll. 
Követclés: 619.326,-Ft +kamat 
Hitelcz6i igénybejelentés megtörtént 
A cég 2012. február 21. napjától felszámolás alatt áll. 
Követelés: 1.199.467,-f't t6ke +kamat 
Hitelezé5i igénybejelentés meg~örtént 
A cég 2012. február 21. napjától felszámolás alatt áll. 
Követelés: 255.873,-Ft + kamat 
Hitelez6i igénybejelentés megtörtént 

II. Befejezett nem peres eljárások 

Valamennyi felszámolási eljárás, a követclés összege összesen 1 857 482 Ft tőke és kamatai 
összegben, mcly követelések, adósok részéről kifizetésre kerültek. 

THANG- QB Kereskedelmi Kft. Fel.rzámolá.ri ejjtirá.r 
Követelés: 1.648.800,-Ft + kamat 
Adós a tartozását a kérelem benyújtását követ<3en 
ki fizette. 
A Bíxóság az eljárást megszüntette. 
A v~.lés 2011. sze_Etembex 27. naEján jogerős --

HORVATI-I BAU TRADE Kft. l'"el..r~~ímolá.ri e§árri.r 
Követelés: 208.682,-Ft + kamat 
Adós a tartozását a kérelem benyújtását kövct{)en 
kifizette. 
A Biróság az eljárást megszüntette. 
A vég.t.és 2011. szeptember 28. napján jogex6s 

III. Peres eljárások 

A követclés összege összese 1 575 090 l''t t6kc és kamatai. 

PKKB 
21.P.52.604/2011. 

bérle6 díj megfizetése, és 
lakáskiürítés iránt 

Kőbányai Vagyonkezcl6 Zrt. felpet:es 

Korbéli Pálné alperes 
(Bánya u.37 /b. fsz. 4.) 

Folyamatban van 

Követel és: 
190.320,-Ft + kamat 
lakáshasznMati díj, 

777.828,-Ft: ~íramdíj, 
58.027,-Ft víz-, és csat:otnadíj 

'------------·-'-------- ·-----_____ __j_ _________________ _ 
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PKKB Kőbányai Vagyonkezcl6 Zrt. felperes .Jogerős bírósági meghagyás 
11.P. 51.997/2011. 

bérleü díj megfizetése 
iránt 

Agócs László alperes 
(Halom u. 42.) 

Alperes marasztalása 
548.915,-Ft + kamat 

vonatkozásában 
végrehajtásra átadva: 

2012. 02.07-én 

JV. Peres és nem peres eljárást megcl6ző fizetési felszólítások ldküldése 

/\ követelés összege összese 13 220 226 Ft t6ke és kamatai. A követelésból 6 427 669 Ft + kamat 
az adós részéről kifizetésre került, 1 056 188 l•'t t6két és kamatait adós részletfizetési 
megállapodás alapján törleszü. 

-·· 
H-YI.LIDA Kft. Követclés: 733.334,-Ft + kamat 
(Halom u. 42.2 

-
BérléS az összeget kitizcttc 

··-
Gcr-Lac Kft. Kövctclés: 1.275.245,-Ft + kamat 
(Halom u. 42.) BérléS a felszólít.ásra nem teljesített, 

felszámolási c!lárást kezdeményezünk cllene 
HARDBALL Kft. Követelés: 226.866,--Ft + kamat 
(K6tösi Cs. S. u. 40.- Kolozsvári u. 47. C. 016.) Béd() a felszólításra nem teljesített, 

felszámolási -~járást kezdeményezünk cl}_ene 
SKYrECH Kft. Kövctclés: 492.912,-Ft + kamat 
(KéSrösi Cs. S. u. 40.- Kolozsvári u. 47. B. 013.) Béd() a felszólításra nem teljesített, 

felszámolási eljárást kczdemét~czünk cllene 
Zöld Flamingó Kft. Követclés: 147.160,-Ft +kamat 
(K6rösi Cs. S. u. 40.- Kolozsvári u. 47. D. 022.) Bérl6 az összeget kifizette ---
SAPRO Kft. Követclés: 75.000,-l't + kamat 
(Halom u. 42.) BérléS az összegc::t: kifi;?;~!~~ 
GRAND KUTI Kft. Kövctelés: 170.768,-Ft +kamat 
(Ceglédi út 30.) 113.500,-Ft részteljesítés történt, új felszólítás 

kerül kiküldésre 
·-- ... ---

FREE W AYNI:;:T Kft. Követclés: 1.092.320,-Ft + kamat 
(Kórösi Cs. S. u. 40.- Kolozsvári u. 47. C. 107., Bérlc) az összeget kitizette 
108., 109., 110.) 
G pont K Kft. Követclés: 588.440,-Ft + kamat 
(Ceglédi út 30.) Bérl6 az összeget ldtizctte 

-· 
HV EXIM TRADE Kft. Követclés: 320.000,-Ft + kamat 
(Ceglédi út 30.2 Bérl6 az összeget ldf~ctte .. ,. __ 
C.R.G. Gokartsport Egyesület Követclés: 486.375,-Ft + kamat 
(Ceglédi út 30.) Bérlő az összeget kifizett:e 

~-··· 

l'viOBlLTAXI HOLDING Kft. Követclés: 2.985.040,-J''t + kamat 
{Ceglédi út 30.} Béd{) az összeget kifizcttc 
DJIL- NOR Bt. Kövctcl.és: 942.688,-Ft + kamat 

_(K6r(~si Cs. S. u. 40.- Kolozsvári u. 47. H. 012.) Bér16 engedély alapján részletekben fizet 
Hegedús János Kövct:elés: 1.354.880,-F•t + kamat 
(1-Ialom. u. 42.d _ Pere~-<0..~-~-~-~~~E~_ényesítjük_ a követclé:>.!__ 
N EO-MO RP I-fÚ US Kft:--··----·- ---------·-··--........... 

Követclés: 688.512,-Ft + kamat 
(K6rösi Cs. S. u. 40.- Kolozsvári u. 47. B. 113., Fizetési meghat,>yásos eljárásban érvényesítjük 
114.2 a követelést 
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Ságodi József Követclés: 233.548,-Ft + kamat 
... Ql~:~~-_1~_.)_____ Pe1:es eljárásban érvényesítjük a követelést 
Schmidt Ferenc Követelés: 1.407.138,-f''t + kamat 

1-:'-1::-:~-ár_ly'--a_u_. _3_5...t.. ---------------·-··-+--P_eres eljárásban érvényesítjük a követelést 
Kiss I< risztina Kövctclés: 515. 703,-Ft + kamat 
Kőrösi Cs. S. u. 40.- Kolozsvári u. 47. C. 015.2.__ Peres eljárásban érvényesítjük a követelést-·-

Fentiekből megállapítható, hogy a 28 605 596 Ft tőke és luuna.taí kinnlcv<)ségek behajt.ás<Íra 
tett intézkedések alapján, 8 645 016 Ft t6ke és kamatai ldfizetésre kerültek, 7 837 673 Ft tóke és 
kamataira részletfizetési megállapodást kötöttünk, míg a matadék összeg behajtására a szükséges 
jogi lépéseket megtettüle 

A prémiHll!léladat tJé,grebqitá.rának ezc11 ré.rze, llltJratléktalamt! tclie.riilt. 
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