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BUDAPEST ToVAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT
POLGARMESTERE

Kiszillt a Polgdrmester 2020. mdjus 27-re tervezett hdtdrozatdnak meghozatala ciljdbdl
Kdszitette : Dr. Lukics Titanilla vagtonhasznositdsi irodavezetd

T6rgy Javaslat a Kertviirosi Sportldtesitmdnyeket
Uzemeltet6 Kft. 2019. tizleti 6vr6l k6szitett
6ves beszdmol6jri.nak elfogad6s6ra" a Kft.
javadalmazdsi szabiiyzatinak m6dositas6ra,
a Kft.-vel kdtdtt kdzszolgdltat6si feladatok
el l6t'isrfu a vonatkoz6 szer zod{s m6dositrisrira,
valamint az ijgyvezet6 megbizasi dijfu:ak
emel6s6re

Tisztelt K6pvisel6 Asszony/(Ir!
Tisztelt Gazdasdgi 6s P6nziiryi bizottsdgi tag!

Budapest F6varos XVI. keriilet onkormri.nyzata 100 %-os tulajdonosa a Kertvti.rosi

Sportletesitmdnyeket Uzemeltet6 Kft-nek (Cg.: 01-09-878027, szdkhelye: 1165 Budapest,

U.lszis, u. 106-108., k6pviseli: Csema Srindor Ugyvezet6, tovtibbiakban: Tarsas6g)' A Polg6ri

Tdrvdnykdnlnrr6l sz6l6 2013. dvi V. tdrv6ny 3:109. $ (2) bekezd6se alapjrin a gazdas6gi

rlrsas6g legftibb szerv6nek hatisk6r6be tartozik a szamviteli tdrv6ny szerinti beszdmol6

j6vahagy6sa 6s a nyeresdg felosaasrir6l val6 ddnt6s.

A szrirnvitelr6l sz6l6 2000. dvi c. t6rv6ny (a tov6bbiakban: sz6mviteli t6rvdny) 153-154. $-a

rendelkezik a kett6s k6nywitelt vezet6, c6giegyz6kbe bejegyzett viillalkozasok 6ves

beszirnol6janak letdtbe helyezds6rdl, valamint a kdzzdtdteli kdtelezettsdgr6l. Ez alapjritr a

k6nywizsg6l6i jelent6ssel, 6s a tulajdonosi j6vahagy6ssal egytitt kell az 6ves besz6mol6t az

aaott tizleii 6v mdrlegfordul6napj6t kdvet6 6t6dik h6nap utols6 napjaig letdtbe helyezni'

Tov6bb6 minden kettds ktinywitelt vezet<i v6llalkoz6 k6teles az 6ves besz6mol6t, illetve az

egyszeriisitett 6ves besz6mol6t, kdtelez6 kdnywizsg6lat eset6n a kdnywizsg6l6i jelentdssel

egyiltt kdzz6tenni.

A Tdrsas6g elkdszitene a 2019. dvi sziimviteli beszimol6j6t 138.603 E Ft m6rleg f66sszeggel

es 0 E Ft ad6zott eredm6nnyel, mely az el6terjeszt6s 1. szamri mell6klet6t k6pezi. A m6rleg-

6s eredmdny-kimutatris adatainak rdszletes bemutatasa a 2. szrirnri mell6kletben tal6lhat6'

A 2019. 6vre vonatkoz6 tizleti terv alapjrin a Kdpvisel6-testtil et 86.930.572 Ft miik6d6si,

46.292 Ft beruhrizrisi pdnziigyi kompenzici6t, valamint 5.000.000 Ft vis maior tartal6kkeretet

hagyott j6v6 a 11612019. (II1. 20.) Kt. hat6rozattal. A 2019. dvi besz6mol6 alapjan a teljesitds

--aauuiut szerint alakul: a miikdd6si kompenz6ci6b6l 53.444.298 Ft kertilt lehivasra, mig a

beruh6z6si kompenzici6b6l nem kdlttitt a Trirsasiig.

A Tarsas6g k6nywizsg6l6ja megallapitotta, hogy az dves beszimol6 a szamviteli tdrvdnyben

foglaltak Zs u 
'Mugy*o.iz6gon 

eliogadott 6ltalenos sz6mviteli elvek szerint kdsztilt, a
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Trirsas6g vagyoni, pdnziigyi 6s jdvedelmi helyzet6r6l megbizhat6 val6s kdpet ad. (3. sz.

mell6klet)

Mivel a Trirsas6g ad6zott eredm6nye 0 Ft en6l ktildn ddntds nem sziiksdges.

II

A Feltigyel6 Bizotts6g ddntdsdr<il sz6l6 jegyzokdnyvkivonatot az el6terjesztds 4. sz6mt
melldklete tartalmazza.

A Ptk.-nak a legf6bb szerv feladat- 6s hat6skdr6r6l sz6l6 3:109 $-a alapjan, valamint a

kdztulajdonban 6116 gazdasdgi tarsas6gok takar6kosabb mrikdd6sdr6l sz6l6 2009. 6vi CXXII.
t6rv6ny 5. $ (3) bekezd6se drtelm6ben az dnkormfnyzati tulajdonri gazdasigi trirsas6gokn6l a

vezet6 tiszts6gvisel5k, feliigyel6bizotts6gi tagok, valamint az Mt. 208. $-rinak hat6lya al6 es6

munkav6llal6k javadalmazisrir6l, valamint a jogviszony megsziin6se eset6re biztositott
juttat6sok m6djrinak, m6rt6kdnek elveirdl, annak rendszer6rSl Javadalmazasi Szabilyzatot
sziiks6ges elfogadnia a Kdpvisel6-testiiletnek, mint Alapit6nak.
A 100%-os onkormainyzati tulajdont Trirsas6g vezet6 6lkisri munkav6llal6ira a 10212010.

(III. 3) Kt. hathrozat alapj6n hat6lyos javadalmazisi szabilyzat vonatkozik. (5. sz6mf
mell6klet)

Az eltelt id<i okan, a javadalmazisi szabilyzat tdbb ponton is pontosit6sra szorul.

Az Erzsdbet utalv6ny, mint juttatasi forma megszrint, ennek tdrl6se sziiksdges, b6r ez a
juttatiis a szab lyzat szerint kor6bban is csak a munkaviszonyban dolgoz6 tigyvezet<it illette

volna meg.

Mivel az iigyvezet6 tev6kenys6gdt jelenleg megbizisi jogviszonyban l6tja el, javaslom

r6szdre a kor6bbi munkaviszonyra utal6 pr6miumfeladat kitiizds helyett c6lfeladat

megallapitris6t. Az ij szab lyzat-ter\tezel szerint a megbizisi jogviszonyban all6 vezet6

tiszts6gvisel6 r6szdre cdlfeladat rillapithat6 meg az tizleti terv elfogaddsaval egyidejiileg,

melynek 6rt6ket6se az 6ves besziimol6jdmak elfogadasakor, a polgiirmester egyetdrt6se mellett

a Gazdas6gi ds Pdnziigyi Bizotts6g hataskdre lesz, Budapest F<ivtitos XVL keriileti

$nkormri.nyzat Kdpvisel6+esttil etdnek 24/2009. (VI. 25.) dnkormiinyzati rendelete az

onkormanyzat vagyon6r6l ds a vagyontargyak feletti tulajdonosi jogok gyakorLiser6l 25. $
(4) bekezdese alapj6n:

,,25. $ (4) Az dnkormanyzat 100%-os tulajdon6ban lev6 tarsas6gok legfobb szerv6nek

hat6sk6r6be tartoz6 alibbi jogait a Gazdas6gi ds Pdnziigyi Bizotts6g a polgtirmester

egyet6rtesdvel gyakorolj a:

a) d6nt6s a vezetl tisasdgvisel6k, feltigyel6 bizottsagi tagok premiz6kisrinak,

jutalmaz6sriLnak m6rt6kdrol, a tiirsasrlgok javadalmazasi szabilyzalAban foglaltaknak

megfelel6en.

b) a vezeto tisas6gvisel6k, a Feliigyel6 Bizottsrig ir6sbeli javaslatitra hozzilitulis az

alapit6 okirat, t6rias6gi szerz6d6s, alapszabaly f6tev6kenys6get nem 6rint6

me-lldktev6kenys{g vrlltoz6srinak, telephelyvaltozasrinak ittvezetisehez sztiks6ges

m6dosit6sdhoz."
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A c6ll'eladat kitr.izdsekor meg kell hatdrozni a teljesit6se eset6n j1116 kiildn juttat6s m6rt6k6t ds

kifizethetos6g6nek fettdteleit. A ktl<jn jutlatas mdrt6ke nem haladhatja meg a ve7.el6

tiszts6gviselo h6romhavi megbizrisi dijrinak <isszeg6t. Nem fizethet6 cdljuttatds vesztesdges

gazdrilkodris esetdn tov6bba, ha a T6rsas6gnak lejart kdztartoz6sa 6ll fenn az ev vdgdn.

A korribbi prdmiumfeladat eltendrt6kdnek maximuma az igyvezel1 6ves b6r6nek 15 %-a volt,

tehiit a szat6lyzat m6dosit6saval ennek emel6s6re teszek javaslatot, 6s hriromhavi megbiz6si

dijnak megfelel6 dsszegben javaslom a szabitlyzatban a c6lfeladat teljesit6se eset6n

kitlzetheto dijat maximalizalni.

A Javadalmaz6si Szabdlyzatot az elfogaddst6l szrimitott harminc napon beltl a F6vdrosi

Tcirvdnysz6khez be kell terjeszteni ds a c6giratok kcjz6 let6tbe kell helyezni. A fent leirtak

drtelmdten az eloterjesztds 6. szrlniir melldkletek6nt csatolt rij Javadalmaz6si Szabitlyzatot az

Alapit6nak j6vri kell hagynia.

A korabbi 6vekhez hasonl6an a 2020. dvben is a Feliigyelo Bizottsdg javasolta a pr6mium

f'eladat kitrizdset a tarsasag Ugyvezetoje r6szdre 6s a feladat teljesit6se eset6n kifizethet6

javadalmaz6s mdrt6kdt. Tekintettel a fentieke, az rij javadalmazlsi szabirlyzat elfogad6s6t

Lrivetoen ismdtelten sziiksdges lesz t6rgyalnia a Feliigyelo Bizotts6gnak immar a cdlfeladat

kitiizdsdt.
Mivel a Feliigyel6 Bizottsdg iilds6t a targykdrben jelen el6terjesztes kdszitdse utan tartja meg,

igy a c6lfelaJatra, valamint az ij JavadalmazAsi Szabitlyzat elfogaddsrira vonatkoz6 feliigyel6

blzotrsagi hatiirozatok. illetve az ez alaplln a c6lfeladat kitiiz6s6re vonatkoz6 hatinozali

.lavaslat.-jelen eloterjeszt6si javaslat megktild6s6t k6vet6en keriil a tisaelt Kdpvisel6knek, 6s

Bizotts6gi tagoknak megkiilddsre.

III

Budapesr Foviiros XVI. kertileti onkormanyzat K6pvisel6-testtilete a 37312019. (xll. 11.)

hatarozatdban [gy d6ntort. hogy a Kertvarosi Sportl6tesitm6nyeket Uzemeltel6- Kft -vel

k<izszolg6ltar6si szerzoddsr kdi hatrirozott idotartamra 2020.03.26. napjAt6l 2025.03 '26'

napjaig terjed6 id6tartamra. (7. sz. mell6klet)
a rr..*rOaer 1. sz6mt melldklete rendelkezik a kozszolgirhatitsi tev6kenys6g t6mogat6s6nak

m6djrirol 6s mdrtdk6rdl.

A hatrilyos szerzodds szerint a kompenzrici6 adott 6vle tervezett osszegdt negyed6ves

titemez6ssel utalja 6t a kozszolgriltat6. illatatad.t felel6s tulajdonos 6nkorm6nyzat legk6sobb

a Ireli.igyelo Bizoltsrigi j6vdhagyrist kdveto 8 munkanapon beltil'

A KOlszolg6ltatO mina"n tdryynegyed6vet kriveto h6nap utots6 napj6ig kdteles a jelen

szerzod6s targyrit k6pezo kOzszoig6ltat6sok ellatAser6l, teljesit6s6r6l, az tizleti terv

teljesiil6s6rol rin. negyed6ves 16szjelent6st k6sziteni.

A reszjelent6seknek-'tartal*uznia kell a krizszolg6ltat6s idoarrinyos teljesitds6re vonatkoz6

adatokat. a ter\tol val6 eltdr6s 1aflamAt. m6rtdkdt. az esetleges tirlkompenz6ci6ra vagy

vesztcsegre utal6 koriilminyeket. prognozisokat.

[1a a negyed6ves r6szjelenl6s szerint tulkornpenzrici6 l6p f'el - a teljes kdzszolg6ltat6sra vetitve

- fgy . t-i,lko-p"nzrilisb6l ad6d6 tobbletet a Kozszolgriltat6 kdteles az onkorm6nyzat reszdre

a #lyeddves zrin6.lelerrtds lead6s6t koveto 30 napon beliil visszafizetni, illetve a kdvetkez6
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kompenzrici6s 16szlet ennyivel csdkkentendo-

A Kctzszolg{ltatdsok vonatkoziisriban a Kozszolgtilat6 az. iizleti 6vr6l mdjus l5-ig in. iizleti
zarojclentdst kcjteles az 0nkormrinyzat rdszdre teljesiteni.
Az iizleti zrir6jelent6snek tartalmaznia kell kiil6ntisen a t6rgy6vre vonatkoz6 ir6sbeli
javaslathoz k6pest rdrteno t6nyleges teljesitds adatait (tdnyleges kciltsdgeket, teljesitett vagy

fblyamatban ldv6 beruhi26sokat, fejlesa6seket), az att6l va[6 elt6r6sek bemutat6s6t, kiikjncis

tekintettel az esetleges hiiinyokra 6s/vagy trilkomp enzdciora. A zrir6jelent6seknek tartalmaznia

kell tov6bbri a tervszerii szolgiiltat6sokban bekdvetkezett kdsedelmeket, annak mdrtdket, okait

ds a kesedelem t-elr6hat6s6g6ra vonatkoz6 ktizszolgdltat6i nyilatkozatot.

Fentiek alapjan tehiit a Kdzszolg6ltatdsi szerzodds alapj6n a Tarsasrig csak elsziimolAs utiin

veheti fel a negyed6ves kompenz6ci6t, eloleg felv6tel6re nem jogosult'

A Tarsasiig iigyvezet6je an6l t6jdkoztatta a Tarsasag Feliigyet6 Bizotts6gAt 6s Budapest

FovAros XVl. keri.ilet onkorm 6nyzal6t mint Tulajdonost, hogy a covid-I9 virus kapcsan

elo6llt rendkivtiti helyzetre val6 tekintettel, hiszen az uszoddk bezArtak, igy bevdteliik nincs,

a kdvetkezo negyed6vi koziizemi ds egy6b miikcjd6si kiadasoka, strand irjranyitashoz

sztiksdges l'elirj it6sokra, karbantart6sokra a tarsasag banksz6mla egyenlege mrir nem nyirjt

t'edezetet. 6s a Tiirsasiignak a IL negyed6vre miikdd6si el6legre lenne sztksdge'

A Tiirsasdg tigyvezetoje a 2020. 6vi tamogat6s terhdre 30.000.000,- Ft miikdddsi k6lts6g

eloleg fbly6sitds6t k6ri.

2020. elso negyed6vdre eddig 28.533.588-Ft kompenzdci6t k6rtek, melyet a Feliigyel6

Bizotts6g j6v6hagyiisa utiin Onkormrinyzatunk foly6sitott a Trirsasdg rdsz6re'

A miikod6si kolts6geloleg tehetos6gdnek bevezetdsdhez a m6r hivatkozott szerzodds 1. szdmit

melldklet6nek m6dositiisa sziiks6ges.

Javaslom a m(k<jd6si k6ltsdge16leg biztosit6srinak lehet6s6g6t azza\ hogy ennek foly6sitasa a

tAmogatiis elsz6mol6sdt kOvit6en tdrt6no kompen zirci6hoz hasonl6an ttirt6njen a Feltigyel6

Bizottsdg javaslat6ra 6s j6v6hagydsrival.

n 'Idrsa'sag iigyvezetoj6nek k6resdvel cisszhangban. de n6mileg m6dositva azt, eloleg

Iehivrisrira a 'faisasagnak negyed6vente egy alkalommal lenne lehetosdge, ennek dsszege

azonban nem leherne tobb minl az adott 6vi mukctddsi tamogatas dsszegdnek 25 7o-a.

Ez ndmileg kevcsebb lesz- az. Ugyvezeto 6ltal igenyelt osszegn6l, de szemdlyes egyezteteskor

az Ugyveieto ugy nyilatkozott. hogy ez az dsszeg biztons6ggal elegendo lenne a k<lvetkezo

negyeddv fi nansziroz6s6ra.

Tekintettel arra, hogy az onkorm6nyzat a gazdas6gi tarsas6gban t6bbs6gi ds meghatdroz6

befolyassal rendelkeiit<, illetve, hogy a K6zszolg6ltat6 az onkormdnyzat 6ltal kSzvetleniil

alapiiott 6s 100%-osan tulajdonott kcizszolgiiltatrisi feladatok ellet6s6ra rendelt gazdas6gi

tariasriga, a polgiiri T6rv6nykcinyvrol sz6l6 2013. dvi V. tdrv6ny szerint a t6rsas6gn6l a

taggyriiesi hatdskorbe tartoz6 kerd6sekben az egyedi.ili tag dont, igy ezen dcintdsek

meghozatal6ra a Kdpviselo-testtlet jogosult.

3:188. $ [A tagsiilisJ
( I ) A korldtolt .feleliissigii tdrsasdg legfdbb szerve a taggtiilds.
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(2) A taggyiltis kizdrdlagos hatdskardbe tortozik az olyan szerzddds megktitdsdnek

jovdhagtt)sa, amelyet a tdrsasdg sajrit togidval, iignezet6jdvel, Jblagyel6bizottsdgi tagidval,

vrilasztott tdrsasdgi kinyuvizsgtil|jdval vagt azok kbzeli hozzatarlozdidvol kait.

3:209. $ [Egszemdlyes tarsasdg milkad|se]
(l) Az entszemdlyes tdrsa.sdg ls annak lagia kAzAfii szerzdddst kdzokiratba vagt teljes

bi:ory,[1[ ereili magcinokirurhu kell.litglalni.

Sztiksdges tovdbbri a kozszolgriltatdsi szerz6d6s m6dositesenak T6mogatrisokat Vizsg6l6 Iroda

6ltali feliilvizsg6lta is.

A szerz6d6s melldkletenek Pdnztigyi kompenz6ci6 foly6sil6srira vonatkoz6 resze az aHbbiak

szerint viiltozna:

A tert,ezeu pdnztigti kompenzdc'it) osszegdt a kazszolgtiltatdsirt /blel6s .\nkormdnyz-at,
ki;ltsigvetisi rentlefrftben - mddosit| kAhsigvetdsi rendeletdben kell meghatdrozni, e nilkill
pi nziigti kompe nzdc i6 nem Jb lyd s it hal 6.

A Kazszolgdltot| minden tdrgtnegtedivet kdvetd hdnap

szerzddis tdrgtdt kdpezd ki;zszolgdltatasok elldtcisir6l,

te lj e sul! sd16l tin. ne gtedives rd szj e le nt I st kt szite ni.

utols(t napjdig kbteles a jelen
teljesitdsdrlil. az zleti lerv

..1 kontpen:Liciti udofi itt.c teryc:c dss:egil neg,,etlivs lemezlssel' a negtedives

ri::ielintlsben Joglult s:tlkstgcs kornpen:tici6 dsszeginek mgdele!-69n utalja dr a

ki;:.i:olgilrutirs eiiliasaAn /etelt;s tulujtlonos onkormdnyzar legkis(ibb.a l-e.liigtel6 Bizottsdgi

i6tuhugl,itst kt;ver6 8 munkanupon hilAl. A k1zszolgdltalds kompenzdci'jdnak dves dsszeg)t

I u I ai tl o no s i tn ko r tndnyzal t is e I i.

A rtszjelentdseknek tartalmuznia kell a kiizszolgdltat/ts id1ardnyos teliesltisdre vonatkozd

urlutoiat, a tert,l6l val6 eltdris lurtumdl, mirtdkdt, az esetleges tulkompenz/rci6ra vagy

veszle.sigre ulald kdr lminyekat, prognizisokat

Llu a negyetl[t,es riszjelentls szerinl ltilkompenzdci, ldp fel - a teljes kdz.szolgdltatdsra vetilve

- rigy o iitkurrpnnzitlZsb\l attotlti tObbletet a KAzszolgdltato kAteles az ()nkormdnyzat rdszire

u ni gyerldws- zartijelentds leadds(it kt;vet6 30 napon beli)l vissza.fizetni, illetve a kdvetkez[i

kompcn:dci6s riszlet ennyitel cs0kkentend6.

Abban az esetben, ha a Kbuzolgtiltalris zdkkentimentes nyiittistihoz, oz adolt negtedevben

mig u rdszjelenris elkiszitdse et6tt u Kbazolgtiltatdnak a kompenTdcid adott dvre lervezell

i)sizegdb1t el1legre van sziikstge, igt' a kompenztici1 adolt ivre lervezett 1sszeginek

tegfeilett 25 %;-fu, de tegfelieib o kompenzdciti adott dvre te,ezett 1sszeginek mdg

iiiunaU risTit, etdlegkint az qtlott negyedivre a kduzotgtiltatds elldttisdirl felel s

tulajdonos i;nkormdny:zar folyisitia o Kiiuzolgtillatd riszdre, annak indokolt kirelmdre

kgi&AOO o l-eliigyetd Bizottstigi itlvdhagyrist kdvetd I munkanapon beliil'

Elflleg folydsitrisa esetdn a negltedives riszjelentis szerint jdni kduzolgtiltatdsi

*r*frniAiidm az eldleg dsszegit le kell vonni, amennyiben pedig oz eldleg 6sszege

nagyobb a rdszjelentis sirint jdrd kompenztici6ndt, tigy azt a Kduzolgtiltatd visszafizetni

ne'i t<6tetes, honem a kdvetkezd nrgy"iiui rdszjelentis utdn folytisitandd kompenTticidbrll

keriil levondsra. Amennl,iben az elflleg az utolsf negtetlivben kerill foly'sitrisra, igt ha az

elflleg lsszege nagyobb o Tdrsasdgntk itir6 atlott ivben megititl vaglt a Tdniielentds alapidn
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folytisithatt) kompenzticidntit, iglt o Tdrsasdg az igt kialakulf tilkompenzdciti dsszegit

tegkis6bb az iizleti zdr6jelentds elfogadtistit kdvetf l5 napon beliil visszaJizetni kbteles.

Etdleg, csak kifejezetten miikt)ttisi citru, ds kifeiezetten miikdtlisre adandd kompenzdciri

terhIre kirhe16.

A Ktizszolgdlratdsok vonolkozdsiban a Kozszolgdltatd oz i.izleli dvr6l maius I5-ig n. zleti

zar6je le nttst kakle s az ()nkormdnyzat riszdre teljesiteni.

Az i)zleti zdrdjelentdsnek tartalmaznia kell k ldnAsen a tdrgtdvre vonatkozd irdsbeli

javaslathoz kdpest tortdnd tinyleges teljesltis qdatait (ttnyleges kbltsdgeket, teljesitett vagt

.folyamatb1n ldv(i beruhi:d.sokut. lbitesztlseket), az altdl vd(t eltdrdsek bemutatdsdt' kiilonos
'teiintettel 

s: e.setleges hidn.trtkru ts.it'ug)' tilkompenzdci6ro. A zarojelentdseknek lartalmaznia

kelt totcihbi u tert,s:erii szolgtiltatasokhan bekdvelkezett ktlsedelmeket, qnnak mdrtdket, okail

ds a kisedelem lblrbhatdsdgdra vonalkoz6 kazszolgdltatdi nyilatkozatol.

A K<izszol96ltatrisi szerz6d6s tartalma egydbk6nt v6ltozatlan marad.

IV

A Kdpviselo-tcstiilet 36/2020. (1. 22.) sz6mri hatiirozat6ban tgy ddntdtt, hogy a tulajdondban

al16 Kertviirosi Sportl6tesitm6nyeket Uzemeltet6 Kft. (Cg.: 01-09-878027, szdkhelye: I165

Budapest, Ujsz6sz u. 106-108.) vezeto tisztsdgviseloi feladatainak elkitasdval megbizza

Cserna Sandort a 2020. janu r 26. napj6t6l 2024. december 31. napj6ig ta(6 hatdrozott idore.

A K6pviselo-resttilet cserna S6ndor, a Kertvrirosi Sportldtesitm6nyeket uzemeltet6 Kft.

vezeto tiszts6gvisel6jdnek dijazAsitt brutt6 500.000 Fl. azaz brutto 6tsz6zezer forint/h6

6sszegben 6llapilja meg.

A ',l'irsasag iigyvezet6le az elrelt idoszakban munkrij6t kivril6an v€gz\, rlletv.e az

dnkormanyiat minden cdgvezetoj6nek egysegesen brutt6 100.000 Ft-al emeli a megbizrisi

dijat, igy a rdsz6re meg6ltapitott megbiziisi dijat bruno 600.000 Ft/h6 cisszegre javaslom

emelni.

42 [.tgyvezelo dij6nak emelesdrol, 6s a Kcizszolg6ltat6si Szerzod6s m6dosit6srir6l sz6l6

pettiglietO Bizotts6gi hatarozat kivonat az el<iterjeszt6s elok6szit6se ut6n keriil megktild6sre.

Kerem a tisztelt Kdpviselo 6s tisztelt Bizottstigi tag asszonyVurat, hogy az el6terjesztdsben

szereplo hat6rozati javaslatokat 2020. mfius 25-6n (h6tf6n) l2 6rriie igdny szerint

6szrev6telezni ds v6lemdnY6t a kovacspeter@bp16.hu e-mail cimre megktilden i sziveskedjen

Hatdrozati javaslat I.: Butlapest F ov6ros XVl. kertileti Onkormdnyzat PolgiiLrmestere

a katasztr6fav6delemrol es a hozztt kapcsol6d6 egyes

tdrvdnyck modosit6s6rtil sz6l6 20i t. dvi CXXVIII' torv6ny 46'

5\ (4) bekezdese alapj6n - irgy hat6rozott' hogy mint a

tulajdonosi jogok gyakorl6ja a Kertvifuosi Sportl6tesitm6nyeket

Uzemelteto Kft. (Cg.: 0l-09-878027, szdkhelye: I165

Budapest, Ujsziisz u. 106-108., k6pviseli: Csema S6ndor

iigyvizeto) 2019. 6vi egyszenisitett 6ves beszrimol6j6t -
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Hatirozati javaslat II.:

Hatrirozati javaslat III.:

figyelembe v6ve a k<inyvvizsgdl6i jelentdst ds a Feliigyel6
Bizottsdg ezzel kapcsolatos vdlemdny6t elfogadja.
A Polgarmester felk6ri a Kft. tigyvezet<ijdt, hogy a hatdlyos

.jogszabalyok rendelkezdsei alapj6n gondoskodjon a
cdgbirrisdgi letetbe helyez6sr6l, valamint a k<izz6t6telrol.

Hat6rido: 2020. mrijus 3 I .

Felelos: Koviics P6ter polg6rmester, Csema S6ndor tigyvezet<i

Budapest Fov6ros XVI. keriileti Onkormiinyzat Polg6rmestere

- a katasztr6fav6delemr6l 6s a hozzir kapcsol6d6 egyes

tdrvinyek m6dosftris6r6l sz6l6 201l. 6vi CXXVIII. t<irvdny 46.

$ (4) bekezddse alapjdn - [rgy hatii.rozott, hogy mint a

tulajdonosi jogok gyakorl6ja, figyelemmel a k6ztulajdonban

6116 gazdas6gi trirsasdgok takardkosabb miikdd6sdr6l sz6l6

2009. dvi CXXII. tdrv6ny 5. $ (3) bekezd6sdre, a Kertvilrosi
Sportldtesitm6nyeket Uzemeltet6 Kft. vonatkozAs6ban

elfbgadja a vezet6 tisztsdgvisel6k, feliigyel6bizottsrigi tagok
javadalmazrisa, valamint egydb juttafisok m6dj6nak,

rndrtdkdnek elveirol. annak rendsze16rol sz6l6, az eloterjesztds

6. szrimri mell6klete szerinti javadalmaz6si _szabiilyzatot, 6s

t'elk6ri a Kertviirosi Sportl6tesitmdnyeket Uzemeltet6 Kft.
tigyvezetdj6t, hogy azt a c6giratok kdzt helyezze let6tbe.

Flatiirido: 2020. majus 31.
liclelos: Koviics Peter polgermester, Csema S6ndor tigyvezeto

Budapest F6v6ros XVl. keriileti Onkormdnyzat Polgiirmestere

- a katasztr6favedelemr6l es a hozzi kapcsol6d6 egyes

tdrv6nyek modosit6siir6l sz6l6 20'l I . dvi CXXVIII. ttirvdny 46.

s\ (,t) bekezd6se alapjrin - lgy haterozotl, hogy a Kertvrirosi

Sportle tcsitmdnyeket Uzemelteto Kft.-vel 2020.03 .26. napj6t6l

2025.03.26. napjiiig hatdrozott idore kdtdtt kdzszolg6ltat6si

szerzoddst az el6terjeszt6sben szerepl6 tartalommal m6dositja

a T6mogatrisokat VizsgAl6 lroda v6lem6ny6nek kik6rds6t

kovetoen.

Haterido: 2020. jtnius 30.

Felelos: Kov6cs Pdter polgirmester

Budapest Fov6ros XVI. keriileti Onkormenyzat Polg6rmestere

a katasztr6lav6delemrol ts a hozzit kapcsol6d6 egyes

(drvenyek m6dositasdrol szolo 201l. 6vi CXXVlll. tdrv6ny 46'

$ (.1) bckezdisc alapjrln ugy hatrlrozott. hogy a Kertvdrosi

Hat{rozati j avaslat IV.:
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Sportl6tesitmdnyeket Uzemelteto Kft. vezet(i

tisztsdgviseloj6nek Csema Srindor iigyvezet6nek a dijazisitt
brutt6 600.000.- Ft. azaz bnxlo halszlzezet forint/h6

osszegben dllapitja meg 2020. jtlius I -ei hat6llyal

Hatiirido:
F-elelo s:

Budapest, 2020. mdjus 19

T<irvenyessdgi szempontb6l megf'elelo

[::'r irt

2020.jfnius 15.

Kov6cs P6ter polgiirmester

@t
Koviics P6ter
polgArmester

V6lem6nycz6sre javasolt bizottsig: Gazdas6gi 6s P6nziigyi Bizottsrig

Mellekletek:
1. sz. Kerrv6rosi Sportletesitm6nyeket uzemelteto Kft. egyszeriisitett 6ves beszimol6ja

2. sz. Kiegeszft6 mell6klet a Kertv6rosi sportldtesitmdnyeket uzemeltet6 Kft.2019.6vi

egyszeriisitett 6ves beszimol6jiihoz
3. sz. Ktiny"uvizsg6l6ijelentds
4. sz. Feliigyel6bizottsdgi hat6rozat a besz6mol6r6l

5. sz. l{at6lyos Javadalmazasi Szab6lyzat

6. sz. J avadalm azitsi Szabliyzat lervezel

7. sz. Flat6lyos Kdzszolgdltatrlsi szerz6dds

tr
Dr. f somor
jegyz6 
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Kertv5rosi Sportl6tesitm6nyeket Uzemeltet6 Korl5tott
Felel6ss6gfi T6rsas5g

(Nyilvintartasi szdm: 01-09-878027, Adoszam: 13880462-2-42)

2019, janu5r 01. - 2019. december 31.

id6szakra vonatkoz6

Alta15nos irzleti 6vet z616

Egyszerrisitett dves beszdmol6

(dsz0lt: 2020. Sprills 08, (18:07:22)
A c6gnyilvrnosi6grol, a bi.6s69i c69djara6r6l & a vfuelszjmolesr6l 52616 2006. 6vi V. t6rvdny r8.5 (6) b€kezdase
drtelmeben az eredet pald{ny me96rz6si ideier 2030. mircius 31.

A besz6mol6 az l9azs69iigyi t'llniszt6rium CEginforrnlcl6s ds a2 Elektronlkus Cfue[aidsban K6zrem0kdd6
Szolgilata (IM Csz) online beszamol6 k6szlt6 progrsmi6val, a b€kiild6 6ltal megadott ad.tok al.pj6n kerolt
el66llltlsra. az IM cs't a ktiz2dtett adatok me9bizhat6sd9a6.t, vald#Otartalm6€rt, iogszerosdgedrt telel6ss{9et
nem vrllal.
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|(ertvdrosi.SDortlatasitmanyek.t Uz.rn.lt.t6 l(o-rtatott FGl.td$6'96 yt.s.rtg
Ny vantdtlsl srm: 0I.09.876027 Arr&zAm: t lABO452-i-12
SzC-ldrely; Magyarorszig, I165 Budapest u)srarz ut(a I05 Ir)8
Elsi lAt€5,l6 oHr.t kdt€. 7006 de(embe/ I J

KSH sz;m:

Beadveny rds.?ei

s s:ovege

! ,. szovcqe:

I' . szdveger '',.,,i'

ll I i -.r.. ,r ii., r ,,..,rrl-i.ir ,it,:..!!l, , sz6vegel -.rri;rr
Xdnyvel6 Xdnyvvir.96t6

K.loc5aine Stalai crbriella
lakdfi: Ya,Jtato,tt;9, 1162 Audapest Kotdfek utca l4
Rqlsztrad& slm. : 1',3621

BGkiild6

Angyaloay Z6u.s.nna
Itkdfi: l4agyarats )g, I112 Budapest (irOolcs ut(a l5
RegEzlr,cids szama : oc7 264

tiyilean01169r. houatrll.l kapcrol.tor G9y6b lnto.maci6k

A vlllalkoz6, illetve az anyavillalat sz6khelydn minden
erdekelt rdszdre a beadvJny megtekinthet6sdg€ biztositlsr.
kerul, tov6bM arr6l mlnden drdekelt teljes vagy r&zleges
mAsolatot keszithet.

A vonatko:6 id.is2ak: 2019. ,anujr Ol _ 20r9. december jl.
A Wvent d e;rnvttctrbt 5r.ito 2000. ivt C. t,rueny .tdpjla kefift dE,5toal t r.r.

funwltts o*,: Altalanos u?len ivet zaro
a€szt,7lol' dpug. : Egyre.riis;tett dves besz6moto
Kantwezct* n&Jr: kett6s konywtett vezetd A dg k/,nqvlz!{,lfctra kdt€r€.rtt-e,, tgen
A6zd ozlcd 6v r,dabl: Ar Srtv. szerintl ossrchaso^tithat6saq oiztosltott. ikozz6-tett uus:]-ofOO6r ;i"irert, nem modoslto(
adatot)
Lezlft Azled dv(e*) m6dooM*: Nem

1t

A rr..hvit6lr6l s6l6 2OOO. avl C. ttiry6nyb€n mcghrtaro.ott n.9F59ot i6lr6 mutat6ai6l

Uzleti 6vben dtlagosan foglalkoztatottak szdma

Tdrgydvi
iizleti
6vben

:iii

T6r9y6vet
me9el626 iiztetr

ivben

Itl

Tirgy6vet k6t 6wel
me9el6z6 iizleti 6vben

AlalrlBr. onnlloJn rogosult:

Elfogadas ldpohtja: .;0ri . aic,Jr 11.

A beiz,mol6 a vonatkoz6 jogszabilyl rendelkezeseknek meqfeiel6en kerllt bssze6lllt sra, tov6bb6 az . gazdllkod6
vagyon{161, anoak tie5ret6tel6r6l (esrkozei161 6s forrrsai16l), valamint p6fl20gyl ds j6vedelml hely2etdr6l, illetve
tevakenysage .redmanyCr6l megbi.hat6 €s val6s tisszkdpet ad.

Lakcim: ". .I .. : 1;i..r ir,

Addazanosi16:

K6szijltr 2020. lprilis 08. (I8:07:22)
A c69nyllvdnoss,0r6l, B bi.6s69i cdgeljdrdsr6l ds a vdgels?6molrsrdl sz6l6 2006.6vi v. t6rv6ny 18. € (6) bekeldase
ertelmdben az eredeti pddeny me96.!6si ideie: 2030. m6rcius 31.

A beszlmol6 az lgazsiig0gyi MlnlsAerium Cdgintormici6s 6s az EleKronlkus C69cljJr6sb.n K0z.em0kdd6
Szolg6l.ta (IM Csz) onllne bes2imol6 kd5rit6 progr.mj6val, a b€ki1ld6 6ltal oegadott adatok alapjln k.rolt
et6Sliltrsra. Az IM Csz a k6zz6tett adatok megblzhat6s{grdrt, vrl6sfutrrttslmSdrt, jogsrer0s6gd6rt fllel6ss69et
nem villal.
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A dg docva&e: Ke,tvd106r Soorueresrtmdnyeket Uzernetteta Korl6tott Felel6s5egi.j TiirsasiigNfl lvrntardsl yrma : O t . 09 - A 7Ao 2 7
N&lfira : 13880452 - 2 -4 2 PCnzqys'g:

002

004.
00s.
006

008

016

0r8

02 3.

025.

026.
o2)
028

2019. lanu5r 01. ' 20I9. de(ember 31. a(,6szakra vonatkozd
Altaldnos uztetr dvet z:16 Egysre.usitett ives beszdmola

IlERLEGE, S?rv szerLnt A, vittozattd

fdief$r elE @66.

Mredmenytartnldk

ozlett dv adatai: Az Sztv. szerinti tt.
adttok).. Lez*t iizletj evGk) hddositlsa: Nem

003

5 25r

1635
138 603

Itemelt, nem

K{szolt: 2020. ,prilis 08. (18:07:22)
A c69nyilv6nossi9r6l, a birosiga c6geuCrjsr6l & a v6gelszlmot&r6t sz6t6 2006. 6vi V. t6rvdny rS. S (6) b€kezdase
drtelmdben az eredeti pdtdiiny meo6rrasi ideJe: 2030. mircaus 31.

A beq6mol6.z t96zsl909yi Mlnlszt€rium Clginformacids es az Elektronikus C€g€ljdrisbEn KOzremdkaH6
Szolgdlata (Itt Csz) onllne besu6mol6 kdszit6 pro9rdm.,6v!1. . bek0ld6 ilt l megad6c adatok alapjdn kerglt
el6llllt sia. Az lM Csz a k6?z&ett adatok megbizh.t6sigddrt, val6sdgtartalmltr, Jogsze^1s69€d,i fetet6ss{9et
nem v6llal.

001.

rargl,{|\it rdab*

lrrElEl 58 117

Bdati td & ldabi kuh ij*ti 64d().e
srdad

m6dcriSeok r .

A. Befektetett eszkdz6k

(aktivC k)

L lmmateri lis 5 252 2 643
U. Tiirgyi eszkozok 64 567 55 674Ill. Befektetett 9yi eszk6z6k 0 0

40 481 42 912
007 I etek 450 491

IL Kdveteldsek 14 104 15 351
009 llt. krtdkpa 0 0
010. 2s 927 27 070
011. id6beli elhc. sck 26 546 27 374

013
k) iisszesenEszkdzok (a

D. Saiit

r36 846

96 982

138 603

96 982014.
015. L Jegyzett t6ke 50 000 50 000

de mig be nem fizetett ttikE
at7

0

0I lI. T6ketartaldk
II

0
30 931 46 982

019 V. Lek6tdtt tartaldk 0 0
020 rtdkelesl tarta k 0 0
021 VIL Ad6zott ered 16 051 0
022 E. C6ltartaldkok 0 0

F. (6telezettsdgek 38 206 39 986
I. Hdtrdsorolt kdtelezettseqe( 0 0
II. Hossri lejirat0 k6telezettsdgek

k6telezetts6gek 32 955
G. Passziv id6beli elhatlrol6sok r 658

136 846

-

-rGrr.r-

-

-
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34 735

012.

024.

0

a. rorgdeszkazat-

IV. Pdnzeszkozdk

Forrlsok (gass2ivek

5 251
IIl. Rdvid

Forrdsok (passzivik) d6szesen



A cdg elnevc/6se
Nytlvinlart;st sz6ma:
Adaszima:

a r.lEl,UalrYKI^rtr I ,i As,1

Pdnznem
Penzegyseg

001

002.
003.

01

013
O. Ad6zott ered

' Eftz6 Azbd 6v adatai: az Sztv. szedntt ass.ehasonllthat,siig biztositott, (kbzz6tett
adatok)
'. Lezttt izleti €v(ek) m6dositesa: Neol

007

sddm TatbliErdEe A6 a.in lj d,v.d*i '
Lrzi.t tird &(*)rt

\,sEtt(d
n|6&&6d( r, r6r9\4vi d.to&

I. €rtdkesltds neft6 irbevdtele 258 770 274 080
0ll. Aktrvillt sajdt teljesitm6nyek 6rt6ke 0

lll. Eqydb bevdtelek 87 461 53 643
004. IV. Anyagleueg0 nifordltdsok 155 500 152 389
005. V. Szemdlyi jellegt fiiforditasok M4 A52 153 152

006 VL Ert6kcsokkendsi leirds 13 277 r3 345

8 750VII. Egydb rdforditesok 14 951

008 A. Uzemi (ilzleti) tevdkenysdg eredmenye 17 651 87

0 0009 vIIL Pdruogyi m0veletek bevetelei
0 0010. lx. Penzogyi m0veletek r;fordlt6sar

0011 B. P6n2iigyi rniveletek eredm6nye 0
87c. Ad6zls el6tti eredmeny 17 551
87x. Ad6fi letisi kdtelezettsdg

0l6 051014.

-

-
-

'filcf s

r-:lr$
K6n0lt: 2020. 6prills 08. (18:07r22)
A c6onvilvanossiq.6l, a bi;6s691 cCgelj6resr6 is a vigelszimol6srol sz6l6 2006

drtel-mduen ar eridetr pdld6ny meg6rlisr rdeJe: 2030. mdrcrus 31.
evi v. tdrveny 18. S (6) bekezdds€

Abesz.mol6azlgazsdgiigyil'llnis't6rlUrnc6ginform6ci6s6sazElel(tronikusc6gel.|dr65b.n(6.rem0!oo!,
srotitt" 1u cit onrin6Leszimot6 kdszit6 programi6val, a bekrld6 Strat megadon cdatok atapiSn kerblt

eld6iiitisra. 42 IM esz a koz26tett adatok megbizhat6sdg5en, val6siigtartalmSert, rogsrerLis€gaert leleloss€get

nem v6llai.
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Uzemeltetti Kft.

2019. 6vi

Kieq6szltci mell6klet

Cserna S6ndor

ugyvezeto

Budapest, 2020, m6rcius 31

Ke rtv6 ros i S po rtl 6tes itm6 nye ket
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A T6rsasdg c6gneve:

A T6rsas6g sz6khelye:

Kertverosi Sportl6tesltm6nyeket
Korldtolt Felel6ss6g0 T6rsas69

1 165 Budapest, Ujsz6sz u. '1 06-1 08

50.000 eFt p6nzbell hozz6i6rul6s

Uzemeltet6

A T6rsas6g jegyzett t6k6je:

A T6rsasdg mtkod6s6nek id6tartama: hatdrozatlan id<i

ATdrsas6g ad6sz6ma: 13880462-2-42

A T6rsas6g c6gjegyz6ksz6ma: 01-09-878027

A Kertv6rosi sportl6tesitm6nyeket Uzemeltet6 Kft.-t Budapest F6varos XVl. ker0leti

onkorm6nyzata alapitotta 2006. december 13. napj6n. A T6rsas6g egyszem6lyes

tulajdonosa Budapest F6varos XVl. kerulet Qnkorm6nyzata. A T6rsaseg tev6kenys6g6t

zooT.ianuar 9-6n kezdte, a c6gbir6s6ghoz benyrijtott be.iegyz6si k6relemmel egy id6ben. A

C6gbir6s6gn6l 2007. janu61 25-6n ker0lt a TArsas6g bejegyz6sre'

A T6rsas6g feladata az alapit1 flnkormdnyzat tulajdon6ban 6116, de a T6rsas6g

rlzemeltet6s6ben l6vri Erzs6betligeti Uszod6ra 6s Rakosszentmih6lyi Uszodira kiterjed6

teljes korfi sportl6tesltm6ny-uzemeltet6i tev6kenys6g ell6t6sa, mely 2008' kozep6n a

Kering6 utcai sporttelep m(kodtet6s6vel eg6sztilt ki,2010.6prilis6ban pedig az ugyancsak

0nkormanyzati tulajdonban l6vri lkarus sponpalya f ut6folyos6-oltoz66ptilet milk6dtet6s6vel

b6villt ki.

Az Erzs6betligeti Uszoda 6tadds6ra 2008. janu6r 25-6n kerult sor'

A Szentmihalyi Uszoda 2008. jLilius 'l 1-6n kerr.llt atadasra, megnyit6sra'

A Kering6 utcai sportp6lya 2008. augusztus 31-t6l 2012. szeptember ',I9-ig 6llt a T6rsas6g

kezel6s6ben. Az lkarus sportp6lya 2010 6prilis 11-t6l 2017 december 31-ig allt a Tersasag

kezel6s6ben. 2012. irinius 2-an etadasra kertilt az Erzs6betligeti uszoda onkormdnyzati

beruh6z6s keret6ben meg6pftett strandja, melynek nyari uzemeltet6se szint6n a T6rsas6g

feladata. 2017 j0nius 15-6n etadesra kertllt az Erzs6betligeti Uszod6ban szint6n

onkorm6nyzati beiuh6z6s keret6ben meg6p(tett strand ll, ennek gzemeltet6se is a TirsasAg

feladata.
A tulajdonos onkormanyzat 2017. okt6ber 20-i k6pvisel6testtileti hatarozat6val torl6sre

kerult a T6rsas6g harom telephelyi cime: 1 165 Budapest, BAtony u' 3' 6s 1 165 Budapest'

Margit u. 147 6si165 Budapest, L6t6r u.4., mely telephelyek a 1165 Budapest, BAtony u. 1.

cim alatt l6v6 ingatlannal egyutt alkotiek az lkarus sporttelepet'

2

1. AVALLALKOZASISUERTETESE

A T6rsasSg telephelyei:
1 160 Budapest, Segesv6r u.26.



A T6rsasdg sz6khely6nek m6dosit6sa a k6pviseld,{estulet 2015. m6rcius 25-i haterozata

atapj6n a c6gbir6s6gon is beiegyz6sre ker0lt, s 2015. eprilis l3-i hat6llyal a T6rsasdg 0i

sz6khelye: '1165 Budapest, Uisz6sz u. 106-108.

Az alapit6 sz5nd6ka szerint a T6rsas6gnak az Alapit6 Okirat szerint az alabbi tev6kenys6gi

korei vannak OEAOR 2oO8 besorolas szerint):

93.1 1 Sportl6tesitm6ny mukodtet6se (f6tevekenys6g)

77 .21 Szabadid6s-, sporteszkoz kOlcsonz6se

85.51 Sport, szabadid6s kepz6s

86.90 Egy6b human-eg6szs69iigyi ellatas

93.1 2 Sportegyes0leti tev6kenys6g

93.1 3 Testedz6si szolg6ltat6s
93.1 9 EgY6b sporttev6kenys6g

93.29 M.n.s. egy6b sz6rakoztat6s, szabadid6s tev6kenys6g

96.04 Fizikai koz6rzetet javit6 szolgSltat6s

A MVITEL LITI

at Altal6nosinform6ci6k

A T6rsas6g konyveit 6s nyilvdntartasait a Sz6mvitelrrjl sz6l6 2000. 6vi C. ttirv6ny szerint vezeti.

A besz6mol6 k6szit6s6nek id6pontja a targy6vet kovet6 6v m6rcius 31-e'

A T6rsas6g a besz6mol6 t6sz6t k6pez6 m6rleget az ,4" valtozat0 egyszerusitett m6rlegs6ma

szerint 6llitii 6ssze. Az eredm6ny-kimutatast 6sszkolts6g-egar6ssal k6sziti, melyhez az u'n' ,A'

valtozati egyszer[sitett eredm6ny-kimutates s6mat haszn6lja

Az egyszergsitett 6ves besz6mol6 adatai - a megjegyzett kiv6telekt6l eltekintve - ezer

forintban 6rtend<ik.

bl A szamviteli politika f6bb elemei

A TSrsas6g a Sz6mviteli Torv6ny 6s a tev6kenys{76re vonatkoz6 egyeb iogszab6lyi el6k6sok

szerint v6gzi tev6kenYs6g6t.

A T6rsas6g a Sz6mviteli Torv6nnyel osszhangban kialakitotta a pr6nzkezel6si, lett6roz6si'

eszk6z 6s fon6s 6rt6kel6si szabalyzatet'

A T5rsas6g rogzitette szamviteli politik6i6ban' hogy a 
.v6llalkoz6s 

folytat6s6nak elv6b6l

kiindulva biaositani kell a sz6mviteli alapelvek 6rv6nyes0l6s6t'

Az immateri6lis javak eset6ben a T6rsas6g a szellemi term6kek k6zott tartia nyilv6n a

tulajdonabanl6v6szofwereket,azAd6torv6ny,illeveahasznos6lettartamszerint
meihatarozott linedris 6rt6kcsokken6ssel csdkkentett 6rt6ken'
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A tev6kenys6get tartosan szo19616 immateriaris javak 6rt6kcs6kken6si kulcsai:. Vagyoni 6rt6kt jogok: 6 6v
o Szellemi term6kek: 2 6v
. Uzleti vagy c6g6rt6k: 5 6v

A t6rgyi eszkozok tekintet6ben a v6s6rolt eszkozdket a T6rsas6g az 6rt6kcsdkken6ssel
csdkkentett beszerz6si 6rt6ken tartja nyilv6n.
A tev6kenys6get tart6san szolgdl6 g6pek, berendez6sek, felszerel6sek alkalmazott leir6si
kulcsai:

ldegen ingatlanon v6gzett beruhdz6s:
Egy6b g6pek, berendez6sek:
Egy6b r.lzleti berendez6s 6s eszkoz, jol6ti eszkdz:
Szimit6stechnikai berendez6s 6s lelszerel6s:

al Gazd6lkod6simutat6k

Az eszkozok 6s forrdsok 6rt6k6t 6s osszet6tel6t a k6vetkez6 t6bl6zatok mutatiak:

Az eszkiiz<ik dsszetetele

A forr6sok 6sszet6tele
Megnevez6s Megoszl6s (%) 2018.

6v
Saj6t t6ke 70,87y"
C6ltartal6kok 0,00% 0,00%
Kotelezetts6gek 27 ,92'/" 28,85%
Passziv id6beli elhatdrol6sok 121% 1,18%
Forr6sok 6sszesen 100,00% 100,00%

a

a

a

a

16,7%

14,5%

14,5%

33yo

Megnevez6s Megoszl6s (%) 2019.
6v

Befektetett eszk6zok 51,02% 49,28/.
Forg6eszk6zok 29,58/" 30,97%
Aktiv id6beli elhat6rol6sok 19,40/" 19,75%
Eszkozdk 6sszesen 100,00% 100,00%

Az egyedileg 100 eFt beszerz6si 6rt6k alatti tdrgyi eszkdzoket a T6rsas6g a rendettet6sszeru
hasznelatbav6telkor (aktiv6l6skor) egy osszegben terv szerinti 6rt6kcs6kken6ssel sz6molja el.
A k6szletek 6rt6kel6s6nek alapja a v6s6rolt k6szletekn6l 6s anyagokn6l a t6nyleges beszerz6si
Ar.

A jelent6s osszeg0, a megbizhat6 6s val6s k6pet l6nyegesen befoly6sol6 hiba m6rt6k6nek
megillapit6s6n6l a Torv6nyben e16irt m6rteket alkalmazza a T6rsas6g.
Az 6rt6kveszt6sek elsz6mol6sakor 6s visszair6sakor az eredeti beker0l6si 6rt6k 20 %-rit
meghalad6 elt6r6st tekinti l6nyegesnek a T6rsas6g.

3. VAGYONI. PENZUGY HELYZET ES UKVIDITAS

Megoszl6s (%) 2018.
6v

Megoszl6s (%) 2019.
6v

69,97%

A 2018. 6s 2019. 6vek beszamol6it osszevetve lAthat6, hogy a T6rsas6g gazdas6gi helyzete
kdzel azonos az el6z6 6vhez k6pest.
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A T6rsas6g mfikddtet6se 6s fejleszt6sei finanszirozisa sordn a mfikod6sben likviditdsi
gondok nem jelentkezlek.

A p6nzrigyi helyzet megit6l6s6t tdmasztjAk ale az 1. sz6m0 mell6kletben szamolt
likviditdsi mutat6k is, melyek alapj6n j6l l6that6, hogy a t6rsas6g fizet6k6pes, likvid
eszkozei fedezetet ny0jtanak a kotelezetts6gek 6rt6k6re. Mindez csak a tulajdonos
6nkormanyzat t6mogat6s6val lehets6ges.

A Kft. jdvedelmi helyzet6nek 6rt6kel6s6hez az 1. szlml mell6kletben sz6molt hat6konysigi
6s jovedelmez6s69i mutat6k ny0jtanak seg[ts6get.

4, KEGESZiTESEK A BESZAMOLo ADATAIHOZ

a/ M6rleo-t6telek 6s tartalmuk

Az immateri6lis javak 6llom6nydban 2019. 6vben nem tort6nt noveked6s.

A 2019. december 31-6n - nem nulla 6rt6kkel - itt szerepl6
. Strand b6vit6si terv
. Vizbekotes6puletg6p6szetiterve
. 2 sz. Strandbilf6 kivitelez6si terve
. Udvari tanmedence kivitelez6si terve

immaterialis i6sz6gok 6rt6ke:
251eFt

86 eFt

541 eFt
1.765 eFt

A T6rsas6g Befektetett eszkozok kozott mutatja ki azon beszerzett eszkozeit, melyek a
vdllalkoz6si tev6kenys6get tart6san, egy 6vet meghalad6 id6tartamon t0l szolg6ljAk.

A Befektetett eszkozok 6rt6kcsokken6s6nek elsz6mol6si m6dla nem veltozott az el6z6

6vhez k6pest.

2019. 6vben az alabbi t6rgyi eszkozok kerultek beszerz6sre:

Tanmedence kiegyenlit6 tartdly f el0jit6s+csere
Solar hricser6l<i csere
Kamerarendszer mii f 0ves focip6lya
Gdph6z EPH elektromos vezet6k ki6pit6s
G6phdz EPH elektromos vezet6k ki6p[t6s
Strand burkol6lapok mtigyanta fed6se
Homlokzati terasz keramia +csrszesmentesit6s
Uszoda torony vlzszigetel6s
Buk6 ablakok cser6je
Wilo szivatty0

5

429 eFl
285 eFt
820 eFt
650 eFt
420 eFl
195 eFt
5'10 eFt

'l 106 eFt
906 eFt
452 eFl

bl ATirsas6g p6nz0gyi 6sj<ivedelmi helyzete

2019.12.31.
2018.'t2.31.

2.643 eFt
5.252 eFt

201 65.674 eFt
64.567 eFt2018.12.31.



Hexagone robotporsz[v6 STRAN D
Olimpiai T6bla
4db kl6rszonda STRAND
lnlraszauna

A Befektetett eszkdzdk 6rt6kcsokken6s6nek eg6sze teljes eg6sz6ben terv szerinti lelres,

line6ris 6rt6kcsdkken6si m6dszenel kalkul6lva.

K6szletek iisszetev6i : 2018.6v 2019.6v
. Higi6niai anyagok
. Tisztlt6szerek 6s egy6b anyagok
. Vlzkezel6si anyagok
. Munkaruh6k,Usz6sapka

25
200

180

45

14

252
'180

45

Osszesen 491

A T6rsas6gnak sajet termel6s0 k6szletei nincsenek, a v6s6rolt k6szletek kozott ktil6nf6le

anyagok tal6lhat6ak a fenti megoszt6sban.

2019. sorSn a Tdrsas6g nem sz6molt el 6rt6kveszt6st a k6szleteire'

A T6rsasdg tev6kenys6ge sor6n 2019. 6vben vesz6lyes hullad6k nem keletkezett, annak

elsz6llit6s616l nem kellett gondoskodni.

Ktivetel6sek <isszetev6i : 2018.6v 2019.6v

450

. ld6szakon kivuli 6fa elhat6rol6s

. Vev6i kovetel6sek

. Sz6llit6i kotelezetts6gek (t0lfizet6s)

. lpar0z6si ad6 ttllfizet6s

. TArsas6gi ad6 t0lfizet6s

. Cafeteria Erzs6bet utalveny
o El6legek, elsz6mol6s munkav6llal6kkal
. AFA

3.320
10.217

3.410

10.586

150

417 1.285

70

6

Osszesen 14.104 15.351

'1561 eFt
245 eFl
763 eFt

1 109 eFt

A T6rsas6g rlzemeltet6s6ben l6v6 uszod6k ingatlanjai nem a T6rsasdg tulajdonaban

vannak, hanem az alapit6 tulajdonos XVl. keruleti 0nkorm6nyzat tulajdon6t k6pezik. A t6rgyi

eszkozok kozott kimutatott t6lelek ielent6s r6sze idegen tulaidon0 ingatlanon vegzett

beruh6zds.

K6szletek: 2019.12.31.
2018.12.31.

491

450 eFt

K<ivetel6sek: 2019.12.31.
2018.12.31.

15.351 eFt
14.104 eFt



A T6rsas6g a vev6i k6vetel6sek kozdtt mutatja ki a fordul6napig m6r teljesitett, de a
szolgaltat6st ig6nybevev6 6ltal m6g p6nziigyileg nem rendezett kovetel6seket. Az uszodai

szolgaltatesok p6nziJgyi rendez6se a vend6gek r6sz616l k6szp6nzben tdrt6nik, 6tutaldssal

rendezik fizet6seiket az uszoda b6116i, rendezv6nyekre szerz6dott b6r16i.

A Tdrsas6gnak r6szesed6si viszonyban l6v6 v6llalkozSssal szemben nem 6ll fenn

kdvetel6se.

P6nzeszkoz<ik iisszetev6i : 2018.6v 2019.6v
. Banksz6mla: lekotott p6nzeszkoz, foly6szdmla
. K6szp6nz : h6zip6nzl6r, bel6ptet6p6nztar, p6nc6lsz

. K6rty6s, sz6p k6rty6s szdmla

22.285
2.175
1.467

24.673
1.964

433

0sszesen: 25.927 27.070

A T6rsas6g p6nzeszkozeit az OTP Bank Nyrt-n6l vezetett Ft banksz6ml6j6n, illetve uszodai

p6nzt6raiban 6s hAzip'nzl1rAban tartja.

A p6nzeszkdzok 6rt6kei a sz6mlavezet6 bank 6ltal vezetett bankszamla egyenleg6vel,

illetve a p6nztarkonywel egyez6ek.

A T6rsas6g devizds p6nzeszkozdkkel nem rendelkezik.

Aktiv id6beli elhat6rol6sok iisszetev6i : 2018.6v 2019. ev

. Foly6 6vi m0kod6si tamogatas elhat6roldsa

. Foly6 6vi beruh6z6si kompenz6ci6 elhatArol6sa

o Elcire fizetett kolts6gek elhat6rol6sa
. Jovribeli bev6telekelhat6rol6sa

26.596

0

650
128

0sszesen 26.546 27.374

,7

A T6rsas6ooal szemben peres ilov ielenleo nincsen folvamatban'

2019.12.31.
2018.12.31.

27.070 eFl
25.927 eFt

2019.12.31.
2018.12.31.

27.374 eFl
26.546 eFt

16.697

9.651

150

48

Eves szinten a 2019. 6vi uzleti terv alapj6n 86.931 eFt m(kdd6si t6mogat6s 6s 0 eFt

beruh6z6si ig6ny kerult megszavaz6sra, melybtil a T5rsas6g igy 53.502 eFt m0k6d6si

temogatast 6s le a tulajdonos 0nkorm6nyzatt6l.

ez at<tiv id6beli elhat6rol6sok kdzott el6re fizetett kolts6gek, r6iordit6sok' illetve jdv6beli

bev6telekre k6pzett elhatarol6sok egyarant szerepelnek'

Az el6re fizetett kolts6gek a m6r r6szben 2020. 6vet is 6rint6 kolts6gsz6mlAk, pl. koz0zemi

sz6ml6k, szAmlAz6 program diia, biztosites'

Az elhatarolt bev6telek az uszodai helyis6g-b6rl6knek tov6bbsz6ml6zott 6s 2020. 6vben

kifizetett koztlzemi d'rlak, melyek a 2019. 6vre vonatkoznak'



A T6rsas6g 50.000 eFt-os Jegyzett tclk6j6t az Alapit6 a Tarsasag rendelkez6s6re

bocsAtotta.
Az Eredm6nytartal6k 46.982 eFt, a T6rsas6g a 2019. 6vet 0 eFt ad6zott eredm6nnyel z6rja,

mely a T6rsasdg saj6t t6k6j6nek helyzet6t nem vdltoztatja.

A TArsasdgnak h6trasorolt kotelezetts6gei nincsenek.

Hosszri lej6rat[ kotelezettsegk6nt kert]lnek kimutat6sra a helyis6g-b6rl6kkel al6lrt

szerz6d6seknek megfelel6en a kapott 6vad6kok 6sszegeib6l a szerz6d6s megsz0n6se

eset6n az egy 6ven tljl fizetend6 r6sz. Ac dsszeg 7 b6rl6ttil befolyt 6vad6kot loglal

mag6ban.

Rtivid lejdrat0 kdtelezetts6gek tisszetev6i : 2018. ev 2019.6v

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

SzAllit6i k6telezetts6g

86rek j6rul6kai kotelezetts6gek, egysz.fogl'kOzteher

B6rkotelezetts6g, egyszer0sitett f ogl.kiliz.

Sa.i6t g6pkocsi haszndlat k6telezetts69

fApplnz hozzAiirultts
Cafeteria
AFA betizet6si kotelezetts69

ld6szakon kivuli 6fa elhat6rol6sa

6vad6k, teljesit6si biztosit6k 1 6ven beltlli r6sze

T6rsas6gi ad6 fizet6si kotelezetts6g

lparUz6si ad6 fizet6si kotelezetts69

18.800

6.306

5.719

20.209
5.189
7.559

193

11

1.886

244

1.085
191

298

Vev6i kovetel6sek (t0 lf izet6sek visszautal6sa)

Osszesen: 32.955

A T6rsas6g sz6llit6it, b6r- 6s ad6kotelezetts6geit hat6rid6re kiegyenliti. A sz6llit6i

kotelezetts6gek mindegyike 6tutaldsra kerult a sz6ml6n megjel6lt tizet6si hat6rid6ig.

Passziv id6beli elhat6rol6sok <isszetev6i: 2018.6v 2019.6v

T6rgy6vet 6rint6 kolts6gek elhatarolasa 1.102
460

96

1.176
420
39

. Jdv6beli bev6telek elhat6roldsa

Strandroplabda-P6lY a tamogatas elhat6rolasa

Osszesen:
8

't.658 1.635

2019.12.31.
2018.12.31.

96.982 eFt
96.982 eFt

2019.12.31.
2018.12.31.

5.251 eFt
5.251 eFt

2019.12.31.
2018.12.31.

34.735 eFt
32.955 eFt

34.735

2019.'12.31.
2018.12.31.

1.635
1.658 eFt



A passziv id6beli elhat6rolesok kozott m6g ki nem fizetett, de a 2019.6vet terhel6 kolts6gek,
r6fordltdsok, illetve a k0vetkez6 6vet illet6, de m6r megkapott bev6telek egyarant
szerepelnek.
Jovdbeli elhalarolt bev6teleink azok a m6r el6re 2019-ben megfizetett rekl6mt6bla hirdet6si
d'rjak, amikor a hirdet6 az eg6sz id6szakot kifizette, amelynek egy resze 2020. 6vi hirdet6s,
rekl6m bev6tele lesz.

rt6kesit6s nett6 6rbev6tel6nek tisszetev6i: 2018.6v 2019.6v
. Uszodai bel6p6jegyek
. Uszodai b6rletek
o Strandbel6p6legyek
. P6lyab6rleti dijak
. Helyis6gek, sportp6ly6kb6rbead6sa
. Tovdbbszdmldzott kdzUzemi dijak
. Rekl6m-, marketing bev6telek
. Egyeb 6rbev6telek (latogat6jegy, risz6sapka,...)
. Rendezv6ny bev6telek
. Strandfoci p6lya bev6telek
. Szol6rium

86.329
64.008
60.942
20.975
14.107

2.951

2.346
3.223
1.391

2.498

Osszesen:

Egy6b bev6telek risszetev6i:

258.770 274.080

2018.6v 2019. ev

a

a

0nkorm6nyzati mIkOd6si tamogatas
6nkorm6nyzati beruh6z6si kompenz6ci6

K6resem6nyekkel kapcsolatos bev6telek

PlnzlAritobbletek, egy6b bev6telek, kerekit6sek

Fejleszt6si t6mogat6s

62.492
't 7.651

7.26'.1

57

53.444
0

142
57

Osszesen: 87.46'l 53.643

A tulajdonos XVl. kerirleti Onkorm6nyzat K6pvisel6-testUlete altal elfogadott, 2019. 6vi Lizleti

terv, valamint a T6rsasdg 6s a Tulajdonos kdzott 2015. m6rcius 26-6n al6irt Kozszolg6ltat6si

szerz6d6s alapj6n a T6rsas6g r6sz6re 2019. 6vre 86.931 eFt kozszolgaltat6si

kompenz6ci6s t6mogatds kerult megszavazAsra. A Tdrsas6g a megszavazott 6sszegn6l

kevesebbet, negyed6ves Utemez6sben 53.444 eFt-ot' vett ig6nybe. Beruh6zisi

kompenzaci6ra nem volt szuks6g, merl az 6rt6kcsokken6s meghaladta a beruh6z6sok

m6rt6k6t.

b/ Eredm6nykimutat6s-t6telek6startalmuk

2019.12.31.
2018.12.31.

274.080 eFt
258.770 eFt

87.373
71.368

65.536
23.943
13.601

2.850
3.1 80

2.128
1.365

130

2.606

2019.1 53.643 eFt
87.461 eFt2018.12.31.



Anyagjellegfi 16lordit6sok 6sszetev6i: 2018.6v 2019.6v
, GAzdij
. Aramfogyasztask6lts6ge
o V[z- 6s csatornadij k6lts6gek
o Uszoda takarit6si kolts6gek
r Karbantart6si, szerel6si kolts6gek
. Fenntartasi,karbantartasi,anyagok,bel6ptet6 6rak
o Vlzkezel6si anyagok
. Konyvel6s, b6rsz6mfejt6s, kdnywizsg6lat
. Tov6bbsz6mlazott, kozvetitettszolgaltatesok
. B6rleti dijak
. Telefon kolts6g
r Sz6llit5si, k6zleked6si k6lts6gek, kik0ldetdsek
. Szem6tsz6llit6s dija
. Hat6sAgi, dijak, illet6kek, egy6b bonyolit6si kolts6g
. Higi6niai anyagok kolts6ge
. Kotelez6 vlzvizsg6lati kolts6g
o Bankkdlts6gek
. Egy6b fel nem sorolt kolts6gek
. lrodaszer,nyomtatvany
. Tisztlt6szer,takarit6szerkdlts6gek
. Munka- 6s t(zv6delmi kdlts6g
. 0sz6sapkabeszerz6setovAbb6rt6kesit6sre
. Biztositdsi dtj
. Hirdet6s, rekldm, propaganda

. Foglalkozas-eg6szs6gugyi szolg6lat kolts6ge

. Munkaruh6k 6s v6d6lelszerel6sek

27.666
32.057
20.764
17.843
15.864

6.509
3.918
4.154
2.951

491

1.479
2.033

891

4.149
1.058

1.620

3.348
4.969

338
457
E'(

570
323

1 .179
190

154

26.610

32.370
'18.460

7.800
22.016

7.720
4.146
4.336
2.850

442
1.570

204
1.149

4.054
948

1.651

4.295
6.749

521

1.035

521

529
403

1.722

159

129

Osszesen: 155.500 152.389

Az anyagjellegu r6fordit6sok tobb mint fel6t, 50,82 %-6t (tavalyi 6vben 53,66 "/.-Al) a

kozilzemi dijak (villany, gAz, viz, csatorna) adj6k'

A meglehet6sen magas 22.016 eFt-os karbantart6si, szerel6si kolts6gek kozott szerepel:

villanyizerel6s, vizg6p6szeti iavitAsok, fest6s, betonoz5s, burkol6s, osszefoly6k 6tk6t6se,

gAz6iz6kelb karbantart6s, kulcsm6sol6s, k6m6nysepr6s, vlzszere16s, lakatos munkak,

iar.r"r", Uvegez6s, szifon-javit6s, telefonh616zat szerel6s, klima-szerel6s, porolt6 iavit6s'

reluxa-szerel6l, fax-szerel6s, stb... ltt szerepelnek a rendszeres, atalanydiias javit6sok,

szerz6d6sek is, bel6ptet6-rendszer karbantart6sra, liftek karbantart6s6ra, szdmit6g6pek

karbantartasara , fizielz1- 6s vide6-rendszer karbantartas6ra, honlap karbantart6s6ra.

Szem6lyi jelleg0 raforditasok 6sszetev6i: 2018. ev 2019.6v

Ugv,ezet6 dijaz6si, megbiz6si dija

l0

nk6b1.)Teljes munkaid6s b6rkolts69 (p6tl6kok, mu 86.799
6.000

89.199

5.367

2019.12.31.
2018.12.31,

152.389 eFt
155.500 eFt

20't9.12.31.
2018.12.31.

153.152
144.852 eFt



. Egy6b megbizasi dijak

. B6rek ad6terhei

. Szem6lyi jelleg( egy6b kilizet6sek, cafet6ria

. Egyszer0sitett foglalkoztatott dijak 6s kozterhei

. FB{agok drjaz6sa

. Ad6koteles term.beni juttatasok (cafet6ria) ad6ja,

Ehoja
. Betegszabads6g, t6pp6nz hozz$ArulAs
r Rehabilit6ci6s hozz6j6rul6s
. Ugyvezet6i pr6mium (avadalmaz6si szab. alapj6n)
. Reprezent6ci6sk0lts6gek
. C69es telefon jovedelemad6!a

0

18.295

9.329
16.074
2.100

3.267

1.008

1.240

300

405
35

0

15.519

8.378
27.983

1.680

3.001

701

849

0

449
26

153.152

2018.6v 2019.6v

. Nagy 6rt6k0 eszkozok

. Kis 6rt6k0 eszkozok

10.796

2.481

10.968

2.377

13.277 13.345

Egy6b 16lordit6sok 6sszetev6i : 2018.6v 2019.6v

lpar0z6si ad6

Behajthatatlan kovetel6sek lelr6sa

Kerekit6si kul6nbozetek, egy6b rafordit6sok

Zold felUlet kezel6ssel osszefugg6 t6mogat6s

Rendklv0li 6rt6kcsokken6s

Ert6kesitett eszkoz kivezet6se (lkarus)

3.427 3.724

a

a

a

a

a

35

5.003

22

5.004

0

Osszesen: 14.951 8.750

A 2019.6vi Eredm6nykimutatasban a ,,Zold felulet kezel6ssel osszefuggti tamogat6s" az

Egy6b 16lordit6s sorra kerult.

A kerrlleti, csaladban 616 6rtelmi s6rulteket foglalkoztat6, integr6ci6t el6segit6, kiemelten

k6zhaszn0 otthon XVl. keriilet Alapitv6ny 6s T6rsas6gunk 2008. febru6r 1{61

egyrittm(kod6si meg6llapodast irt al6. Ennek 6rtelm6ben az 6rtelmi iogyat6kkal 6l6k

in'iegrAlt munkaero-piaci felk6szit6s6hez ,,gyakorl6 terepnek" haszn6lj6k a kerilleti

uszod6kat, belt6ri nov6nyek 6s ktlls6 zdldterUlet gondoz6s6val'

A temogat6s osszege 417 eFt havonta.

1t

Osszesen: 't44.852

2019.12.31.
2018:t2.31.

13.345 eFt
13.277 eFl

2019.12.31.
2018:12.31.

8.750 eFt
14.951 eFt

6.486



2019. 6vben a Tarsasag pozitiv merleg szerinti eredmenyt nem realizalt.

Az ad6fizet6si kotelezetts€g az egyszer0sltett foglalkoztatottak napi limitet maghalad6

j6vedef me miatt keletkezett. Napi kifizethet6 6sszeg: 13.72O,- forint, az ezen leltlli kifizet6s

tarsas6gi ad6alapot ndvel6 t6tel.

A t6rsas59i ad6bevall6s csokkent6 6s ndvel6 .iogclmei:
Ad6z6s el6tti eredm6nY

Ad6alap nove16 t6telek:

+ Sz6mviteli torv6ny szerinti 6rt6kcs0kken6s

+ Egyszertisitett foglalkoztatott napi limit t0ll6p6se

Ad6alap csokkent6 t6telek:

- T6rsas6gi ad6 szerinti 6rt6kcsokken6s

T6rsas6gi ad6 alap:

T6rsas69i ad6:

87 eFt

13.345 eFt

885 eFt

13.345 eFt

972 eFt

87 eFt

1

t2

P6nziiqvi m0veletek bev6telei : 2019.12.31.
2018.12.31.

0 eFt
0 eFt

2019.12.31.
2018.12.31.

87 eFt
1.600 eFt



c/ Eredm6nvkimutatas-t6telek t6nv 6s iizleti terv adatok 6sszevet6se

Egyszerositett 6ves
beszamo16 "A.

EREDMENYKIMUTATAS
A (osszk6ftseg eljerassal)

adatok ezer
forintban

Tirgy6vTerv

27 4 080252 868L E(6kesit6s nett6 6rbeY6tele

IL Aktiv6lt saj6t teljesitmenyek 6rt6ke

53 54386 931III. Egy6b bev6telek

152 389157 980IV. Anyagjellegii rrdforditr{sok

153 152t59 275V. Szem6lyi jellegii r6ford(t5sok

13 345l4 655

8 7507 904VII. Egy6b rifordit6sok

8715A. tJzEMI OZLETT) TEVEKENYS6G
EREDMENYE (Ii[+Itr-rv-v-YI-V[)

0t5VItr. Pdnziigyi miiveletek bev6telei

0IX. P6nziigyi mtiveletek rdfordit6sai

015B. PfNZUGYI MfVELEIOT NNTDMfNYE
(vm-Ix)

870C. AD6ZAS ELoTTI EREDMEI{Y (TC+I))

87
X. Ad6fzet6si kdtelezetts6g

00D. ADoZOTT EREDMfNY (+E-XID

13

Megnevez6s

VI. Ert€kcsOkken6si te(rds

A T6rsas6g Uzleti terve 6s t6nyadatai viszonyet a k6vetkez6kben foglaljuk ossze:

A T6rsas6gn6l az 6rt6kesit6s nett6 erbev6tele az tlzleti tervben meghatarozott m6rt6ke

8,4%-kal haladta meg.

Atervezett,6stula.idonos6ltalelfogadottm0kod6sitSmogat6shozk6pest33.429eFttal
azaz gB,So/"-kal kevesebb t6mogat6si osszeggel sikertll a null-szald6s m(kod6st biztositani'

A Tarsasag targyi eszkoz beszeiz6seket hajtott v6gre ugyan v6gre de erre a t6rgyi eszkdz6k

6rt6kcsokken6se fedezetet ny0jtott, fgy beruh6zdsi kompenz6ci6t nem kap a Tarsasag a

tulajdonos 6nkorm6nYzatt6l.



cl Kornyezetv6delem

A T6rsasdgn6l 2019 6vben vesz6lyes hullad6k nem keletkezett, s a kdrnyezetre vesz6lyes

anyagokat a vonatkoz6 legmagasabb biztons6gi e16ir6sok szerint kezeli'

Koinyezetv6delmi garanci6lis kotelezetts6ge a T6rsas6gnak 2019. 6vben nem volt.

A T6isas6g sz6m6ra kotelezci idriszaki l6gszennyez6si adatszolgAltat6st a Tarsasag 2019'

6vben is teliesftette a hat6s6g fel6.

dl UzleWezet6s,fel0gyel6bizottsag

A T6rsas6g telggyelet6t a Budapest F6vAros XVl. kerglet flnkormAnyzat 6ltal v6lasztott 3

f6s Felugyel6 Bizotts6g l6tja el.

n retugieto Bizotts6g r6sz6re 2019. 6vben brutt6 1'680 eFt tiszteletdij kertllt kifizet6sre'

etoreg,- t<otcson foly6slt6s r6sz0kre nem tort6nt, 6s a vezet6 tiszts6gviselok, Feltlgyel6

Bizottsag tagjai nem tartoznak a T6rsas6gnak'

A T6rsasdg k6pviselet6re, c6giegyz6s6re jogosult szemely:

2019.01 .25.t61 2020.01 .25-ig Szeli'Varga M6nika (a'n' Tengerdi Erika)

1157 Budapest, K6rak6s park 24.8.em 50.

2O2O.O1 .2d_6t cserna s6ndor (an. : Tokotics ilona) 1044. Bp. Ezred u.7. l.ep. ll/5

A Feliigyel6 Bizotts6g tagjai 2019. 6vben:

Acs Anik6 (a.n. VecseY Zsuzsanna)

1 163 Budapest, CzirAki u. 25 tsz.S'

TagsAg:201 8.08.1 5 - 2019.1 2.31'

Kspdl Sdndor (a.n. Bek6 llona M6ria)

1 165 BudaPest M6szAros u.3/6/90

Tags6g:2015.01.01 - 2019'12 31'

Kovdcs RaYmund (a.n. Serf Agota)

1 165 Budapest Di6sY La.ios u.45'

l4

5, EGYEB KEGESZITESEK

al R6szesed6siviszonyban6116v6llalkoz6sokkalfolytatotttranzakci6k

A T6rsas6g az alapit6, tulajdonos XVl. kerilleti Onkorm6nyzattal az al6bbi tranzakci6kat

tolytatta 201 9. 6v sor6n: 
_

A iulajdonos XVl. kerUleti Onkorm6nyzat 6ltal a T6rsas69 le16 kiszemlezott t6telek:

o a Kertileti Ujs6g hirdet6si dij6nak kisz6ml6z6sa 419 eFt + dta 6rt6kben'

. Uszodai bel6p6k biztositasa az Onkorm6nyzat r6sz6re 314 eFt + AfA 6rt6fben

bl Kiitelezetts6gv6llal6s6sfiigg6kdtelezetts6gek

A T6rsas69nak garanci6i, lelz6loggal terhelt eszkozei, egy6b m6rlegen kivtlli kotelezetts6gei

nem 6llnak fenn.



Tagseg:2015.01 .01 - 2019.12.31 .

A FelUgye16 Bizotsag tagjai 2020. 6vben(a besz6molo k6szlt6s6nek id6pontjiban):

f/ Besz6mol6 elk6szit6se6rt lelelSs szem6ly:
A T6rsas6g konyvel6s6nek vezet6s6t, besz6mol6j6nak 6sszeallltes6t krils6 szolg6ltat6 l6tja
el. Adatai:

. Kalocsain6 Szalai Gabriella - regisztrAlt m6rlegk6pes konyvel6 (Linedr Kft.)
regisztr6ci6s sz6ma: I 53627

gl 86r- 6s letszamadatok

A Kfl. munkav6llal6inak 2019. 6vi l6tsz6m 6s jovedelem adatait a kovetkez6 lablazat
szeml6lteti:

(kolts6gadatok ezer Fl-ban)

Megnevez6s Fizikai
dolgoz6k

Szellemi
dolgoz6k

Osszesen

Atl. stat. l6tsz6m )F, a 30

B6rkolts6g 70.51 1 22.398 92.909

hl Mell6kletek:

sz6m0 mell6klet:
Gazddlkod6si mutat6k
Vagyoni helyzet mutat6i:

1

l5

B1csi Gergely (a.n. Bors6dy Gyongyi
1164 Budapest, Szabadfoldi 0t 57.
Tagsag:2020.01 .01 - 2024j231 .

Kerl4sz Edit (a.n Erdei llona )
1 162 Budapest R6nki u.5

Tags6g:2020.01 .01 - 2024.12.31 .

Kovdcs Baymund (a.n. Serf Agota)
1 165 Budapest Di6sy Lajos u.45.

Tags6g:2015.01 .01 - 2019.12.31 .

el K<inywizsgilat:
A T6rsas6g besz6mol6jdt 2015. jlnius 1-t6l Angyalosy Zsuzsanna konywizsg6l6 ellencirzi.
Adatai:

. Angyalosy Zsuzsanna.
1 1 12 Budapest Kapolcs u.15.
Kamarai nyilv6ntart6si szAm: 007 264

A T6rsasig konywizsgiil6ja r6sz6re 6vente 700 eFt szerz6dott dij kerul kilizet6sre.



Megnevezds 6r16k %-ban

Befektetett eszkoz6k aranya: bef.eszk./ 6sszes eszk. 49,28/o

Forg6eszkozokar5nya: fo196eszk.+Akt[v id.elhaU 6sszes eszk. 50,710/o

T6ke ellStotts6g: sajat t6ke / osszes forras 66,97%
Kolcsonvett forr6sok ar6nya: kot. + passziv id.elhaU osszes forr6s }O,OZ/"

Elad6sodottsag: 15,82%

Ad6ssdgszolgiilati mutat6: ad6zott.er. + 6cs / hossz0lej.kot. 254,14/o

Saj6t t6ke ndveked6se: sajdt t6ke/ jegyzett t6ke 193,96 %

P6nztigyi helyzet mutat6i:

Jrivedelmez6s6gi mutat6k:

szemites

Likviditrisi mutat6l: forg6 eszk./ rovid lej.kot. 't23,54%

Likvidit6si mutat6 2: p6nzeszk./ rovid lei.kotelezetts6gek 7793%

Hitelfedezeti mutat6: kovetel6sek / kotelezettsegek s8,39%

Megnevezds szimitds 6rt6k %-ban

Bev6tel ar6nyos jovedelem: 0,02%

ad6z6s el.eredm6ny / osszes eszkriz 0,'t3%

l6

szdmitAs

kdt. - kdvetel6sek / sajdt t6ke

Megnevezds 6rt6k "/uban

ad6z6s el.eredm6ny / osszes bev.

Eszkozar6nyos jovedelem :



F ilcc Et'r.rrN KONyvvt zs(;,{ r-6r .Ilir.t]N't'Es

.,\ K.r(vArosi Spo l6t€sitnrtinyeket iizptreltct,i Kft . tuhjdunosdnak

Vdlemdny

Elvl"itte^€n a Kcfl\,.irosr Sp('rllircsitmanyrkcr Uzcmclrctij Klt., ragjcgy#klzrn {ll-09-g?g02? (.,a Tdrsas:its,):Ol9 .:!i cgys/!rL\irclr avr\ bridmotrritra\ kdrlvvr/1tat .il, ofiityi.gy..""j.f,"r( ivrri bcsz6mutd r 20lr.
dc(clnhcr lll-r tbr!ul6nrpra kCszilerr nrdrle8bol - nr.lybcn l'z crz\rrzdk iiiorrisok €gycaj vCgos.rzcgc l3g 601E F-t. az ado2o( crctrlmdny 0 Fl Fi -. is az u3yanczcn i,lopontrel vigz6dS uzlqi dvrc ionarliozr5
crcdmdnykunuradsbdr, varamioI o sz]rmvircri por,rikr ierenr6s ircmeinck 

-cisszcfograr{sjr i5 t.rtalmaz6
kicgeszird mclldklc(b6l ilt.

ValcmdnrcJn sz.flnt a mellikclr ctvsrcriisilc[ Cves hcsrinrold mcghizha(d Cs val6s k€pcr !d a Tirsasig 201g.
deccmbcr_ Jl-cn fenndlrd lrgyo.i a\ pdnru8yi hcryz.rdri , vnrarrinr az czcn id6ponriar vagz6rr6 0ztcri .,vrc
vona*ozri jiivedclmi. hclyrldr5l a Magyamrrz:i8on h!rjly(!r. J r/irnvitcldit 

"zOi,t 
:fnO dvi C. rirrvdnnycl

dss*antban (a (rviibbickbon. .,s?dm\.ilelt lLjrvdrry, )

A valem6oy .lapja

K itn yv! I zsgdlalofiral a MaSyar Ncmzctr Konywizsgil r sranderdoLld osszhangbal cs a kiinyvvirigdlatrnvon.tkoz6 Magyaroriz.i8on hardlyo.\ - tbnCnyck Cs ctyCb jogszabdlyok alailen hajrotrarn'vCgrci Ezcn*-,ndnrdok,cnctor.bco 
_tcnnilt6 

tclctdssigcm biivcbb lcirnii lctcnrircm ,.rt konyJvizsgril6 cgyszcrtiircn {vcsbcsranx)ki l(0ny\-yizsgdlardin val6 lclal6s$t€., j,/alas2lr tJrlirlmazra

Fn8!.r,en \'i8)l)k n riir\ariStatl r vonat!ozd \.1;rlyarorszitpon hat;ilyos jot!zahdlyokbrn Cs a Miltylr
K,inyvv,^r_tr1,i, Krnara.. A ki,n!v\,7!-!dlir l,v.rri. in,gurafl:i,r tctik.ri;'szahitiarral Js a Iegyrinri cll:iri-srril
s7(ilo szabilyzJls _barl. !alirmirt ru crckbcn 0cnr rcndc,,c( k{rd6suk tekrnictdhcn a Ncmzctkijzi F_tikai
Strndard,)k Tr\l lclr illill krrdo( ..Kitnyv!rzrstitdk Fti[r K6d€re -bcn (az lF_SBA K6dcx-hln) Ioglahak
iz(nni. i. mcgtclL:lrk rl rUylrn(lcn no u;ikh:rn \/crcplij tuviibhr rrrkri sldirjsuknak l\.

McgSy(iaidiscm, hoSy az iturlam rnctvcrr_.11 !(]ny(vr2sB6:ulr hrzonyidk .lctcndd ds m.Bfclcl6 ahpot nyUJl
vilcmanyclhhez.

A vBet{s 6! rz irdnyttl$sl hrtbfzoat szemaly.k tuGlA$att rz .gj,szcr0s{t.at 6v.s b.5.jmol6art

A 1e,Ett\ fclclds ., cgyszcrisire( dvus bci/imr)rdn.\ a \zimvrrcri rorvannycr orszhantban rondnd cs a valds
hcnrulxtjs kiive(clcldnyinck metfclclii.lkdszilcsitfl. r,irhmrnt ,7 olyan b(l16 konrrotidn. amelyet a vezctCr
szttksdgrsnel laIl ahhoz, ho8y lehclord vdljon a/ irkir csal;irbdl, aiir hibritxil crcrlo ldnycgcs hibrs dlllldskl
mcntcr c!}\/Eni\itclt avci besziimold clkaszil6sr

Az cgyszcnlsitcrt ivcs bcsdmold cikisz(lfsc soriio n \,ezclas f€!l6s azE(, hogy flrlmarjc a Tjrsasiignak avrllalkods.trrlytadsfa vold kCpcrsdgi( 6s az ado( helyzcrnek megfelcl<ic-n kbzddgyc s vlllalkolds
IirlraLisival kapcsolatos lnfonndcidknt, valaminr a vezctas fclcl a vdlialkozls totyrardsinak elvEn alapul6
c8y\?-cnisilc( 6vcs bcsdmold oiszciillil&iidfl. A lczcrdsnck a vdllalLoair tolyraliisinak clvdtril kcll kiinduinia,
ha cnnck az clvnck az drvdnycs{ilCsCl cherii rcndetktza! nen ilkaililyorza. illcrve;r riillalkoz;isi lcv{kenyr,:g
li,lytarii\:jni|k cll!nrmond6 ti-nycz6. horulrnin:- ncnr ilt t-in

,{,, iriirr!itiisslll mL.Shi,/r)ti s/cnrilyfk t{lrk,s.[ ] lar\r\iig l(rrzLr!\,i h(lziitnoliisr lirlyanadnirk fclig]cleldan

A kiinyvr{ztgil6 e$,s2ertsitetr itcs btszdmol6 kiinl,vviesgilstddrt y.l6 fetcl6ss.t!

A kbny!vi?sgrlar soriiD c€k)m kcll0 bizonyo\\igot szcrczDr:rr(il. ho!y az.t!,s?criisilctt ivcs bcrzdmold cga(?c
ncm taflirlmar akir $alirb6l, akdr hihib<rl c,cd6 li lreg$ hibrs dllirisr, villaminr uz. hogy cnnck alapjrin a
valcmdnyemct tarlalmaz6 liiggerlen kain),vr'izsSildr jelcDlest bocsdssak ki. A kcll6 bizonyorsdg .ugri'fok,l
brzorryossriE, de rcm garancia a*, hogy a Magyar Ncmzcrr Kdnyvviz\gdrali standardlkkai txsihrngban
clvcgzcll kdnyl'vrzsldlat nrtndig felliirj:r a7 clytbkc1nr li{vii ldnyEgcs hrhls dltidsl. A hihds illitdsok crcdhern.l
.5.'ljsixil 'Jrty i:rbjhril ris linycicsnck njrnusulr:k hr .!\srcni l.h(.r i1z a tiiri,kozii!. ho8y rrck onrnasu*ban
ve8y c!vUrrcscn belulyasolhaujk a lclhis?nil6k itdrrI cgyJzcnisitelt tlcs beszemol6 slapjen mcghozon
8a/drsidr doDt6\gr

()lJrl I / l



A Magyar Ncm?cri Ktinywa.zsgiilatt Stondardok szcrinti
alkalnrazok a-s szrkmai szkcpticizfiusl taaok lc:n

kirny!vizseiilat ct[szc sorin \z knlal urcgilclast

I ..1 ,

liu(lap!st. 202tr. rnircirls I l

Ansyrior! / \ !:,/-\r r) 0 r
knniarui ta8 ka)nyvvriligiil6
I I l2 . Budaiesl, Kirpolcs urca l5
karnarai ragstrBi sdm: 00?264

-Arono.iromfslilmircmtrzctsysr.dsirc(avcshcs/inrordikrrcsar6sb6r,akdrhrbib6l credb rdrvclcs
hihils dlltriisunak s kockiizirtait. kiahkilonr ds ld8rehljto !7 czen kockdTatok ke2eEsire alk;l;i|s
kdnpvrzrtilrli cl.iiriisokar. v:rraminL crstrndo cs mctfElsr6 kdnyvvizstiillli hizonyfr€ko( $zczck i
vdlcm€nyem mcgal&pozisiihoz. A csaldsbdl credii linycges hibds illiris fel ,..m rdrisJoxk a kockI,iu
nagyubb, mrnt a hibib(il crdl6€, 

'Iliv€l 
r ijratiis magrb.n toglalhar iissz€jitszist, hamirttdst, iziod€kos

kihaSy8okd, t6vcs nyilarkozarokar, ragy a hcl5d konrmll fclillfresdr.

' l\lcSisntcrcnr n kiinyvyiisgdlar szcmponr.ldb6t rrtcvdns belsii kontrollt annak Crdckabcn, hogy olyan
ronyvvrzsg;ililrr crj{rd$ksl rqrvczzck rnug, .'m.ryck az do, kiiriirminyct l.ozott mcgtdcrdek. dc ncm
rzafl, hogy a Tirsrsdg bclsd lonrrollJinak hatakonts.iglra vonarkozdan vdlcmdnyr nyilviinirsak.

' Iinckclcrn a vezclds ,hal alkalmrzo( s?omv*clr po|rika mcgtclct6lagar ts a vczctds ,kar k€szitcl
szdmv cl, hccslCsck c\ kapcsolddit kdzr'clitckk dssT,urisr:gdt.

' Ki,v.rkRrretcst vonok le arr6r, hog)'hcryinvard-c r lezer{s riszdri)l a rflrarkoTds foryrariisilnak crvdl
alapuli cEysrcnisitclt a\,cs tEszimold 6ss4illiiiisir. lllamtnt ir magszt|-tcl kiinywtzstsdlali bizonyilEk
al6pj6n arr6l, hogy fennrlll-c ldnycges bizonyralsnsilg olyan cscminyckicl ragy fclrdtelekkcl

lklp..olu9":l: _amcly.t 
jctcnr6s kars(tcr vcrhc(oek tcl I ,l.irsaiitg vllirtkozf,r foiyrar6srira vald

kIpls\d8dl illct&n Amcnnyiben azl a k(ivetlicTrcr6st v(mom Ic, hogy iinvegcr bizonytalanslg ill fcnn,
lJgBctlcn ionywrz\8it6a rclL..lrircnrbr,r t(.1 tcil hi!nonr , rigr.r-ir a, c8y\zcrisitclr rivcr
bcs2;,rx,l6hnn L:r(5 kapcrol(ida'ki,zzaltlclckrc. r.agl.hir a kozz€r(tcte-k r lckrntctbcn nem mctfclcloak.
mrn(isit!.n(,rr kcll vilci:rdnycmcr t(ovcrk.Icris.ror ! I-u88crl!n td,ryvvizsgjldi Sctenriscm dirum;iig
rnegszrr/-c( konvvvrzsgdla(i bizonyildkoo al:iputnJt. l6v6b.h cseminycti v:r8y fcltdtetc! azooban
oko/lau:ik r/r. hogy . T:irsasdg n!n rudjr I !jllatkoTdsi f.)lvrarnr.

' Endkelcm tz cgyszcrisirc( dves bcszimold ilfogd bcmutads,t, fcldpitesal a\ ra(almdr, b.lednvc i
krc8€sztui) :nclltklcrbln (clr LdTzdt€acllker, valamrnt dnfkclcm izl;s. hoBy az cgyszcn:stlcn avcr
bcsziimoldbun relj.sUl-c az alaput szolgrid ijgyle(ck Cs cscmdnyek val6s bcmriiardsa.

- Ar rrdnyirrssal r.rcgbizo( szcrn€lyck rudomdsira hozom - egy€b kdrdds€k meltcll - a ktiryvvizstlil3t
tcrvc2!( hat6ktj.ir is utcniczii{I. ! kon:,.!vizrgiilrt lclcn(os mcgdlhpitdsait. hclcinvc a Tdisasdg lltal
rlknlmazort .x'rsai kontrorrnak ;r kdrvvviz!r:ilato,n sorin irtaram azonosiro( jcrcnrds hrdnyossdgiit rs.
hii !oirdt rlrcnck

)
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JegyzdkOnYv

Amely keszulr az Erzs€berligeti R6tonyi G6bor Uszod:iban, 2020. aprilis 15. napjfn l4m 6rakor a Kenvfrosi

Sportidtes(tmenyeket Uzemelteto Kft Felifgyel6 Bizotts6Sa Ul6s6r6l'

A Kertvdrosi Sportletesitmenyeket Uzemeltet6 Kft. Felugyel6

Bizonsdga a Kertvarosi Kft. 2020. dvi [. negyedives beszirnol6j6t a

mell6kletben szerepl6 tartalommal elfogadja.

Jelen vannatl

Kov6cs Ravmund, a FEB tagia
Kert6sz Edit. a FEB tagja
B6csi Gerqelv. a FEB ta&ia
Csema SSndor, a Kerw6rosi Kft. ogyvezet6je

A Felugy-elo ltizonvig elntikenek javaslatriLra a koronavirus jarvrmli mialt kialakult veszelyhelyzetre val6

tekintettel a Felugyelo Bizott&ig Ulisil inlemeten folltatjAk le. A Fel0gyel6 Bizotts6g taglai irdsban, e-

mailen adj6k le szavazataikar. Az elndk meg6llapitja, hogy a FelUgyelo Bizottsig hatdrozatkePes Cs minden

tag elfogadja, hogy az ul6st Cs a szavaz6st ebben a fonn6ban tartjl& meg.

tsizottsdgi elnok javaslatot tesz az irdsos ,,Meghiv6"-ban szerePl<i napirend targyal5s6ra

Az elnok a kdve&ezci hatiirozatijavaslatot tette fel szavazisra:

A Bimttsig 3 igen, 0 nem, 0 trrt6zkodis szavazattal elfogadta az alAbbi hauirozatot:

l o/2020,(04.15.) Kt'ts: A Kertv:irosi Sportldtesitmenyeket Uzemeltet6 Kft . Fel0gyel6
Bizottsdga a 2020. 6prilis l5-i iilCs napirendjdt az al6bbiak szerint
elfogadja.

Napirend:

1. A Kcrtverosi Kft. 2020.evi I. negyedeves beszirnol6jrimak
ds kompenz6ci6s tAmogat6s6nak j6vrihagyisa (1. sznmf
mell€klet)
?020. 6vi II. negyed6we kompenz6ci6s el6leg j6v6lugy6sa.
(2. szirnri mell6klet)

Felelos: Kov6cs Raymund a Kerwdrosi Kfl. Fel0gyelti
Bizottsdgdnak elndke.

l. A K€fi6rosi Sportl6tesitm6nyeket Uzemeltet6 Kft. 2020.6vi I. negred€ves besz{mol6j{nak 6s

kompenz{ci6s t{mogatls6nak j6v6harydsa

A Felugyelo Bizottsrig 3 igen,0 nem,0 tart6zkod6s szavai4atlll elfogadta az al6bbi hatiirozatot:

2

l l/2020.(0.r.15.) KF B:

I
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A Feliigyeld Bizotts6g 3 igen,0 nem, 0 tart6zkodris szavznnal elfogadta az alibbi hatarozatot:

122020.(04.15.) KFB: A Kertverosi SportlitesitmCnyeket Uzemeltetd Kft. FelUgyel6
Bizons6ga a Kerwdrosi Kft. 2020. 6vi I. negyed6ves beszimol6ja
alapjrtr 2 8. 5 33. 588. azaz huszonnyolcmilli6-dtszizharminchdromezer-
dtszSzryolcvannyolc forint kompenziici6s trfunogatAsi ig6ny kifizet6s6t
j6vriLhag-vja.

Eglel6s: Kovics Raymund a Kertv6.rosi Kft. Fel0gyel6
Bizons6g6nak eln6ke.

2. 2020.6vi II. negyed6vre kompenzdci6s el6leg j6v{hagyisa.

A Feliigyel6 Bizotts{g 3 igen, 0 nem, 0 tart6zkodds szavazattal elfogadta az alfbbi hatdrczatot:

l3/2020.(0.t. t 5.) KFB:

Budapest, 2020. riprilis l5

,\':-x.l v
-. KoHcs Ravmund

elnOk

K. m. f.

Kertdsz Edit
jkv. hitelesit6

Bacsi Gergely
jkv. hitelesit6

A Kertvrirosi Sporrldresih6nyeket (Jzemeltet6 Kff. Feliigyel6
Bizotts6ga a Kcrtviirosi Kft. 2020. ivi II. negl,eddves kompenzici6s
t6mogatesana.k terhCre 30.000.000 forinr. .";; harmincmiili6 forint
kompenzaci6s el<ileget j6v6hagyja.
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JAVADALMAZASI SZABALY ZAT

Preambulum:

Budapest F6v6ros XVI. kcriilcti Onkormanlzat (a bvebbiakban: Tulajdonos), mint a

Kertvdrosi Sportl6tesitmenyeket Uzemeltetci Kfl- 1a tor,6bbiakban: Td,rsasig) 100%-
ban tulajdonosa, a T:l,rsasiig vczet6 6llasf munkaviillal6i javadalmazds6ra az al|bbi
Szabilyzatot alkotja mcg.

Szabrilyzat hatrilya:

A Szabillzat szemSlyi hatilya:
Jelen SzabAlyzat hatAlya kiterjed a Tdrsasig
a. Feltigyelci Bizoltsilgdnak elndk6re 6s tagjaira
b. a Tarsasag vezctd 6ll6sri munkavillal6ira

A Szab6lyzat t6rgyi hatilya:
Jelcn Szabiilyzat hatdlya nem te{cd ki a jogszabAlyon alapul6 kdtelezettsegekre.
A Szab6lyzat t6rgl hatirlya az alibbi javadalmazlsi formAka 6s m6doka terjed ki

Jiivedelmek
Munkabir
a. alapbcr, torzsbcr
b. pr6mium
c. jutalom

2.1

2.7

2.2.t.
2.2. t.I

2.2. I -2. Bdrjellegii jdvedelmek
a. liszteletdij (a Felilgyeki Bizottsig ta$ai r6sz6re)
b. kikiildetesek
c. v6gkiel6git6s
d. etkezdsi utalvany

2.2.2.
)))l

2.2.3.
2.2.3.1
2.2.3.2

2.2.2.2. Egydb juttati.sok
a. sajrit gepkocsi haszndlat utan adott kdltsegterit6s,

Juttatisok
Term ds z et b eni j utt a t d s o k

a. mobil telefon hasznilal

Egyebek
Vez.etrii p6tszabadsAg
Felmonddsi idci

I



3. l.

3. Javadalmazis m6djinak fribb elvei

3.2
3.3

Jelen Szabalyzat hat6lya ala tan6 javadatmaz6si formd.k es m6dok szerinti
j<ivcdelmek Cs juttar6sok scm kiilon-kiildn, sem pedig egyi..ittcsen kirosan nem
befolyisolhatj6k a Tarsasig gazdalkodas6t, kiegycnsflyozott mijk6des6t.
A javadalmazrlsi form6k 6s m6dok igazodjanak a tev6kenysdg jcllegdhez.
Egy tev6kenyseghez, teljesitm6nyhez, eredm6nyhez egy javadalmazasi form4 m6d
tartozik.
A javadalmazisi m6dok 6s formAk kialakitasiban, bevezet6sdben 6s viltoztatisrlban
erv6nyesiilj rin a fokozalossAg elvc.
A javadalmazfu modjdnak fdbb elvei egyszene 6rv6nyesiiljenek.

JavadalmazAs m6rt6k6nek ftibb elvei:
az azonos clbirril6s,
az 6tl6that6s6g,
a T6rsasAgon beliili arilnyoss69,
a fe)elciss6ggel valo arinyoss6g,
a letrehozott, az el6rt eredmdnnyel val6 ar6nyossdg,
a hat6konys6ggal va[6 ariinyoss6g,
a tdbtlet teljesitrn€nnyel, a t6bbleteredmennyet val6 aranyoss6g,
a cdlhoz, 6s c6l6rt6khez k6tott tdnyleges teljesitm6nnyel val6 arTnyossdg,
a vers en )tersakhoz viszonyitott ar[nyossiig,
a minimdlbdrhcz viszonyitofl ariinyossdg,
az inflircioval val6 ar6nyoss6g,
egyszerre kell, hogy 6rv6nyesUljenek.

3.4

5 A javadalmaz6s m6dja, m6rr6ke, nagys69a
A T6rsasrigndl ajavadalmazis m6dja es m6rt6ke
- a Feltigyeki Bizottseg elndk6rc 6s tagjaira
- tigyvezetrii9a?.Bat6fi
- a T6rsasrig egyeb vezetci alirisri munkav:illaloira
az al6bbiak szcnnt alakul.

A tr'elilgyel6 Bizotts69 eln0k6nek 6s tagiainak javadatmaz6sa
A FelUgyelci Bizotls6g elndke 6s tag;ai javadalmazasa kizar6lag a tisztelerdijb6l 6ll.

A Feliigtel6 Bizousag elntike 6s tugai tiszteletd$dnak f6bb elvei
A Feliigyel6 Bizotts6g elncik6nek 6s tagjainak tiszteletdijdt minden 6vben az el6zi5
6v besz6mol6j6nak elfogadasakor a Tulajdonos rillap(da meg. A tiszteletdij m6rt6ke
ar6nyban rill a T6rsas6gban berdltdlr riszrs6ggel jir6 munk6val 6s felel6ss€ggel.

A Felilgye16 Bizotts6g ragjainak tiszteletdija a Feliigyeki Bizotts6g elndke
tiszteletdij anak 7 SYo-a, ezer forintra kerekiNe.

A Feliigyelci tsizot1s6g elncik6nek 6s taglainak leladatuk ellAtrisdval kapcsolatos,
m6shonnan, m6s jogcimen meg nem tertil6 kdlrsegelnek megt6rit6se a mindenkor
r,onatkoz6 jogszabAlyok alapj in trirtdnik.

5.1.

5.1. t .

5.1.1 . t

5.1.1.2

3.5.

4.

4.1.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4. Il.
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5.1.3

5.1.3.1

A Tdrasdg vezet6 tillasi munfuvdllal1inak szemdlyi alapbdre
A i.igyvezet6 igazgat6 havi brutt6 szem6ll alapb6rdt 6vente a Tritsasrig 6ves
besz6mol6jAnak elfogad6s6val egyrdejtileg, a trirgy6v janu6r els6 napj6ra visszamen6
hatillya) - a 'larsas6g tchervisclci k6pess6g6re tekintetter, a Feliigyel<i Bizottsdg
v6iemdny6re is figyelcmmel a Tulajdonos rlllapitja meg.

A Tarsasiig tobbi vezetd ell6s[ munkaviillal6inak szem6ll alapb6r6t a Tiirsas6g 6ves
beszdmol6jrinak elfogadds6r k6vct6 30 napon belill, u i.gy6, j anurir els6 nipjrlra
visszamen6 hatdllyal az tJ.gyvezetl igazgat6 a Feliigyel6 Iiizotiseg v6leminy6nek
fi gyelembe v6televel al lapitja meg.

A T6rsasAg vezet6 6llisI munkavillal6inak javadalmaz{sa

A Tdrusdg vezet6 allasi munkavallaloi
- i.igyvezet<iigazgat6
- kinevezetthelycttese

A pr6mium m6rt6ke 6s kifizet6sdnek felt6telei
A pr6mium m6rt6ke legfeljebb az 6ves szem6lyi brutto alapb6r
- Az tigyvezetri igazgat6 eset€ben E%
- helyettese(i) eset6ben 5%

5.I ,4.

5. L4.1
Primium
A prdmiumfeladatok meghat6roz6sanak li5 szempontjai
Az ugryezcto igazgat6 szdm6ra pr6miumfeladatokat a Tirsas6g feliigyeld Bizottsag
v6lem6nye alapj6n a Tulajdonos hat&ozza meg.
A tdbbi vezet6 iilkisri munkaviillal6 szilmara a pr6miumfeladatokat az ug).yezetci
i gazgal6 hatir ozza me g.

A vezetci dlllsri munkavallal6 szrirnrira a t6rgy6we vonatkoz6an legalibb kett6
pr6miumfeladatol kell szabni, 6s meg kell haterozni azt is, hogy - idott felrdat
teljesit6se eseten az 6ves pr6mium mekkora risze illeti meg a munkavrillal6t.

A pr6miumfeladatok meghat6roz6sandl az alibbi szempontokat kell 6rv6nyesiteni:
- a primiumfcladat tcljesir6sc objektive m6rhet6, megit6lhet6 legyen
- a pr6miumfeladat teljesitese alapvctcien a veze16 illasri munkav6llal6

munkav6gz6setcii, illetve 6ltala befoly5soLhat6 kciriilm6nyekt6l fiiggjdn- vezetci rilldsii munkavallalo sz6mdra csak olyan feladat trizhet6 ki
premiumfeladatkent, melynek teljesit6se a mindenkori jogi- es gazdasrigi
szabrilyoz6k, jogszabrilyok es egy6b krirUlm6nyek kozott a munkavallal6t6l
elv{rhat6, illetve azokkal nem ellent6tes.

5.1.4.2

Amennyiben a vezet6 6llesu munkavatlalo nem a teljes ilzleti evben t6lti be a vezetcii
munkak<irt, iegfeljebb a kitiiztitt premium iddarAnyos r6sze a pr6miumfelt6telek
teljesiil6se esetdn - fizetheld kr a sz.6mira.

A pr€mium feladatok teljesit6se eseten a prdmium lennmarad6 h6nyad6t az eves
besziimol6 ellogadiisit kiivet6 30 napon belfl kell a vezer6 6ll6sri munkav6llal6nak
kifizetni.



A pr6mium kifizeteset kizaro okok
a. A tarsasig ellen cscid- vagy fclszimolisi elj Ariis megindit6sa_
b. Az itlagkereset novekedds iizleti tervben vagy a Tulajdonos ktilon hat6,rozataban

meghat6rozott m6rt6k6nek ttll6p6se.
c. A TrilrsasAg 6nhibAjAb6l az 6ves ad6- 6s jrlrul6ktdmeg 5 %-At el€r6, vary azt

meghalad6 m6rr6kri 30 napon tul lej6n kdztartoze$ halmoz fel.
d Nem fizethet5 prdmium Onkormrinyzati 6vvagy kdrts6gvet6si t6mogat6s, iletve

nem a kcilts6gvet6sb<il szirmaz6, de c6lhoz kdtdtt temogates terh6re.
. I:* fizethet6 pr6mium, ha a Tarsas6g miik6d6senek, gazd6lkodasrinak

feliigyeletdt elLir6 szewek srilyos hi6nyossigokat, mulasit6st, jogellenes
magatartist trirnak fel.

f. Nem fizethetci pr6mium, ha a ktinywizsgdl6 a Tdrsasrig 6ves beszri,rnol6jiir
elutasit6 zeradekkal l6tja el.

5. L4.4. Prerniumfi zet6s vesztes6ges gazd6lkodds eseten
Amennyben a Trirsasiig gazd6lkodisa vesztes6ges, a vezetci 6llasi munkaviillal6
resz6re csak az aliibbi feltetelek egyiittes teljesrildse eseten fizethetci prernium:- a vezet6 alklsu munkav6lla.l6 pr6miumkitliz6se kifejezetten a veszteseg

cscikkentesdre, illewe a vesztesdg megsztintet6sire ininyul,
- a vesztesdges gazd6lkod5s oka nem a vezelb ilrrrrsO rnunkavillal6

tev6kenyseg6b6l ered,
- a pr6mium kifizet6se nem jirhal az.zal, hogy a Trirsas6g saj6t t6kej6nek m6rt6ke

ajegyzett t6ke alii cstikken, 6s nem veszilyeztetheti a Tarsas6g likvidit6sit.
Vesztes6ges gazdilkodis cset6n a pr6miumfeladatokat minden vezelci lll6srl
munkavrillal6 resz6re a Tulajdonos hat6rozza mcg.

s.l ,4.1

5. 1.5.

A premiumfeladatok teljesiteset, a teljesil6s m6ftek6r a Fel0gyel6 Bizottsag
v6lemany6nek figyelembe v6tel6vel a munk6ltat6i jogok gyakorl6ja 6rt6keti, illewe
hat6rozza meg.
Abban az esetben, ha az 6ves pr6miumfeladatok teljesit6senek ar6.Lnya nem 6ri el a
kifizetett pr6miumel6legek dsszarilny5t, a kiil<inbdzetet a yezeti: ell6sl
munkav6llal6nak a besaimol6 elfogad6s6t ktivet{i 30 napon beliil vissza kell fizetnie.

Jutalom
A lakossAg szinvonalas ell6trisAnak biztositasara, a, vezet6k, 6ves b6riil %-6ban
jutalmaz6sban r6szesiilhetnek, az al6bbiak szerint:

az tgyvezetS igazgato jutalmazisi kerete az egyhavi b6re,
helyettese(i) esetiben f6l havi b6re.

A jutalmazis az igyvez.etiS eset6ben a FEB v6lem6nyenek figyelembe v6tel6vel a
Tulajdonos, a vezet6k eset6ben az lgwezetd 6rt6kel6se alapjar tdnCniet. Alapja a
rnin6s6g 6s a hat6konys6g.

Kikiildetis
A kulloldi hivatalos kiktildetes idej6re a vezetri 6ll6s[ munkaviillal6t legfeljebb 50
Euro illeti meg napidijkent.

Etkezdsi utulvdnv
Vezetci 6llAsri munkavillal6t a Tilrsas6g l6bbi munkavilllal6j6val azonos 6rt6kii
6tkez6si utalvriny illeti meg. Legfeljebb havr brutt6 12.000 Ft.

5.1.6.

5.1.'1.



5.1 8 Vegkieldgitds
Vezetci ill6su munkav6llal6t munkaviszonya megsziin6se eset6n a Munka
Tdrv6nykiinyv6nek vonatkoz6 el6irasai figyelembe v6tel6vel, a T1rsasign6'l lenn6t16
munlaviszonyinak idritartama alapji,n a kdvetkez6 tiblAzatban szerepki h6napoknak
megfele16 itlagkcrcset illcti meg

Ssz
A munkzYiszooy id6tartarna e

'I6rsas{gD6l (6v)

A munkAltat6 r6sz6riil ttirtdn6
reodcs felmondls, hat.irozo(t

id6tartam leiirta

Kiiz6s megegyezdssel
l6rtdn6 megszijnts

1

2

l

1a

3-4
5 iv ldlott

2 h6nap
.1 h6nap

6 hr5nap

lcgfeljebb 2 h6nap

legfeljebb 4 honap

leSfcljebb 6 honap

Hatarozott idejii vezetcii munkaviszony munk6ltat6i megsziintet6se eseten a vezet6t
max. negy havi iitlagkeresete, anrennfben a hatarozott idcjbcil hritra lev6 n6gy
honapnal rdvidebb, aklcor a hltralev6 idciszakra jird 6tlagjcivedelem illeti meg.

A vezetcii munkaviszony rendkfviili felmondrissal tort6n6 megszrintet6se eset6n a
munkav6llalot v6gkiel6git6s nem illeri meg.

5.1.9 Felmonddsi id6
vezel6 illdsri munlaviillal6t munlaviszonya rendes felmondessal tdrt6n6
megszrin6se eset6n a Munka Tcirv6nyk0nyv6nek vonatkoz6 elciir6sait kell
alkalrnazni.
A vezetcii munkaviszony rendkiviili felmondissal t6rt6nri megsziintet6se esel6n a
munkavellal6t felmond6si idd nem ille1i meg.

5.1 . i0. Vezetdi p6tszabadsdg
Vezet6 6lkisr! munkavrillal6t, a Munka Trirv6nykdnyvenek vonatkoz6 el6in{sai
figyelembe vetel6vel, legleljebb 6vi 6 nap vezel6i p6tszabads6g illeti meg.

5.1.11. Mobiltelefon haszndlar
A TArsastg vezet6 elles[ munkav6llal6i nert6 10.000 Ft ercj6ig korl6tlan
mobiltelefon haszn6[atra j o gosulrak.

5 -1.12. Sajdt gipjdrmi haszndlata
Sajit tulajdonfi g6pj6rmii hasznAlata esetdn, a vonatkoz6 jogszabdlyok figyelembe
vetelevel, sajet g6pj[rmf haszn6]at66rt t6ritesben r6szesitherci, legfeljebb 1000 km/
h6 erejdig.

1

7.1

1.2

6. Hat6lyba l6p6s:
Jelen Szab6lyzat a Tulajdonos dltal tdrt6n6 elfogadAst kdvet6 els6 munkanapon lfu
hatilyba.
Egy6b rendelkez6sek:
A Tarsas6gnak a jelen Szab6lyzattal dsszefilggri minden szabillyzatat a jelen
Szabllyzat elfogadSsit k6vet6 60 napon beltil a jelen SzabAlyzat el6irasaival
dsszhangban m6dositani kell.
A Trirsasrig vezet<i tisztsegvis el<ii es a vezctS riilasri munkavdllal6k jav6ra a jelen
SzabAlyzatban foglallak szenntitril elt6rni nem Iehet.



6. Melliklet

2

J AVADALMAZASI SZABALY ZAT

Budapesl F ovriros XV L keriileti 6nkorm 6nyz.at (a tovrlbbiakban: Tulajdonos), mint a
Kertvdrosi Sportletesitmdnyeket Uzemelteto Kft. 1a tovr{bbiakban: TArsasdg) 100%-

ban tulajdonosa kepviseleteben eljdrva a K6pviselo+estiilet, a Tarsas{ig Feltigyelo
Bizottsdgdnak tagjainak, valamint vezeto tisztsdgvisetojdnek javadalmazisdra az

akibbi Szabilyzatot alkotja meg.

Szab:il1'zat hatilya

A Szabrilyzat szem6lyi hatrilya:
Jelen Szab6lyzat hat6lya kiterjed a Tilrsas6g
a. Feliigyel<i Bizottsiigiinak elndkdre ds tagiaira
b. a'f6rsasiig vezet6 tisztsdgviseloj6re

Javadalmaz6s m6rt6k6nek f6bb elvei:
az azonos elbir6l6s,
az ritlithat6srig,
a T6rsasrigon beliili ariinyosstig,
a t'eleloss6ggel val6 ar6nyoss6g.
a Idtrehozott, az el6rt eredm6nnyel val6 ardnyoss6g,

a hatdkonysriggal valo arrinyoss6g,
a tdbblet teljesitmennyel. a t<ibbleteredm6nnyel val6 arrinyoss6g,

a celhoz. es cdlendkhcz kotott tdnyleges teljesitm6nnyel val6 arrinyoss6g,

a versenytdrsakhoz viszonyitott arrinyossdg,
a minimrilbdrhez viszonyitott ariinyossiig,
az infl6ci6val val6 ariinyossdg,
egyszerre kell, hogy drv6nyesi.iljenek.

A javadalmazris m6dja, m6rt6ke' nagysdga
A l'iirsasdgnal a javadalmazds m6dja es m6rt6ke
- a |elt.igyelo BizottsAg elniikcre es tagjaira
- iigyvezeto igazgat6ra

2.1

3. .lavadalmazris mridjdnak ftibb elvei

3.1 Jelen Szab6lyzat hatalya al6 tarloz6 javadalmazdsi formiik ds m6dok szerinti
jdvedelmek 6s juttatdsok sem ktilon-ktikin, sem pedig egylittesen karosan nem

befblyasolhatjak a'l'drsasilg gazddlkodrisrit, kiegyensilyozott miikttd6sdt.
A javadalmaziisi fbrmiik es m6dok igazodjanak a tev6kenysdg jetlegdhez.

Egy tevdkenysdghez, telj esitmdnyhez, eredmdnyhez egy javadalmaziisi forma, m6d
tartozik.
A .javadalmaziisi m6dok es lormdk kialakitasdban, bevezet6s6ben ds viiltoztatrisriban
ervenyestiljdn a fokozatossdg elve.
A javadalmazds m6djrinak fobb elvei egyszerre 6rv6nyestiljenek.

i.2
3.3

I -+

3.5

4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4. 10.

4.1l.

Preanrbulum:



az al:ibbiak szerint alakul

5.1 A Feliigyelii Bizottsrlg elniik6nek 6s taglainak javadalmazisa
A }.eliigyelo Bizousag elncike es tagjai javadalma zisa kizArolag a tiszteletdijb6l rill.

5.1.1 A l'elugyell; Bizorrsdg eln\ke is tagjai riszte letd[jdnak f6bb elvei
A Feltigyel6 Bizottsrig elnokdnek ds tagjainak tiszteletdij6t minden 6vben az elozo
6v besz6mol6jdnak elfogadrisakor a Tulajdonos illapitja meg. A tiszteletdij m6rt6ke
ar6nyban rill a 'l'drsasrigban betoltritt tiszts6ggel j;ir6 munkiival ds feleloss6ggel.

5.1.1.1. A Feliigyel6 Bizottsiig tagjainak tiszteletdija a Feliigyel6 Bizotts6g elnrike
tisaeletdi jiinak 7 Soh-a, ezer forintra kerekitve.

5.1.1.2. A Feltigyel6 Bizottsiig eln<ikdnek 6s tagjainak feladatuk elliit6siival kapcsolatos,
m6shonnan, mris jogcimen meg nem ldrtil6 k<ilts6geinek megt6rit6se a mindenkor
vonatko26 jogszabilyok alapjdn tdrt6nik.

A Trlrsasrig vezctii tiszts6gvisekij 6nek javadalmazisa

5.I.1. A Tdrasdg vezet(i tisztsiq,-isel(i je u Polgiri 'f<irv6nykrinyvr6l 2013. dvi V. tcirvdny
3:112. $ (l) bekezddse szerinti megbizrisi jogviszonyban trilti be tiszts6g6t melydrt
javadalmaziisra (megbizrisi dij) jogosult.

5.1.2 A 'fdrosdg vezet6 tisztsdgvise l(ijine k javadalmazdsa
A tigyvczeto igazgat6 havi megbiziisi dijiit dvente a Trirsas6g 6ves beszrtnol6jrlnak
ellbgadiisiival egyidcjilleg, a t6rgy6v janudr elso napjiira visszamen6 hatdllyal - a

Tdrsasrig tehervisel6 kdpessdgdre tekintettel, a Feltigyel<i Bizotts6g v6lemdny6re is
figyelemmel - a 1'ulajdonos 6llapitja meg.

s.t.2.l Egy termdszetes szemdly legleljebb egy kdztulajdonban ril16 gazdas6gi tarsasiigniil
bet6hdtt vezet6 tiszts6gvisel6i megbizat6s, valamint legfeljebb egy kdztulajdonban
ril16 gazdas6gi t6rsasdgnail beldltdtt feliigyelobizottsdgi tags6g utiln rdszesiilhet
javadalmaz6sban. ezdrt a vezeto tisasegvisel6 javadalmazdsa az ezzel kapcsolatos
nyi latkozata liiggvinyiben fbly6sithat6.

5.1.3. L'tlfeladar

5.1.3.1. A vezeto tisztsdgvisel6 rdsz6re minden dv dprilis 30-ig a Tulajdonos cdlfeladatot
halArozhat meg.

5. I .3.2. A c6lfeladatok meghat6roziis6nak f6 szempontjai
Az tigyvezeto igazgato szimAra a cdlfeladatokat a Tiirsas6g Feltigyel6 Bizotts6grinak
javaslata alapj6n a Tulajdonos hal|rozza meg.

A vezet6 tiszlsdgviselo szamira a t6rgy6vre vonalkoz6an legal6bb h6rom
c6lt-eladatot kell szabni, 6s meg kell hal6rozni azt is, hogy az adott feladat teljesitdse
esetdn milyen osszegii dij illeti meg a vezero tiszts6gviselot

A c6lfeladatok meghatrirozrisrinril az aLibbi szempontokat kell drvdnyesiteni:
- a cdlfeladat teljesitdse objektive. egymiist6l ktildn is mdrheto, megitdlhet6 legyen



5.1.3.3
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Minden egydb esetben a cdlleladatok teljesit6se esetdn azt, az 6ves besz6mol6
cllogadiisrit kdveto 30 napon beltil kell a vezeto tisasdgviselonek kifizetni.
A cdll'eladatok teljesitds6t a Feliigyelo Bizollsiig v6lem6ny6nek hgyelembe vdtel6vel
a'Iulajdonos drtdkeli, il letve hat6rozza meg.

5.1.3.4. A c6lfeladat teljesitdsddrt jrir6 dijazris kifizerdsdr kiz6r6 okok
a. A drsasag ellen cs<id- vagy f'elszrimokisi elj6riis meginditiisa.
b. A Tiirsasiig 30 napon til lejart kdztartoz6st halmoz fel.
c. Nem frzetheto ki a cell'eladatdrt jriro dij onkormdnyzati 6sivagy kdlts6gvet6si

tiimogat6s, illetve nem a k6ltsdgvetdsb6l sztrmazo, de cdlhoz kdtdtt tAmoga6s
terhere.

d. Nem fizetheto ki a cdli'eladat6rt jrir6 dij, ha a T6rsasdg mrikdd6s6nek,
gazd6lkodrisrinak feliigyelet6t elliit6 szervek stlyos hi6nyossrigokat, mulasztrist,
jogellenes magatartAst tdmak fel.

e. Nem fizetheto ki a c6lf'eladat6rt jAr6 dij, ha a k6nyvvizsg6l6 a Tiirsas6g dves
beszrimol6jrit elutasft6 zriraddkkal kitja el.

5.1.4 Kdltsdgtir[tds
Sajet tulajdonrl gdpjdLrmii haszn6lata eset6n. a vonatkoz6 jogszabiiLlyok figyelembe
vdtel6vel. a vezet6 tisztsdgvisel6 kdltsdgt6ritdsre jogosult a Ptk. megbiziisi
jogviszonyra vonatkoz6 szabdlyai alapjdn, de leglbljebb 1000 km/ h6 erej6ig.

Hatilyba l6p6s:
.lelen Szab6lyzat a 'l ulajdonos 6ltal t6rteno elfogadiist kdvet6 els6 munkanapon l6p
hat6lyba.

a cdlt-eladat teljesitise a vezero tisasdgviselo megbizdsi szerzodds6ben rdgzitett
kdtelezo feladatokon tflmutat6, egydb feladat legyen. 6s a vezet1 tisasegviselo
feladatellatAsat6l illetve iiltala befoly6solhat6 krirtilmdnyekt6l fiiggj6n
vezeto tiszts6gviselo szrimdra csak olyan leladat tiizhet6 ki celfeladatk6nt,
melynek teljesit6se a mindenkori jogi- 6s gazdasrigi szabrilyoz6k, jogszabdlyok
6s egy6b k<iriilmdnyek kozdtt a vezeto tisztsdgvisel6t6l elviirhat6, illetve azokkal
nem ellenldtes.

A vezetri tisztsdgviselo sziimiira egy 6vben legl'eljebb hiiromhavi megbiz6si dijnak
megt'elel6 iisszegben ttzheto ki cdlfeladat.
Amennyiben a vezet6 tisztsdgviselo nem a teljes iizleti 6vben tcilti be a vezet6i
munkakrirt, a c6t1'eladat teljesit6s66rt jrir6 dij csak a c6lfeladat teljes teljestil6se
eset6n fizethet<i ki a sziimrira.

Egy6b rendelkez6sek:
A Tilrsas6gnak a jelen Szabrilyzatlal dsszeffiggo minden szabdlyzatAt a lelen
Szabiiyzat elfogadiisrit krivet6 60 napon beliil a jelen Szabdlyzat eloirrisaival
risszhangban m6dosf tani kell.
A Tiirsasrig vezet6 tiszts6gviseloi javrfua a jelen Szabilyzatban foglaltak szerintit6l
eltdrni nem Iehet.

6
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Preambulum
Az Europar Kozossegek Bizottsagenak az Europai uni6 mlikod6serrir sz6r6 szerz6des 106. crkke(l' 5ekeloese'.rek az ertaranos gazoasagr erd'eku szorgartarSsok nyuJtdsdvar meg'izott egyesvallarkczasok ravara (ozszorqart"L. L,rl"i"t"i"."# iir#airor" nyfjtott drami tdmogatesra varoatkarrrazasa'or szotozol2i?itErr.i i'"tii")rir-;;E;il? Kozdss6get r6rrehoz6 szlez6d6s 86cikke i2) bexezdese arkarmazhatosds, ;;";;;.Gbd'illoa,vor.";i ,rr. "jit"rj"* s:;zoasag;e'dekrr szorgarrar6sok mukodteleg"r"r-r"j[i."'n?rllio.a.ornrk a k.zszoberratissat jdr6i rentetetezes rorm6laban megit6tt ailami/d"k;;;;;;;;;ogatasait.
A t\.agyarorszaq hervr onkormenyzatairor szor6 zoir evi-cr-xxXrX. torveny 13.g (1) bekezdeseataplitr 27 Onkormdnyzat kozszotgdlratasi f"r"O"L 

"z 
ege"rzsegUgyi alapeliet6s: az 

.eg6szs6ges
eletm6d segit6s6r cerz6 szorgdrtar-dsok: 

:e";. ;ii;dg, Jiier u,ztositasa amery kozsz-Jsartrta.i
rffflj 20111211Es sz iatdrozat tekrnteteben Irt"riio. gazdas6gi 6rdekti szotgatLtirsnak
Budapest Fovdros XVr' Kerijreri- onlo^r1a1y1at Kepviser6-testurete a 106/2015. (I1.25.) Kt.'ratarozarevar tgv dontott. hogy 2015 0i 26 nlprjijr r.,rtarozott 5 6ves id6tartamra(ozszolgahatasi szerzodest kivan-'kotni 

" i"nrar".i Sir"iretesitmenyeket Uzemertet6 Kft._ver.Ezen szerzodes 2020 mdrcius zs_en tulai 'v''|rvrvor v',vrr

Tekintettel arra. hoqv a ferek korcson'cisen er6gedettek vortak a szerzodes terjesit6s6ver igyBr.rdapest Fovdros XVt Keri.iteti Onkorma"vr"ii<lprJrol,lr]r,"," a 373t2019. (Xil. 11 ) Ki.hatarozateban ugv d6nrott. hogv.202o ,e..i,ir io 
"Jpla,uliozs 0s 26. napjaigtart6, hatarozott 5evcs r0Ora13mra Kozszotgatiltdsi Szerzooesi nr"j,i'io"i"i a Kertv6rosi sporfl6tes itmenyeketuzemelrelo Kfr -vet es ezzet. egyidejLll"s furhrt"irr;ia a polg6rmestert, hogy a lelenkozszorg6rrarat6i szerz6d6sben rograft t"i;L"rm-;i ar"itiro .."r.odest irja a15.



1. A Szerz6d6s t6rgya 6s terjedelme

1.1 .Az Inoa anok meohatdrozdsa

Budapest Foviros XVr kerureti 0nkormdnyzat tur.rdonat k6pezik az arebbi ingatranok.

1.1.1. Erus6beUigeti Retonyi Gibor Uszoda

Cim.
Helyrajzi szam:
Tevekenysegi k6r

Epitmeny alapteruilete
Osszes terulet.

Szintenkent:
Foldszint
L emelet
ll emelet

Cim:
Helyrajzi szdm.
Tev6kenysegi kor;
Pince terrilete.
Ftildszint:
G6p6szeti szint:
osszesen:

1646,57 m2
1399,99 m2
589,23 m2

Budapest, XVI
105842t38

Erzr;ebe!liget, Ujsziisz u. 106-108.

uszoda-tanuszoda, fitness, strand, mofuves futballpdlya

1646 m2 (harom szint )

3635,79 m2

Strand terolete
F0ldterrilet 22.244 m2

1.1.2 Szentmihilyi Konrid Ferenc Uszoda

Budapest XVl. R a[ osszentmihdly Segesvdrr utca 16
112223
uszoda-tanuszoda. wellness
947,88 m2
2052,47 m2
104,56 m2
3104,91 m2



1.2. A szERz6Des rARcya es ro6taRrnua

1.2.1

1.2 2

1.2.3

Magyarorszag helyi Onkormanyzatatlt sz6l6 201j, CLXXXIX tv. 13.S (1)
bekezdes szerinr a helyi koztigyek, valamint a helyben biztosithat6 k6zfeladatok
k016ben ell6tand6 helyi dnkormenyzali feladatok ktil6nosen:

az eg6szs6ges eletmod segites6t celzo szolgaltatasok,
a sport, ifj0segi Ugyek.

A sportrol szoto 2004. 6vi l. lorv6ny szerint az Onkorm6nyzat feladatal

- fenntarlja es mrlk6dteti a tulajdon6t k6pezo sportl6tesitmenyeket,

- T,9Slgr",rti, az 
. 
onkormdnyzatr iskotai testnevet6s es sporftev6kenys6g

gyakofl as6nak felteteleit.

Szerzodcj felek megdllapitjAk, hogy az onkorm6nyzat a Kozszolgeltat6ban,
mint gazdas6gi tdrsas6gban tobbsegi 6s meghatiroio befolyassal rendelkezik.

Szerz6do felek megdltapitjdk, hogy a Kdzszolgaltat6 az Onkorm6nyzat 6ltat
kozvetlenul alapitott 6s 100%-osan tulajdonolt kozszolg6ltat6si ieladatok
ellatrsara rendett gazdasag I tiirsasega

Szerz6do Felek rogzitik, hogy a lelen okiratba foglalt megdllapod6suk a
(dzbeszerzesekr6t sz6t62015 evi cXLilt torveny 5 g 11) d)6si 9. s (1) i) pont
szerint nem min6sr.il kozbeszerzesi eljdras koteles ugyletk6tesnek.

Jelen szerz6des tdrgy;it a fentteknek megfeleloen az 0nkorm6nyzat tulaidon6t
Kepezo 1.1.1.-1.1.2. sz6m alatt felsorolt ingatlanok (tovebbiikban:
etesitmenyek), az 1 . 1 .1 pontban fogtalt 6s az 1 .1 .2. pontban foglalt, kizAr6lag a
foldter0let vonatko26saban fennill6 komplett, mindenre kiterjed6 ozemeltetdse
kepezr. Az Uzemeltetes az 1.2. pontban foglaltak alapjAn az Onkormanyzat
kdzfeladatai koze tartozik.

Ezek alapjdrn az Onkorm6nyzat kize16lagos vdllalkozdsba adja,
Kozszolga tat6 pedig elvallalla a letesitm6nyek uzemeltetes6vel kapcsolatos

a
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kozfeladatoknak a jeren megalapodes r;zerinti el6tdsat. (Jeren szerz6desszemponljebor k6zferadatnak i Ferek az r r poniu* ,"-girtarozott ingaaanokuszoda, varamrnt sporrterepkent torten<i uzeriertetesei il'a r,ozretrenur ehhezxapcsol6d6 szotgaltatdsok ny0jtdsdt vate mini ;;;;;;;"; az ingartanokbantatalhat6 egy6b, nem tcizveilenut t"p...ioJt -.."Ufilr"tiror,"t 
ny0jt6 nemlakes c6trt hetyis6gek berbeaddssat ro,ie, e n"L.".iiiil'i"rintir, I

E. megdllapod6s alapjdn a K6zszolg6ltat, jogosutt az ozemettetesre 6tven
:lip:iy:k vatamrnr az epirmenyeiher ri;;t;;ilri3.."x szorsettat6siterulelek es szolgaltatasr tevekenysegek 

"fy"n 
."',fef,, nlsznelatara. ahogyarra az inga anok tulajdonosa az Oni<or.manyzat ."g, L Jogo.rlt azzal, hogyaz ese'eges berbead6s a fotevekenysegt en'togtatta[at nJir veszetyeaetheti.A.,eten-szerz6d6s targyar kepez6 uzeri.rt;#;k i#;orrinek, mindenrekiter.ied6nek kell lenni

A kdzszolgdltatasi szerzodest a- szerzod6 feiek hatarozott ad6tartamra, 2020mdrcius 26. nap16t6l 2025 03.26. napjaig rrrrO S iOtl*""r" iozz6k l6tre.

2. A K6zszolg6ltat6 kdtelez€tts6g -.i, hasznositisi joga

2. 1. A Kozszolgdltat6 eltal ny[jtott szolgditatasnat ki kell terlednie:

A) A ... l6tesitmenyek valamennyi mrlsz rki rendszerenek eldirdsszer6miikodtet6s6re.
B) A. retesitmenyek er6ir6soknak megferero mrik6d6s6hez szuks.ges minden
^. 

feltetel biztositasara, i etve teljesitesi6re.
c) A rdtesitmenyek a szdmviterr6r sz6r6 200c. 6vi c. t0rv6ny szerinti terjes k6^ikarbantart6sara, beleertve .a tervszeru ,"g"fdrd karbantartdst, es a_ rendszeresen visszat6ro nagyiavit6sl is.
D) A ldtesitmdnyek megfelet6 6r2s6re.
E ) A letesitmenyek varamennyi r6sz6nek megfererri tisztdntartasara. ifletvehaszndratra alkarmas dilapot'ban tartdsera - #Ai-," a t6ri h6ertakaritast 6ssikossdg-mentesit6st is -, tovabbe a r<eretieieti 

'nurrad6k 
ersziilitas6ra esadalma an itdsi ra

F) Az uzemeltetessel kapcsolatos valamennyi tdminiszt16ci6s feladat elvegzdsere,
^. 

6s jelent6si kotelezettseg teljesit6sdre.

Ij] I la:,zn"o:.itdssat kapcsotatos vatamennyr fr )tadat etv6ozes6re.nl A oerepoduak beszedesere 6s a hasznositdsb6l szdrm-azo dijak beszed6s6re.

ti I H, pontokban rogzitett tevekenyseg illetve szolgaltales megnevezdse:
. altal6nos uzemeltetes

l) A letesitme.ny igenybeve het6s6genek bizto,;itdsara az onkorm5nyzat szamara,legfel,ebb 6vi 4 atkatommat,. a l6tesitmeny_.k f*k.,6il. iga.oAiiien-Jezrlnl)megtartesa celj6b6l, valamint a l6tesitm6ny:k megf;leio



Uzemeltetes6re a rendezv6nyek alafi, az alabbiakban reszletezettek szerint,
illetve az aldbbiaknak az Onkormiinyzat sz6mdra t6rt6no biztosit6saval:. A bel6p6st a r6sztvev6k szemAra az 1.1 .1 . es az 1.1.2 szamrj ingaflanok

eseteben 300 FUfo 6ron:. A vildgosit6st, hangosit5st a rendelkez6s6re 6116 eszk6z6kkel;. 2 f6 technikai szem6lyzetet.. A mosd6helyisegek 6s oltozok teritesmentes haszndlalat,. A bufe 0zemeltetdset. ezen felul adott esetben kulso vend6glAt6 c6g
kozremukod6senek lehetoseg6ti. Felugyel6 szemelyzel biaositaset a megl6vci szem6lyzel keretei k6z6tt;. Biztonsagi szolg6lat biztositas6t a megl6v6 szemdlyzet keretei k6z6tt;

' Egy f6 kontakt szem6lyt, a rendezvenyekkel kapcsolatos egyeztet6s
c6ljdb6l;. Eg6szs6g0gyi Ugyeletet a rendezveny alattl. Takarit6szemelyzetet,. Takaritist a rendezv6ny elott 6s utAn;. A ruhdzat elhelyez6senek ingyenes Iehet6s6g6t;. Rendezvenyi kell6keket, a rendelkezesre dl16 eszk6zdkkel;

A l) pontban leirt szolgaltat6s a tovAbbiakban: ,,rendezv€nyek"

2.2 A Kdzszolgaltat6 a kozfeladatok ellatesa kor6ben telles k6ru felhatatmazest kap
az ingatlan felszerel6s6re 6s berendez6s6re annak erdekeben, hogy az
ingatlanban az alaptevekenyseget rlletve az alaptevekenysegen kivul
hasznelhat6 terUleteit Uzemeltethesse, 6s hasznosithassa.

2.3. Szerzod6 felek az alabbiakat rogzitik a Kozszolgaltat6 egyes kdtelezetts6geinek
6rte|mezese tekinteteben.

A letesitmdnyek nyitva tartasa

Az. 1 . 1 .1 . es az 1 1 .2. l6tesitmdnynek eloiresszerden. Sltal5nosan az ev minden napjiin
legalebb 06 ora 00 perctol, hetv6g6n 6s munkaszuneti napon 08 6ra 00 perct6l 20 6ra
00 percig tortenO nyrtva tartassal kell Ozemelnie, kiveve:

azokat a napokat. amelyeken a nyitva tartast jogszabdly tiltjal
rendkivUli esemeny esel6n,
a kiemelt irnnepnapokal, amelyeken legaldbb 08 6ra 00 perct6l 14 ora 00
percig kell nyitva tartani,
az dltaldnos karbantadasi napokat. amelyek szdma egy napteri 6vben
nem lehet 8-n6l tobb
az Onkormdnyzat rendezvenye ide.j6n;
sportversenyek eset6n;
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Kozszolgaltato feleldssdge 6s koltsege a Futballpalya szabAlyszer0 megfelel6
mukodtetese, karbantartesa, iizemeltet6se, valamint a jelen szerz6des
idotartama alatt a Futballpalya jogszab6lyoknak es a biztonsagos, balesetmentes
uzeme16shez szUks6ges SllagAnak biztositAsa.

2.9. Nem norm6l tlzemvitel

A Szerzodo felek kozos 6rtelmezese szerinl a,,nem normal iizemvrtel" esete ell
elo abban az eselben, ha a Kozszolga ltatonak fel nem r6hato okbol olyan
esem6ny kOvetkezik be, amelynek kovetkezteben bArmely l6tesitm6ny ,,nem
hasznalhatdv6" vdlik, 6s amely ellapot csak rendkiv0li beavatkozdssal hArlthat6
el,
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3. A teljesit6ssel kapcsolatos el6ir5sok

Szerzodo felek rogzitik, hogy a l6tesitm6nyek onkormdnyzat resze16l
rendezvenyek c6lj6ra tdrt6n6 igdnybevetelenek eseteben teljesitesi hateridokenl
a onkormdnyzat eltal irAsban kozolt, es a Kozszolgeltat6 6ltal visszaigazolt
idopontot hat6rozz5k meg

3.2 Kozszolgaltat6 kdteles a jelen szerz6d6sben meghat6rozott modon feladatait
maradektalanul teljesitenr.

3.3. Szez6d6 felek rdgzitik. hogy a l6tesilmeny lizemeltetesenek vegreha.itds6t, a ,,nem
normil ozemvitel" eset6nek bekovetkezes6t, 6s az uzemszerri mtikodest
megelozo idotartamban v6grehaltando feladatok teljesit6set a Onkormdnyzat
eltal kiJelolt szem6lynek kell igazolnia.

4. A szo196ltat6s nyrljt6s5val kapcsolatos el6ir6sok, k<itelezetts6gek

4.1. A Kozszolgaltat6 koteles gondoskodni a l6tesitm6ny karbanlanesa 16l, m0szaki
allapotanak meg6vesa16l, szuks6g szerint javittatAs616l.

Szerz6d6 felek a karbantartSs fogalma alatt a folyamatos, zavartalan, biztonsagos
Uzemeltet6s6t szolgAl6 javit5si. karbantartdsi tevekenyseget 6rtik, ide6rtve a

tervszer0 megelozci karbantartast, a hosszabb idoszakonkent, de rendszeresen
vrsszat6ro nagyjavitdst 6s mrndazon javitasi, karbantartasi tevekenysdget, amelyet
a rendeltet6sszer0 haszndlat 6rdek6ben el kell vegezni,6s amely a folyamatos
elhaszndl6d6s rendszeres helyreellilesat eredm6nyezi.

4.2. A Rbzszolgaltat6 kdteies a letesitmenyt a szez6des lejdrtdt kovet6en az

ingatlanokat, elvdrhat6 m0szaki ellapotban visszaadni a tulajdonos Onkorm5nyzatnak.



4.3. A Kozszolgeltato koteles az
nyilv6ntartast vezetni.

Onkornlanylatr vagyon tergyai16l elkUlonitett

A Kozszolg6ltato az uzemeltet6sre 6tadofl 16tesitmdnyt nem terhelheti meg, nem
idegenitheti el, 6s semmilyen formaban nerr adhal ki olyan tulajdonosi jogkOrbe
tartoz6 jognyilatkozatot. mely az dnkormdnyzatra n6zve b6rmilyen
k6telezens6get keletkeztet.

4.5. A Kozszolgaltatd kotetes a birtokbaadas nap.et6l gondoskodni a k6zm06rdk sajet
nev6re tort6nd etirds616l, valamint a kctzLizemi dijak sajdt k6ltsegen. hatariddb;n
t0rt6n6 megfizetese16l

4.6
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A Kozszolgaltat6 koteles az dtad6sra ker016 onkormenyzati vagyont iletoen - az
ellag. a kornyezet vddelme 6rdek6berr es az onkormdnyzati vagyon
hasznelatebol adodo mrnden egy6b esetben _ a vonatkoz6 logszabdlyok,szabvanyok, hat6s6gi, szakhatdsagi (s mrjszaki leirdsok lkulcinosen
kozeg6szs6gugyi, 6rint6sv6detmi, tLizv6detni, munkav6delmi e16ir6sok) szerint
eljArni.

A Kozszolg6ltat6 koteles biztositani, hogy a j)gszabalyokban 6s a Onkormanyzat
mrndenkori rendeleteben szerepl6 id6szitkokban a onkormenyzat a sajet
vagyonet illet6en lelterozast vegezhessen.

A Kozszolgeltato beruhezesokat, felujit6soka a letesitm6nyben, az uzemeltet6sre
etadott ingatlanon csak a polgermester kifejezett elozetes irdsbeli
hozzdjAru16s5val vegezhet Kozszolgettati a jelen 4. fejezetben rogzitett
kotelezettsegeinek kiz6rolag hateroz ltlan adotartam0 szerzod6sek
megKot6sevei tehet eleget. lndokolt ese:ben legfeljebb 2 eves hatdrozott
idotartamu szerzod€st kolhet a l6tesitm6ny-.k r6szere igenybe vett szolgaltatas
ny0jtesara, errdl azonban az Onkormdnyzatot ei6zetesen, irdsban, a
szerz6dessel kapcsolatos bdrmely jognyiatkozat, ajanlatk6rest megel6z6en
t6j6koztatnia kell

4.8. A Kozszolgdltat6 koteles azonnal, igazo hato m6d6n megkUldve, irdsban
bejelenteni a 6nkormenyzatnak, ha:

- az eltala uzemeltelett 6nkorm6nyzati vagyont erinto vesz6lyhelyzet kovetkezen be,
illetve azokban a onkormdnyzat beavatkozas6' igenyr6 termelzeti es kornyezeti
karokozas tdrtent,
- az dllala kezelt onkormanyzati vagyonban be(ovetkezett 500 ezer forint 6rt6ket
meghalado k6 rosodas16l szerez tudomast

A. Kozszolgirltato felel a jelent6si kotelezetts6go elmulasztdsdb6l ered6 esefleges
kdrok6rt.



Szolgeltatas igenybev6telere vonatkozdan 2 evn6l hosszabb id6tartamra vonatkoz6,
hatdrozott id6tartamI szerz6d6st nem kothet, azzal, hogy az enn6l rOvidebb id6tartamra
sem kothet olyan szerz6dest melynek idotartama hosszabb a jelen szerz6des 1.2.5
pontjaban rdgzitett idotartamn6l.

4.10. A Kozszolgeltat6 a hatelyos jogszab6lyok betartes6val, a ielen pontban foglalt
kiv6telekkel jogosult a letesitm6ny egyes r6szeit berbe adni vagy m6s m6don
hasznositani, amely azonban nem veszelyeztetheti a k6zszolgdltat5s jelen
szerz6d6sben foglaltak szerinti marad6ktalanul tOrteno ell6tasat. A b6rbead6sra
vonatko26. vagy a l6tesitmeny egyes reszeinek hasznelat6l barmely mas
jogcimen atengedO szerz6d6s tartama nem lehet hosszabb a Onkormenyzatnak
a Kozszolg6ltat6val kotott szerzodes 1.2.5. pontban rogzltett tanamanal.

4.11. A Kozszolgaltat6 a l6tesitm6nyben a kozerkolcsot s6rt6,
nyugalm6t l6nyegesen zava16 esemenyeket nem tarthat.

vagy a lakossdrg

4.12 A Kozszolgaltat6nak megfelelo szakembereket kell megbiznia vagy alkalmaznia:. az elektromos h6l6zal, az elektromos eloszt6k kezel6s6re,. a li4elzo 6s fustelvezet6 rendszer kezel6s6re,. a behatolds.lelzo rendszer 6s a mozgass6rult mosdok jelz6rendszere
kezelesere,. az iniormatikai rendszer es a belso telefonhal6zat kezel6s6re,. a hangosit6s es az es6csatorna-f0tes kezel6s6re,. az 6pij letgdp6szeti szab6lyoz5s kezeles6re,, a viz- 96z- 6s futesi hel6zatok kezelesere,. a 169kezelok, kaz6nok kezelesere,. a vi296peszeti rendszer kezel6s6re,

napelem 6s napkollektor kezel6s6re

A Kozszolgaltatdnak a l6tesitm6ny ka rbantartes6 16l es nagyjavit6sd16l hozzd6rt6,
szakkdpzett szakemberek (tarsasagok) alkalmaz6s5val, bevon6s6val kell
gondoskodnia A fentiek vegrehajtesa kiza16lag a 4.9. pontban foglaltak marad6ktalanul
tort6nd betart6seval val6sulhat meg.

4.1 3. A Kozszolgaltat6nak a l6tesitm6ny muszaki rendszereit, 6s az 6ptilet szerkezetet
a rendeltet6sszer[i hasznelatnak megfelel6en, elv6rhatd gondosseggal,
feleloss6ggel kell kezelnie. Uzemeltetnie.

4.14. A Kozszolgaltat6 a letesitmeny moszaki rendszereit csak az Onkormanyzat
kifejezett enged6lyevel veltoztathatja meg. A Kozszolgeltat6 azonnal koteles
Onkormenyzat i16sban 6rtesiteni, ha a vAltoztatAs szUks6ge vagy ig6nye
felmerul.

4.15. A Kozszolgeltat6 kbteles harorn peldinyban ,,Uzemeltet6si napl6t" vezetni,
melyben rogziteni koteles az uzemvitelt 6rinto osszes adatol, tenyt.
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A Kozszolgaltat6 koteles az "Uzemeltet6si r apl6" egy peldanyet ki1l6n felk6r6sre,
igazolhat6 m6ddn megkUldeni az Onkorm6nyzirtnak.

A Kozszolg5ltato koteles az Uzemeltet6st 96 6. vagy l6nyegesen befolyasolo
kOnilmenyekrol, esem6nyekrol azonnal ir6sban 3rtesiteni Jz Onkorm6nyzatot.

A Kozszolgaltat6 kijelenti, tudomessal bir ar16l, hogy az uszodakkal kapcsolatos
szavatossagi 6s az 0j 6pit6s0 ingaUanr6szek kel kapcsolatos (elm6nyfurd5, strand,
futballpalyAk) garanci6lis jogokat az Onkormdnyzat gyakorotja. Kijelenti tov6bba, hogy a
l6tesitm6ny irzemelteteset ennek megfeleloen v,:gzi.

A Kozszolgaltat6 vallalja, hogy a Onkr:rmdnyzat k6r6sere a letesitmeny
karbantartesanak 6s nagyjavitdsanak koltseger6l r6szletes 6s val6s t6j6koztat6st ad a
Onkormdnyzatnak.
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5. A fele loss69biztos ites

Az uzemeltetes megkezdesehez Kozszolgeltat,)nak gondoskodnia kell az irzemeltetesi
tevekenysegre 6s a ny0jtott szolg6ltatdsra vonatk026 felel6ss69biztositesrol.

A Kozszolgaltato koteles a onkorm6nyzatot z zonnal, igazolhato m6d6n megkuldve,
iresban ertesiteni. ha oryan meghibasodas tirt6nt, amely nem tartozik a ,,norm6l
tizemvitelbe". A ,,nem normar uzembevitelbo" tartoz6 meghibeisodasok elhdrit6si
kdltseg6t a K6zszolg6ltat6 koteles a hiba e herilaset megel6zoen az elsz6mot6si
szabelyoknak megfelel6 r6szletes kolts6gvetest igazolhat6 m6d6n 5ladnr a
0nkormdnyzatnak. A k6ltsegvetest a onkorm6-nyzat jogo-sult j6v6hagyni. A k6lts6gvetes
lovAhagyirsa el6tt a Kdzszotgaltat6 csak sal6t kockdzatdra kezdheti meg J hiba
kiiavitdsdt.

A KozszolgSltat6 az alebbiak szerint koteles bes.zamolni, jelenteni onkorm6nyzat fel6:
a) b6rmilyen hat6sdgi ellenorz6s, vrzsgatat inditAsdrol, illetve jegyzokdnyvi
megallapitaser6l, 1. 6s 2. foku hatarozat6r6t a vizsgatat, elten6rzes megliezdesetol,
helyszini v6grehajtds6tol, illetve jegyz6k6r yvi k6zhez kapes6t6l legkes6bb 5
munkanapon belul, amelyek a letesitmenyek rIrt:kodtet6sere vonatkoznak,
b) Evente mrnimum ket ta,6koztat6 beszamot6 a tervhez, illetve id6arenyos teNhez
torten6 osszehasonlitas adataival a onkormd ryzal reszere az 1. szaml melleklet 6s
jelen szerz6d6s 6. pontja szerint.

A letesitmenyekben tartando 2 1 l) pontban ;zab6lyozott rendezvanyeket illetoen a
Onkormdnyzat minden 6v mircrus 6s sz:ptember h6napj6ban t6j6koztatJa a
K6zszolgdltat6t az elkovetke26 f6lev tervez-.tt rendezvdnyeirol. 0nkormAnyzat a
tervezett rendezvenyek id6pontjanak meghat6 -ozasakor - a lehel6segekhez kepest -
figyelembe veszi a K6zszolg6ltat6 .,hosszut5vrj, rendszeres" hasznosit6si
elk0telezettsegeit.



A felelossegbiztos itasnak kr kell terlednie a letesitmenyeket jogosan haszniil6
vend6geknek es a szolgdltatast l96nybevevo szem€lyeknek okozott k6rokra, amely6rt
az Uzemeltet6 a magyar Jog szabalyai szerint felelosseggel tartozik.
A felelossegbiztositasnak legalSbb 3.000.000,-FUkar, 6s 20.000.000,-FUev 6rt€krjnek
kell lennre A Kozszolg6ltat6 a kotveny eredeti petddnydt legkes6bb a szerz6deskotest
koveto trzedik napon koteles bemutatni Onkorm6nyzatnak A Onkorm6nyzat jogosult
szak6rtovel megvizsg6ltatni a kotv6nyt abb6l a szempontb6l, hogy az megfelel-e a jelen
szerzod6sben foglalt felt6teleknek.

A Onkorm6nyzat a kOtv6nyt 6s a dijfizetos folyamatossegat etlendrizni jogosult.

Amennyiben a K6zszolg6ltat6 nem teljesiti a felel6ss6gbiztositessal kapcsolatosan
leirtakat, az a KozszolgAltat6 szerz6d6sszeg6s6nek min6stjrl, es ennek megfelel6en
vellalni koteles a szerz6d6sszeg6s minden kovetkezm6ny6t.
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6. A KOZSZOLGALTATASI SzERzoDES ELLENTETELEZESERE ES
TELJESiTESRE VONATKOZO SZABALYOK:

Szerzodo felek meg6llapodnak abban, hogy a kozszolgeltatAsok kompenzAci6j6nak
elveil es osszeget a KozszolgAltat6 6ltal, minden dv januar 15. napj6ig benyfjtott Uzleti
terv ismeret6ben a szerz6d6s 1. szam0 melleklete hatdrozza meg.

Az Onkormdnyzat ellal fizetendo osszeget a t6rgyevi kciltsegvet6si rendeletben kell
meghat6rozni. A tamogatas merlek6t a 2012121|EU bizotsegi hat6rozat 5. cikke szerint
kell megdllapitani A t6mogatds merteke nem haladhatla meg a kozszolgaltates
elldrtasdrnak nett6 kdltseg6t azaz a k6zszolgaltat6s mr.i kodtetesevel kapcsolatban
felmerUlt kOltsegek 6s az ezzel OsszefUgg6sben keletkezett bevetelek kul6nbs6get,
figyelembe v6ve egy, a k0zszolg6ltatas ell6t6s6hoz kapcsol6do saj6tt6ke-r6sz alapjen
vdrhato 6sszer0 profitot is.

Szerzodo felek a Kozszolg6ltato javaslata alapj6n az Uzleti terv kialakltAsi es a
kompenz5ci6 osszeg6nek elfogad5sa 6rdek6ben folyamatosan kotelesek egyeztetni.

64 Az Onkorm6nyzat - az Uzleti terv1avaslat ismeret6ben €s annak k6zhezv6tel6tol
szamitott 30 napon be[]l -.,ogosult kiegeszito adatokat. osszehasonlit6 adatokat
k6rnr, fiiggetlen szakertoket, illetve konyvvizsgel6t igenybe venni.

Az 0nkormirnyzat koteles a Kozszolgaltat6 irasbeli javaslatenak, legaldbb a
normativekra vonatkoz6 e16irenyzatainak elfogadase16l az 0nkormanyzat 6ves
kolts6gvetesenek elfogadAskor, de legk6sdbb a targyev 6prilis 1. napiSig ddntenie, es
dont6s6rol a Kdzszolg6ltat6t t6j6koztatni.

A Kozszolg5ltato minden tergy6v els6 negyeddv6ben, illetve ha az Onkorm6n yzal a 6.5.

bekezdesben megszabott hatarnapig nem dont, illetve a dontesrol sz6l0 irasbelj
tej6koztatdst elmulasztja. ogy az Onkormanyzat ddnt6senek kdzlesenek napiaig a
K0zszolg6ltat6 jogosult a t5rgy6vben a targy6vet megel6z6 uzleti terv 6s a mell6klel
szerinti sz6mites alapjen a kozszolgeltatasi tevekenyseget folylatni azzal, hogy az
id6aranyos teljesit6st feltetelezve ez el6zti 6vivel megegyez6 szolgeltatasi
kompenzaciora jogosult.

6.5

6.6
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6 T Szerzodo ferek a k.zszorgiirtatasi efien6rt6kben varo megdlapodaskor k.rcsondsegyrrttmrlkddesre koterezve koteresek uiztositarii. hogv a. Kozszo196rtat6 ne r.szesuljon
, turkompenzeci6ban".. Ha az ,zemertetol-iolzdi,rcu bizotts,gi hatarozat 5. cikkenekmegfeleloen meghaterozotl dsszeget ;"gh;i"U"" ellent6telez6sben r6szesril, azijzemertet6nek a trirkompenz6ci6t iissza k;ri-i;;," Amennyiben a tirkompenzecj6osszege nem haradia..meg az dtragos eves ettentetetez6s osszeg6nek 100/o_dl, atulkompenzecio dtvrhet6 a-kcivett".; iAtirirL 

"] is levonhat6 az a$a az idcjszakrafizetend6 erent6terez6s. osszegeoli- A 
-k;;;;;il"y"zett 

az erenleterez6sror oryanelkulonitett elszanrolast kdteles'vezetn i, 
"-"rvi-ii'" zol2tzl tEu bizottsdgi hatarozat 5cikk6nek (2)-(4) bekezdeseben megnatiro.oii'r,.o"r"l"r,.n"nyek erenorzhet6k.

6 8' Szerzodo feiek kdteresek a reren kozszorg;lrtatSsi szerzod.st, annak 1 szamImelrekretet az az arapidn krarakiion er ,. on*J,r]n yzar aftarerfogadott a kompenzacioarapjaul szorgdro uzreti tervet, a Kdzsz;rg;lia't,: Jvenrenti i16sbeli javasratiit 6s uzretjz6rojelenteset, varamint az esetreges t,:rtoirpLn,ai.. ,"rorrndumor regarebb 1 0 6venkeresztur megorizni. retetet to-vaub] 
^ 5oiiiirteu brzottsagi hatarozat 8. cikkeertetmeben 10 eves irarmeg6rzesi tdtefezetf,ig ie;;et

6 I A Kozszorqartat6 .rvan szamviteri rendszert k )teres.. krarakitani es arkarmazni, amerya,ap16n etkutonit,,",d 
" 1"_1": 

.::,;6.;;l;;;;ru;Jzo rcizszorsartaresi tev6kenyses esaz egyeb tev6kenyseg szdmvitele. kcinyvviiete. 
.

610 A 2012t21rEU bizotts6gi renderel 5 cikk (9) bekezdese szer:nt amennyiben egyve'aikozas az drtardnoJgazoasagi eraetti .).lsi[;tdik"re, o",ri i."i,rrl'L=run*tevekenysegeket. akkor az drtarinos gazoas.rli Eroeku szorgartates kortseoeit 6sbev6teteit a t6bbi szotgattatas6toL 
"rr,r.i]"r*.'ti"r, kimutatnia betso sz6mldiban, akdlts6gek 6s bev.terek."rtrronite."n"t'prir.i,"r"r"r 

egyritt. Az ertardnos gazdasagierdek0 szorg6rtat6son kivtir e.<i te"etuniJgek;,;it.6g", magukban fograrj6k az osszeskozvetlen kcilts6get a kozos kottsegex ,ia.i ',, 
i..iies a megtererci t6kemeot6rul6st. Ekortsegekre nem adhato ertuntJtureret.' 

-,in 
ffiioun a Kozszorgertato a ierenszerzodesben foorair kdzszorgertatds koren ;,,iri e; xivur is'Gg;;ie;;;",ir.in",,kdteles ezen rendelkezes szerrnt el1ar.ni.

7. Tulajdonosi jogok gyakorr6sa 6s ktiterezetts6g,:k viser6se, k6pviseret

Az onkormanyzat svall'.o.[a_? turajdonosi Jo(rokat 6s viseri azon koterezetts6geket,mely ezen szerzod6s atapjan nem a kozszoli j iatoi terneti. --- 
\v!v'v!e,,uvv',

Jelen Megdrapodds aldirds6var a onkorman'zat/Tu rajdonos k6pviseroje ter.ies k6r0felhatarmazast ad a K.zszorg.rtr,o uJvruiitlle"nj 
raz 

ingaranokkar kapcsoratostulajdonosi jogok gvakorrdsara, iz ing.tr#n"r [,il-;oiatol lognyitattozatok megt6ter6rea mrikodes 6s az uzemertel,es vonitkoze-sena ',, i ]uili' "."rr,idesben 6s a hataryosjogszabdrvokban a Kfr Ferr.igyero Bizotts6ga I trrlirarrrgvon szabaryzataiban, 6s azonkorm5nvzat vonatkoz6 rendereteiben, 6. i. r"n',i"iroo6sben fogrart korrdrtozasokmellett.

A szerz6d6s megszfi n6se, modosit6sa

A jelen szerz6des megszlinik

A felmond6s rendkivuli jellege.

f:]:Il ,i:':.l,L hogy a jeten szezodes - annak hatdrozott id6tartamera lekinteftet
!?lrlvik f6r 5rtar, kizdrorag rendkivr-ri rerronui,ssaL Jz--"laori.to"n meghat6rozottesetekben sz0ntethet6 meq.

8

81



A felmondds esetei:
Az Onkorm6nyzat azonnali hatallyal felmondhatja a jelen szerzod6st, ha a
kcizszolgeltal6 ellen v6gelszamoldsi eljAr6s indul, vagy c6gbir6s6g elrendeli
felszamol5sit. Kozszo196llat6 k0teles az Onkorm6nyzatot halad6ktalanul tejekoztatni
arrol. ha salat vegelszemolasit kezdem6nyezi, vagy cegbir6s6g elrendelte
felszamolesAt.

S0lyos szerz6d6sszeg6snek mindsirl
k ii lono se n

a.) Az Onkormanyzat r6sz6rol:

- jogszabaly vagy a kozszolg6ltatdsi szerz6d6s alapjdn a kozszolgetatot megillet6
anyagi ju atesok, kompenzdci6s dij visszatart6sa, felteve, hogy a KozszolgSltato a
kompenzaci6s di1 atutalasahoz kapcsol6do valamennyi kotelezetlseg6t teljesitette,

- kozszolgellatdsi szerz6desoen a kozszolgeltat6 r6sz6rol villlalt, folyamalos i.izemeltet6si,
fejlesA6s6t szolgd16 feladatok elldtaset biztosit6 kdtelezettsegei teljesites6nek
elmulasztisa, ha azok lehetetlenn6 teszik, vagy sOlyosan akadAlyozzik a kdzszolgeltat6
altal vallalt szolgaltates teljesitds6t.

b.) A Kozszolgd tato reszdrol:

az allami vagy 0nkormanyzati koltsegvetest terhelo fo116sokat, temogatasokat,
lunatasokat, kompenzaci6s dijat nem a c6ljinak, rendeltet6senek vagy az errc
el6irt felt6teleknek megfelel6en, a jogszabalyokban foglalt e16irdsok megsertes6vel
haszn5lja fel.

A ielek bermelyike iogosult a jelen szerz6d6st rendkivuli felmondessal megszuntetni,
anennvrben a jogviszony folytateset a masik f6l stilyos szerz6d6sszeg6se, valamint
erdekelnek csorbul6sa ezl indokoltte teszi.

A rendkivlili felmonddrs joga a masik f6lhez intezett ajenlott lev6lben kozlendo ir6sos
nyilalkozattal gyakorolhato, legal6bb 15 napos hatErrid6 betartAsa mellett.

Felmondds eset6n a felek kotelesek egym6ssal elsz6molni.

82 A szerzodds m6dositAsa

Jelen szerzodes - amennyiben a modosites feltetelei fenn6llnak - csak irasban, mindket
f6l dllal c6gszeruen alaid m6don m6dosithat6. E jogkdrben jog nyilalkozatot a
Onkorm6nyzat rdszer6l a polgiirmester, tAvolldle akadalyoztatAsa eseten a
helyettesites6ve I megbizott szemely. mig a Kozszolg6ltato resz616l kizAr6lag az
0gyvezeto tehet.

83 Engedm6nyez6s
A m6sik fet el6zetes irasbeli hozzaiarul6sa nelkiil a felek nem engedm6nyezhetik, 6s
nem ruhazhatjak At a lelen szerzod6s szerinti semmilyen jogukat vagy
kotelezettseg uket

9. Birtokbaadis
Felek rogzitik hogy az Kozszoigeltato a 1.1. pontban meghatarozott ingatlanok
birtokdban van. kiilon birtokbaad6si eljarasra nincs szuks6g.



10. Adatv6delem
A k0zszolgellat6sok ny(itesa so16n a szolgdlta tdsokkal kapcsolatban keletkez6 adatok
felett a kozszolgeltat6 rendelkezik.

Felek a szakmailag elvArhat6 legnagyobb Jondoss6ggal kOtelesek elj6rni annak
6rdekeben. hogy garanteljAk a szdmit6gepes ft)ndszereikben t6rolt 6s/vagy feldolgozott
valamennyi adat bizlonsagdt, kUldnos tekintett:l a kozszo196ltatasok mennyisegere es
min5s6g6re vonatko26 adatokra.

1 1. Egytjttmik6d6s, ka pcsolattart6s:

1 1 .1 . Altalrnos egyuttmrikdd6si alapelvek:
Felekjelen szerz6d6ssel kapcsolatos kOtelezett;egeik teljesit6se soran kotelesek a t6lfik
elvirhat6 m6don, johiszemr.ien egytittmrjkodni.

1 1.2. operativ kapcsolattarl6k szintje:
Az operativ kapcsolattartas keret6ben a kozszo gdltates ell6tasaert felel6s 0nkorm6nyzat
6s a kozszolgattat6 felhatalmazott k6pvisel6i jArnak el. A k6pvisel5k egyeztetnek
minden olyan esetekben, amikor a szerzodes rrrndelkez6selnek betartasa 6rdek6ben az
szUkseges.
Kapcsolatlart6 az OnkormAnyzat reszerol rninden esetben a Polgermester. A
PolgArmester eseti jelleggel az adott kerdes megold6sara a Polg6rmesteri Hivatal
alkalmazottjet kijel0li.
Vit6s esetekben a kerdest a vezet6 kapcs( lattart6k (irgyvezet6 6s Polg6rmester)
szintjere utaljak.

12. Jogvitik rendez6se

A felek tOrekednek arra, hogy a kozottuk fenn;rll6 jogviszonyb6l ad6d6 esetleges v;tes
k6rd6seket bdkes 0ton rendezz6k. Amennyibe n erre nem nyilna m6d, szerzod6 felek
megiillapodnak abban, hogy berleti jogviszonytr6l eredo vitAik eld0ntesere 6rtekhatert6l
f0gg6en az altalanos illetekesseg szerinti Bir6sag jogosult.
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Jelen szerzod6sben nem szabdlyozott k6rc,esekben a Polgari TOrv6nykonyv az
i16nyad6

Felek jelen meg6llapoddst, mint akaratukkal mindenben megegyezot, elolvas6s es
ertelmez6s ut6n, j6v6hagy6lag es sajet keztilell irtdk aldr.



Keftvarosi Sportl6tesitmenyek
Kozszolgaltatesi SzezOdesenek 1

szam0 mellgklete

A Kertv6rosi Sportletesitm6nyek
kdzszolg6 ltato tev6kenyseg

tirmogat6sinak m6dja16l 6s m6rt6k616l

1. A ke(varosi sportletesitmenyek kozszolgaltatdsrol sz6l6 szerz6d6s 6. ponlja
alapj6n a szerzod6sben felsorolt k0zszolg6ltatasok ell6tdsa penzugyi
veszles69einek elkerUlese 6rdekeben a kozszolg6ltatas elldtas66rt felel6s
tulaldonos - az al6bb meghaterozott szamitasi elvek 6s m6d szerint - meghat6rozott
m6rt6kri tdmogatast biztosit a kdzszolg6ltat6 sz5mdrra, amelyr6l evente az
0nkormanyzat kolts69vetesi rendelete hat6roz.

2. A kompenzdci6 celja a vesztes6g kiegyenlit6se, melynek m6rt6ke nem haladhatja
meg a kdzszolgaltates teljesitesevel egyutt j6ro koltsegeknek a dijbevetel, az Allami
6s onkormSnyzati, illetve egyeb temogatesok figyelembev6tele utan sem fedezett
osszeget

3 P6nzrlgyi ellentetelezessel j5ro kozszolg6ltat6si kotelezetts6g alapj6n a szolg6ltat6
koteles belso sz6mvitel6ben elkulonitett nyilvantartast vezetni az adott
kozszolgaltatasi szerz6d6shez, illetve kozszolgaltatesi kotelezettseghez kapcsol6do
eszkozokrol forrdsokrol a szan]vitelr politikaban rogzitett etcsoportosit6s
lehetosegdt krzAro elszamolasi rendnek megfelel6en.

4. A pdnzugyi kompenz6cio meghatarozasakor a kozszolgaltatondl nem kell szemolni
nyeres6ggel.

5. A gazdilkod5ssal osszefUgg6 6vkozi modosulasokat a n6vel6, illetve csOkkent6
t6nyezok latlalmazzek.

A p6nz0gyi kompenzSci6 tdnyleges ertekenek meghatarozasa az alabbiak szerint
tortenik: A lanuer 1s-ig elkaszitett eves tizleti terv tartalmazza azokal az adatokat,
inform6ci6iat, amelyek alapjen a p6nzLigyi kompenz6ci6 osszege tervezhet6. Az uzleti
terv kompenziicios tAblezatai az alibbt adatokat laialmazzek.

1 Bevetelek
A beveteleknel figyelembe kel venni a kozszolgdltatdrsi tev6kenys6g folyten
tervezett drbeveielt t6telenkenti bontasban. Figyelembe kell venni
mindazokat a penzugyi bev6teli adatokat, amelyek a kozszolgeltatasi
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A KOzszolg6ltatesok vonatkozasaban a Kozszolgeltat6 az Uzleti 6vr6l m6ius 1S-ig 0n.

iizleti zarojelentest koteles az Onkormdnyzal r6sz6re teliesiteni.
Az ('izleti zdr6jelent6snek tartalmaznia kell kulonosen a targyevre vonatkoz6 irasbeli
javaslathoz k6pest tdrt6n6 tenyleges teljesll6s adatait (t6nyleges kolts6geket, teljesitett
vagy folyamatban levo beruhAzdsokat, fejleszteseket), az att6l val6 elt6r6sek
bemutat6sAt kulonos tekintettel az esetleges hranyokra es/vagy t0lkompenz6ci6ra. A
za16lelenteseknek tartalmaznia kell tovebbe a tervszerti szolgaltatAsokban
bekovetkezelt k6sedelmeket, annak m6rteket, okait 6s a kesedelem felr6hat6sagara
vonatkoz6 kozszolgaltatoi nyilatkozatot.

IV

A kompenzaci6 alapldt kdpezo Uzleti terv tartama 6vkozben csak kozos megegyezdssel
modosithato
A kozos rnegegyez6s ttjan tOrteno m6dositasnak helye van k016nosen' ha a

Kozszolgaltato gazd6lkocldsdrban evkozben olyan jelentos m6rtekU, t6le ftlggetlen
valtozesok kovetkeznek be (vis major helyzet, sztr5,lk, alapveto a v6llalkoz6st6l
fuggetlen kdlts6gek nagym6rtekU vdltozasa, kenyszer0 alv6llalkoz6 valt6s), amelyek a

k6zizolgaltatds veltozatlan felt6tetekkel t0rteno ellat6set nyilvAnval6an 16nyegesen

megnehezitik vagy lehetetlenitik.

A nem kozszolg6ltatasi tev6kenys6g bev6teleinek, 6s kiadAsainak sorai kozdtt a

KOzszolgaltato szabadon etcsoportosithat, az uz!eti tervtol elterhet.

A kozszolgaltatirsi tev6kenys6g kiaddsai f66sszeg6n belul a kiad6si sorokat es azok

o.r."grrJ,r"eget, mig a beveteli f6osszegen beli.il a beveteli sorokat 6s azok

osszegszerLiseg6t indokolt esetben netto 2 milli6 ezer Ft 6sszeghatarig szabadon

m6doaithatja a Kozszolgaltato Az i.-izleti tervben nem nevesitett 0i kiaddsi sorl nem

letesithet Az ezl mLghalad6 merteku atcsoportositas a Felugyelobizotts6g

egyet6rt6s6vel a Gazdasirgi es Penzugyi Bizottsag j6vdhagy6s6t kovet6en tonenhet.
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T6rqv: - kompenzrici6s el6leg igenyl6se a 2020. m6sodik negycdevdre

Tiszre ll Fel ng)e I 6 B izonsdg !

A 2020. mdrcius lS-dn elfogadon 0zleti terviink, valamint a Ktizszolgiiltatisi szerzrjdes es

alapjan k6rjiik Tarsas6gunk szdrndra a 2010. cvi tdn:ogatAs terhere 30.fi)0.000,- Ft mffktidesi
k6lt6seg el6leg, foly6sitrist.
2020. els6 negyedevere eddig 2E.533.5E8-Ft kompenziici6t kertiink az eredmeny-kimutatds es

negyedeves jelent€s alapjdn. A testiilet a 2020-as 6vre 1ffi.980.101-Ft. tinkorminyzati t6rnogst{st
szavazotl mcg rcsziinkrc.
A Covid-19 virus kapcsin el66llt rcndkivtili helyzetre val6 tekintettel (uszod[ink bezirtak, igy
beveteltink nincs) kdvetkez6 negyedevi kiiztizemi es egyeb miil<odesi kiad6sok, strand

ujranyt6shoz sziiks6ges felujitrisok karbantandsok miatt a drsasdg bankszimla egyenlege, nem

nyrljt mrir fedezetet, a kdvetkezo havi berek es jdrul6kok, tov{ibbi a szokAsos havi k6lts6gek
druraldsdhoz. (AFA, kdzrizemi dijak, stb.)

A kapott rimogat6ssal negyed6ves szinten tdtelesen clszimolunk

A fentiek alapjri.n kerjiik a k6rt timogat is kiutaldstit

Budrpcst. 2020. dpn lis 08

Tisztel€ttel

Cserna Sindor
0gyvezetti

Kern'drosi Kft. Fel{igrel6 Bizottsige
Budapest F6viros XVI. keritleti Onkorm6tryzal

Kerndrosl Spo.ueles ianonFt€t Uzerndtet6 Ki
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A Felugyelti Bizonsig elntik6nek javaslatrira a koronavirus jarvany miatt kialakult veszclyhelyz.erre vald

retinteriil a Feltigycl6 Bizon*iLg oldset intemeten fol)tstjAk Ie. A Felilgyel5 BizonseB tagiai irrisban' e-

mailen adjri* le szavazaurkar. Ai eln6k rngri,tlapitja, hogl a Fel[gyel6 BizotisliS hatiroza*Cpes Cs minden

urg elfooadja. hogy az 0list 6s a sravazAst ebben a formdban anjAk meg'

tlizonsdgi elndk javaslatot tesz az {resos ,,Meghiv6"-ban szercpl<i napirend triu.gyalisira.

Az elndk a kdvetlez<i hat{rozati javaslatot rclle fel szavazdsra:

,q Bizottsag 3 igen,0 nem,0 trrtdzkod6s sza\dz.,;tla) elfogadta az aldbbi hadrozatot:

I 0/2020.(04. t 5, ) KFB: A Kcrtvdrosi Sponletesitnrenycket Uizemeltct6 Kft. Felugyelti

Bizottsiga a 2020. 6prilis I5'i iil6s napirendjdt az alAbbiak szerint

elfogadja.

Jegyzdk6nyv

Amely kdsztilr az Erzsibetligeri RAtonyi G6bor L lszodiban, 2020. iprilis 15. napjen l4m drakor a Kenvdrosi

Sprrtiitcsitmenyeket i,zemeltet6 Kft. Fcliigyeki BiTottsiSa oleserdl.

Jclcn vanoaki

Kovdcs Ruvmund. a FEB tagla
Kendsz Edit. a FEB tagis
Biicsi Gcrqelv. a FEB agia
Cscma S6vrdor, a KenvArosi Kft. 0gyvezct<ije

Napirend

l. A Kertvirosi Kfl. 2020.6vi I. negyeddves besz.i'rnol6jimak

cs kompcnzAci6s t:irnogat isr6urak j6vriihagyasa ( I . szirnt
melleklet)
2020. 6vi ll. negyed€vre kompenztrci6s el6leg j6vd}agy{sa'

(2. szirn0 mell6klel)

Fe lelos: Kovdcs Raymund a Kerrviirosi Kft. Felitgyel<i

B izotsAg{nak elndke.

l. A Kerrvdrosi Sportldtesif,€tryekel tizemeltetti Kfi. 2020.6vi I. oegred6ves bcszrimol6jfnak 6s

kompcnzlcids tlmogrtlsAnrk jdviheryAsa

A Felugyeki Bizo(srig 3 igen,0 neo,0 trrt6zkodls szsvszaIsl elfogadta az alabbi hatrirozaot:

2

I l/2020.(0.t.15.) KFB: A Kern'irosi Sponldtcsitmdnyeket Uzemeltet6 K-ft' Feliigyelti

Bizottsriga a Kenriirosi Klt. 2020. ivi I. negycdeves bcszimol6j6t a

mellckletben szerepl<i tartalommal elfogadja.



2

A Feliigyel6 Bizott$ig 3 igen, 0 ueo, 0 terl6zkod{s szavszattal elfogadta az alibbi halrmzalot:

12n020.(04.1s.) KFB:

2, 202A.6vi II. negrcd&rc kompcnzici6s eldleg j6vibegrira.

A Fel0gyel6 Bizonsdg 3 igen, 0 oelr, 0 tert6zkodfu szavazattal elfogrdta az aldbbi hat&ozatot:

A Kerw6rosi Sponl6tesimCnyeket Uzcmeltetd Kt. Felugyeld
Bizottsdga a Kerwdrosi Kn. 2020. dvi l. ncgred6ves beszimol6ja
alapj6n 2E.533.588, azaz huszonnyolcmilli6{tszizharminch{mmezer-
0rs7^.ryolcva$yolc forint kompenztrci6s tfunogat6si igeny kifizet6sel
j6v6hegyja.

A Kerw6rosi Sportl€tesitrn6nyekct Ozeaeltet6 Ki. Fel0gyel6
Bizons6ga a Kerntirosi Kfl. 2020. dvi II. negyeddves kompenzici6s
tAmogatds6rul terhdrc 30.000.000 forirt, 8zz harmincmilli6 forint
kompenztrci6s el6leget j6vChagyja.

Felel6s: Kovfcs Raymund a KerwArosi Kft. Fel0gyel6
B izonsAgAnak eln0ke.

K- m. f.

r3/2020.(04.15.) KFB:

Budapest, 2020. iprilis 15.
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Kendsz Edit
jkv. hitelesitd

Bricsi Gergely

.ikv. hitelesit6


