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Előterjesztés

a Képviselő-testület részére
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.
felügyelőbizottságának 2018. évi beszámolójáról
I. Tartalmi összefoglaló

Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Kőkert)
(a továbbiakban: Bizottság) évente köteles írásbeli jelentést készíteni és
benyújtani a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban:
Önkormányzat) részére. A Bizottság a jelen beszámolójával a 2018 . évről ad számot.
A Bizottság az elmúlt év folyamán öt alkalommal ülésezett. Január, február, március, május,
június, augusztus, november és december hónapokban nem került sor a Bizottság
összehívásra. Az öt alkalomból egy esetben a szavazás e-mail útján valósult meg. A Bizottság
az üléseken minden alkalommal határozatképes volt.
A

KŐKERT

Kőbányai

felügyelőbizottsága

Az alábbiakban kivonatosan ismertetem a Bizottság által az üléseken tárgyalt napirendi
pontokat:
1. A Bizottság az április ülésén tárgyalta a saját munkatervét, a Kőkert 2017. évi
beszámolóját, valamint a Kőkert 2018. évi üzleti tervét.
2. A Bizottság júliusban tartott egy e-mailen keresztül lebonyolított szavazást az
ügyvezető önértékeléséről, rendes ülés keretében tárgyalta a 2017. évről és a 2018.
első negyedév időszakáról szóló munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi
tevékenység tájékoztatóját, valamint a Kőkert I-V. havi teljesítéséről szóló
tájékoztatást tudomásul vette.
3. A negyedik, szeptemberi ülésen a Bizottság a Kőkert új ügyvezetőjének beszámolóját
hallgatta meg, egyben az ügyvezetőváltással kapcsolatos teendők ismertetését fogadta
el.
4. Az októberi ülésen a Bizottság új elnökének a megválasztására került sor.
A fentieken kívül a Kőkert ügyvezetője a Bizottság ülésein folyamatosan tájékoztatta a
Bizottság tagjait a Kőkert aktuális napi ügyeiről.

II. Döntési javaslat
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2019. április
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Törvényességi sz , mpontból ellenjegyzem:

Dr. S a ó Krisztián
jegyző

1. melléklet az

előte1jesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
. . ./2019. (IV. 18.) határozata
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.
felügyelőbizottságának 2018. évi beszámolójáról
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsága 2018. évi tevékenységéről készült
beszámolóját elfogadja.
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Beszámoló a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.
Felügyelőbizottságának

2018. évi munkájáról

A Felügyelőbizottság 2018. évben 4 (négy) alkalommal ülésezett a Kft., vagy a Kőbányai
székhelyén, továbbá 1 (egy) alkalommal, levélben szavazott az előte1jesztett

Vagyonkezelő

napirendekrő 1.

1. ülés: 2018. április 10.
l/2018 (IV.10.) határozatával a Felügyelőbizottság elfogadta a Felügyelőbizottság 2017. évi
munkájáról, illetve 2/2018 (IV.10.) határozatával elfogadta 2018. évi munkatervét.
3/2018 (IV. I 0.) határozattal a Felügyelőbizottság megtárgyalta, és a Képviselő Testület felé
elfogadásra javasolta a Kft. 2017. évi beszámolóját, mely napirendi pont keretében
meghallgatták az ügyvezető, a Könyvelő, és a Könyvvizsgáló tájékoztatóját.
A Felügyelőbizottság a 4/2018 (IV. l 0.) határozattal, az ügyvezető tájékoztatójának
meghallgatása után a Kft. 2018. évi üzleti tervét megtárgyalta és elfogadásra javasolta a
Képviselő Testület felé.

2. ülés - e-mail szavazás 2018. július. 02.
A Felügyelőbizottság e-mail szavazás alapján elfogadta az

ügyvezető

önértékelését.

3. ülés: 2018. július 17.
A Felügyelőbizottság 5/2018 (VII.17.) határozatával a munkavédelmi, tűzvédelmi és
környezetvédelmi tevékenységről 2017. évről és 2018. első negyedévéről szóló tájékoztatót
tudomásul vette.
6/2018 (VII.17.) határozatával a Felügyelőbizottság a Kft. I-V. havi teljesítéséről, és az azt
követő időszak feladat ellátási eseményeiről adott tájékoztatást tudomásul vette.

4. ülés: 2018. szeptember 25.
Az ülés keretében a Felügyelőbizottság meghallgatta a Kft. új ügyvezetőjének tájékoztatóját
az ügyvezető váltással kapcsolatos teendők ismertetéséről elfogadta.

5. ülés: 2018. október 24.
A Felügyelőbizottság 2018/9. számú határozatával megválasztotta elnökének Melega
Kálmánt.

Budapest, 2019.03.29.

Melega Kálmán
a Felügyelőbizottság elnöke
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