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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

Q_~ k . szám ú előterjesztés 

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
Felügyelő Bizottságának 2012. évi beszámolójáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2315/2010. (X. 21.) és 
a 322/2012. (VI. 21.) KÖKT határozataival a KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
Felügyelő Bizottságának tagjait megválasztotta. 

A Felügyelő Bizottság a 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta és 2012. április 
9-én benyújtotta, amely az előterjesztés 2. melléklete. 

II. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2013. április 9. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

J 
Dr. Szab~isztián 

jegyző~ lM.) t ( l.J\t 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2013.( ...... )határozata 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
Felügyelő Bizottságának 2012. évi beszámolójáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT Kőbányai 
Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi beszámolóját elfogadja. 

Határidő: 2013. április 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
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2. melléklet az efáterjesztéshez 

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhaszn ú Kft. 
Felügyelő Bizottságának 2012. évi beszámolója 

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. (a tovúbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottsága 
ügyrendjének és munkatervének megfelelöen a Képviselö-testület felhatalmazása alapján 
rendszeresen ülésezik. 

A 2012. évi ülések minden alkalommal határozatképesek voltak. a tagok teljes létszámban 
megjelentek. 

2012. július 2-án a Felügyelő Bizottság újjáalakult, mert a Képviselö-testület Melega Kálmánt és 
Farkas Gábort visszahívta és helyettük Agócs Zsoltot és Oclschlager Tamást nevezte ki a Felügyelő 
Bizottság tagjává. 

A Felügyelő Bizottság 2012. évben öt alkalommal ülésezett. 

A Felügyelő Bizottság 2012. január 10-én tájékoztatót kapott dr. Nemes Dénes ügyvédtől a 
közhasznú jogállásról szóló törvény változásáról, a szükséges intézkedésekről. A Felügyelő 

Bizottság Pusztai Csaba könyvelő tájékoztatása alapján értékelte a Társaság 20 ll. évi 1-XI. havi 
gazdálkodási eredményét, a hevételi és kiadási adatokat. valamint azoknak az üzleti tervhez való 
viszonyát. A Felügyelő Bizottság tárgyalt a 2012. évi költségvetési javaslatról is. 

A Felügyelo Bizottság a régi tago kkal. Melega Kálmán elnök vezetése alatt 2012. április 3-án 
beszámolót fogadott el a Társaság tüzvédelmi, munkavédelmi és környezetgazdálkodási 
tevékenységéről. Megtárgyalta és elfogadásra javasolta a K(~pviselö-testületnek a 20 ll. évi médeg
beszámolót és a tevékenységi jelentést a vonatkozó me l lékletekkeL valamint a 2012. évi üzleti 
tervet. J avaslatot tett az ügy\ eze t ö p rémi um feladatai nak el fogadására. valamint az SZMSZ 
módosítására is. 

2012. július 2-án az új Felügydö Bizottság megtartotta alakuló ülését és elnöknek Gerstenbrein 
Györgyöt választotta meg. Hancz Sándor átfogó és részletes tájékoztatót tartott ez új tagok részére a 
Társaság feladatairól, azok teljesítésének állásáról, a foglalkoztatás formáiról, az eszközparkról, 
valamint a vagyoni és pénzügyi helyzetrőL 

2012. szeptember ll-én a Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Társaság első féléves beszámolóját, 
elfogadta az elnök által elkészített ügyrendjét és munkatcn ét. tájékozódott a LÉLEK programmal 
kapcsolatos feladatok végrehajtásáróL az intézményi és Jahzótéri játszóeszközök szabványosítási 
felülvizsgálatának lefolyásáról, valamint a megtett intézkedésekről, továbbá a tervezett illemhely
beruházás helyzetéről. 

2012. december ll-én a Felügyelő Bizottság a kön) vel ö és könyvvizsgáló jelenlétében 
megtárgyalta és értékelte Társaság 2012. I- Ill. negyedévi tc\ ékenységét. gazdálkodását, valamint 
2013. évi költségvetésének tervezetét 

A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készült, amelyet a jelenJévökön kívül megkapott a 
gazdasági ügyekért felelős alpolgármester is. 
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A Felügyelő Bizottság a régi összetételben nyolc az új összetételben pedig három határozatot hozott 
a 2012. évben. 

A 2012. évben a Társaság munkája révén sikerült megnyerni a "Legszebb virágos főutca" címet. 

A Felügyelő Bizottság megállapítása szerint a Társasúg a feladatát megfelelöen látja el, 
gazdálkodása stabil, mivel minden kötelezettségének idéíhen eleget tud tenni, jogi helyzete 
rendezett, a szükséges szabályzatokkal és utasításokkal rendelkezik. 

Budapest, 2013. április 9. 
l \ ·. ~ 
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!lA.,.__ l \ l ............ 
Gersfenbrein Gy~~: 

FB elnök 
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