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,)1 r---. számú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő 

Bizottságának 2012. évi beszámolójáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Szivárvány Kft. benyújtotta a Felügyelő Bizottságának 2012. évi beszámolóját. A 
beszámolót a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és 2013. május 2-án benyújtotta, amely az 
előterjesztés 2. mellékletét képezi. 

II. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2013. május 2. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

.. ./2013. (V. 16.) határozata 

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő 
Bizottságának 2012. évi beszámolójáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 



2. melléklet az előterjesztéshez 

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
Felügyelő Bizottságának 2012. évi beszámolója 

A Felügyelő Bizottság működését a gazdasági társaságokról szóló 2006. IV. törvény, a Kft. 
Alapító okiratának a Felügyelő Bizottságra vonatkozó rendelkezései és a saját ügyrendje 
szerint folytatja, a megválasztása óta rendszeresen ülésezik. 
Az FB. üléseken minden esetben jelen volt mind három tag, azaz a bizottság minden esetben 
határozatképes volt. 

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2012. évi gazdálkodását a Felügyelő Bizottság 
folyamatosan figyelemmel kísérte. Jelen beszámoló a 2012. január l. - 2012. december 31. 
időszakról készült. 

A Bizottság az év folyamán 14 alkalommal ülésezett és folyamatosan részt vett a főzőkonyha 
kialakítási munkálatokkal kapcsolatos tervmegbeszéléseken és helyszíni ellenőrzéseken, 
szemléken. 

A Bizottság januári ülésein került megtárgyalásra a Kft. 2011. évi gazdálkodás, felhasználás és 
a 2012. évi költségvetési tervezete, a konyha főzőkonyhává történő átalakítása. 
A beérkező árajánlatokalapján a bizottság kiválasztotta a konyhatechnológiai, a gázenergetikai 
és elektromos tervet készítő, valamint a kivitelező társaságokat. 

Február havi ülések napirendi pontjai voltak a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2012. évi 
üzleti terve, a Kft. által nyújtott szolgáltatások önköltségi és intézményi térítési díjának 
megállapítása, FB Ü gyrend megtárgyalása, valamint a főzőkonyha tárgyi, személyi 
feltételeinek meghatározása. 

Március havi ülés napirendi pontja volt a főzőkonyha kivitelezési munkálatainak 
megbeszélése, egyeztetése, a konyhai dolgozók kiválasztása. 

Április havi ülésen az ügyvezető tájékoztatást adott a konyhai munkálatokról, a személyi, 
tárgyi feltételek alakulásáról. 

Május hónapban kerültek megtárgyalásra a Kft. éves beszámolója, (mérleg, kiegészítő 
melléklet, könyvvizsgálói jelentés), közhasznúsági jelentése, üzleti jelentése és a Felügyelő 
Bizottság 20 ll. évi szakmai beszámoló j a. 

Június havi ülés napirendi pontja volt a Kft. ügyvezető 2012. évi prémiumfeladatának 
meghatározása. 

Július hónapban tárgyalta a bizottság a Kft. időarányos gazdálkodását, a Közbeszerzési 
Szabályzat tervezetét és a főzőkonyha üzemeltetéséről készült beszámolót. 

Szeptember hónapi ülés napirendi pontjai voltak a Kft. Alapító Okiratának módosítása, az 
Örök Ifjak Idősek Klubjának átvételével kapcsolatos feladatok, valamint a főzőkonyha 
légtechnikai elszívó rendszerével kapcsolatos megbeszélés. 



A bizottság tájékoztatást kapott a 2001. évben benyújtott Energiaszivárvány pályázat 
elutasításáról. 
Október hónapban megtárgyalásra került a Kft. időarányos gazdálkodása és a 2013. évi 
költségvetési tervezet. 

December hónapi ülés napirendi pontjai a Kft. időarányos gazdálkodása és a konyha bővítésére 
vonatkozó árajánlat megtárgyalása volt. 

A Felügyelő Bizottság az alábbi ellenőrzésekről és az ellenőrzésekről készült határozatokról 
kapott tájékoztatást az év folyamán: 

- Pest Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc - Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 
Észak-Budapesti Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala 
- főzőkonyha nyilvántartás ba vételi szemle + külön engedély 
Az ellenőrzés időpontja: 2012. 05. 09. 

-Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Közép-pesti Katasztrófavédelmi Igazgatóság - tűzoltásági bejárás 
Az ellenőrzés időpontja: 2012. 07. 19. 

-Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Közép-pesti Katasztrófavédelmi Igazgatóság - tűzvédelmi átfogó ellenőrzés 
Az ellenőrzés időpontja: 2012. ll. 09. 

-Budapest Főváros Kormányhivatala 
Budapest, X., XVII., XVIII. kerületi Népegészségügyi Intézet 
- általános higiénés ellenőrzés -

Az ellenőrzés időpontj a: 2012. l O. hó 

-Budapest Főváros Kormányhivatala 
Budapest, X., XVII., XVIII. kerületi Népegészségügyi Intézet 
- működő egység ellenőrzése -
Az ellenőrzés időpontja: 2012. 12. 13. 

- Magyar Államkincstár 
-normatíva elszámolása megfelel-e jogszabályi előírásoknak, 
-a jogszerű felhasználás követelményei biztosítottak-e? 

Az ellenőrzés időpontja: 2012. 09. 10. 

Az ellenőrzések során hiányosságak nem kerültek megállapításra. Az iratokba hetekintésre az 
Ügyvezető lehetőséget biztosított, a Felügyelő Bizottság a tájékoztatásokat meghallgatta és 
elfogadta. 

A fentieken kívül- egyebek napirendi pontban- Kft. ügyvezetője folyamatosan tájékoztatta a 
Felügyelő Bizottságat a társaságat és az intézményt érintő aktuális napi ügyekrőL 

Budapest, 2013. április 23. 
Dr. Rajháthy Beatrix 

FB elnök 


