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Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere

Előterjesztés

a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának 2013. évi beszámolójáról

I. Tartalmi összefoglaló

A

Kőbányai

Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Társaság (a továbbiakban: Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.) benyújtotta a
Bizottsága 2013. évi beszámolóját, amely az előterjesztés 2. mellékletét képezi.

Felelősségű
Felügyelő

A beszámolót a Felügyelő Bizottság 2014. március 27-én megtárgyalta.

II. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az
előteljesztés l. mellékletében foglalt határozatot.
Budapest, 2014. április 2.

Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

J#·

l. melléklet az előterjesztéshez
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.. ./2014. (IV. 17.) határozata
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottságának 2013. évi beszámolójáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Felügyelő Bizottságának 2013. évi beszámolóját elfogadja.
Határidő:

Feladatkörében érintett:

azonnal
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője
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2. melléklet az előterjesztéshez

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft
Felügyelő Bizottságának 2013. évi beszámolója
Szivárvány Nonprofit Kft-nél háromtagú Felügyelő Bizottság, továbbiakban FB
Az FB a működését a gazdasági társaságokról szóló 2006. IV. törvény, a Kft.
Alapító Okiratának a Felügyelő Bizottságra vonatkozó rendelkezése és a saját ügyrendje
szerint végzi.
A

Kőbányai

működik.

Jelen beszámoló a 2013. január l. napjától- 2013. december 31. napjáig terjedő
szól.

időszakról

A Felügyelő Bizottság (továbbiakban FB) 2013. évben a törvényi előírásoknak megfelelőerr
végezte munkáját, az előírt kötelezettségeinek megfelelőerr folyamatosan ellenőrizte a
társaság tevékenységét.
Az FB az elmúlt év folyamán 13 alkalommal ülésezett. Ezzel megfelelt az Ügyrendje I/6.
pontjában foglaltaknak, mely szerint az FB "legalább negyedévenként ülést tart".
Az FB három tagból áll, határozatképességéhez a három tag jelenléte szükséges. Mind a 13
ülés határozatképes volt.
Az alábbiakban kivonatosan ismertetem az FB ülésein megtárgyalt témákat.
Március l.
- Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013. évi Üzleti terve.
- A szolgáltatások 2013. évi önköltségei és intézményi térítési díjai.
- "Kincset Érő Egészség" c. pályázaton való részvétel.
- A főzőkonyha tárgyi feltételei, tapasztalatok a főzőkonyha üzemeltetése során.
Április ll.
2013. évi üzleti terv ismételt tárgyalása az önkormányzati támogatás függvényében.
Az ügyvezető 2012. évi prémium feladatok teljesítéséről szóló beszámolója.
Javaslat az ügyvezető 2013. évi prémium feladatainak meghatározására.
- Konyhai eszközök beszerzése.

Május 6, 8, és 29.
A Kft. 2012. éves pénzügyi beszámolói (mérleg, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói
jelentés), a közhasznúsági jelentés, a szakmai beszámoló. Ezen pontokat először
tételesen, majd összefoglalóan végigtárgyaltuk
A Felügyelő Bizottság 2012. évi beszámolója.
A főzőkonyha bővítése.
KMOP-3.3.3 energetikai pályázat.
Június 6, és 24.
A Kft. időarányos gazdálkodása (negyedéves).
A főzőkonyha bővítése és személyi tárgyi -feltételei.
A Szent László Plébánia hittanos gyermektábor étkeztetése.
Az Újhegyi gyermek háziorvosi rendelő takarítása.
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Autóparkolás és gépjármű bérbeadás.
Augusztusi 15.
A Kft. 2013. l.- VI. havi időarányos gazdálkodása.
KMOP-3-3-3-13 "Napelemes rendszer kialakítása a Szivárvány Idősek Otthonában" c.
pályázat.
A főzőkonyha személyi -tárgyi feltételei, változások.
ELMŰ szerződésmódosítás.

Az FB tájékoztatást kapott
az Idősek Otthona szabadtéri programjáról,
a Kőbányai Közszolgálati Napon történő részvételről,
a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellenőrzésérőL
Szeptember 23.
Ismételten napirendre került az ELMŰ szerződés módosításainak előkészületi munkálatai.
Az intézményi orvosi ellátás.
Az intézményi orvos tájékoztatásának meghallgatása az intézmény orvosi ellátásáról és a
szakápolás bevezetésével járó orvosi teendőkről.
Az Alapvető Jogok Biztosa levelének megtárgyalása.
A konyha tárgyi- személyi feltételei.
Tájékoztatást kapott az FB
- a 2014. évi költségvetési koncepció előkészítés tárgyú levélről és az ezzel kapcsolatos
határidős feladatról.
Október 15.
- "Napelemes rendszer kialakítása a Szivárvány Idősek Otthonában" c. nyertes pályázat.
- A pályázat előkészítő munkálatai, pályázattal kapcsolatos ELMŰ feladatok
- Az emelt szintű elhelyezést nyújtó férőhelyek visszaminősítése.
- A Pénzügyi és Gazdasági Iroda részére készített 2014. évi gépek, berendezések beszerzési
terve.
- A KEOP-5.3.0/A/089/2010-0095 sz. Hárslevelű u.-i Idősek klubja energetikai pályázat
Projekt Fenntartási Jelentése.
Tájékoztatást kapott az FB
az Önkormányzati energetikai közbeszerzésről és a központosított közbeszerzéssei
kapcsolatos Kft.-t érintő feladatokról.
November 15-i és 21.
- Kft. 2013. 1.- III. negyedévi időarányos gazdálkodása.
- 2014. évi Munkaterv tervezete.
- Az FB tagjai meghallgatták a Kft. munkatársainak beszámolóját az intézményben folyó
ápolási, gondozási tevékenységről, a tervezett szakápolásról (személyi, tárgyi
feltételeiről), az intézményi orvosi ellátásról, amentálhigiénés csoport munkájáról.
Tájékoztatást kapott az FB
az Alapvető Jogok Biztosának válaszleveléről, a közigazgatási hatósági eljárásról,
az ELMŰ műszaki felülvizsgálatáról,
a Szociális Munka Napjáról,
- közzétételről,
- konyhai berendezések műszaki állapotáról, az étkeztetés bővítéséről,
- az intézményi facebook oldaláról,
- Dr. György István Országgyűlési Képviselő jótékonysági előadásáról és a felajánlott
összeg felhasználásáróL
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December 30.
A Kft. 2013. I-XI. havi időarányos gazdálkodása.
A Kft. 2014. évi költségvetési tervezete.
Tájékoztatást kapott az FB
- a Kormányhivatal és az ÁNTSZ ellenőrzéséről,
- a működési engedély módosítási kérelem benyújtásáról (demens nappali ellátás),
- szakápolási kérelem benyújtásáról (Szakápolási szakmai program, Infekciókontroll
Szabályzat, Antibioticum politikai) az elkészült szakápolási protokollokról, a demens
foglalkoztatási szakmai programról,
- a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0095 Projekt Fenntartási Jelentésről,
- gázszerződés felmondásáról,
- ELMŰ előkészítő munkálatokról az idősoros elszámoláshoz.

A fentieken kívül a Kft. ügyvezetője folyamatosan tájékoztatta a Bizottságot a társaságot
érintő problémákról, aktuális napi ügyekrőL
A Bizottság tagjai a megbízatásukon kívül önként vállalt feladatokat
társaságnál:

lS

teljesítettek a

Szabó Tibor FB tag
Folyamatos szakmai segítségnyújtás a főzőkonyhai dolgozók munkájához, a konyha személyi
- tárgyi feltételeinek biztosításában.
Venn es Zoltán FB tag
Az Idősek Otthona lakói és dolgozói közötti esetlegesen felmerülő konfliktuskezelés,
intézményi facebook létrehozása és működtetése, a közösségi munka támogatása.
Dr. Rajháthy Beatrix FB elnök
Részvétel az épületgépészeti, energetikai tárgyalásokban, orvosi eszközbeszerzésekben. Az
orvosi és szakápolási feltételek figyelemmel kísérése.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottságának beszámolóját szíveskedjen elfogadni.

Budapest, 2014. március 24.

Dr. Rajháthy Beatrix
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