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

Felügyelőbizottságának 2014. évi beszámolójáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának elnöke elkészítette a 2014. évi 
tevékenységükről szóló beszámolóját, amely az előterjesztés 2. mellékletét képezi. 

A beszámolót a Felügyelőbizottság a 2015. április 8-i ülésén megtárgyalta és jóváhagyta. 

II. Döntési javaslat 

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

. . ./2015. (IV. 16.) határozata 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2014. évi beszámolójáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság Felügyelőbizottságának 2014. évi beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 
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A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft 
Felügyelő Bizottságának 2014. évi beszámolója 

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft-nél háromtagú Felügyelő Bizottság, továbbiakban 
Bizottság működik. A Bizottság a működését a gazdasági társaságokról szóló 2006. IV. 
törvény, a Kft. Alapító Okiratának a Felügyelő Bizartságra vonatkozó rendelkezése és a saját 
ügyrendjeszerint végzi. 

Jelen beszámoló a 2014. január l. napjától- 2014. december 31. napjáig terjedő időszakról 
sz ól. 

A Bizottság 2014. évben a törvényi előírásoknak megfelelően végezte munkáját, az előírt 
kötelezettségeinek megfelelően folyamatosan ellenőrizte a társaság tevékenységét. 

A Bizottság 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. A Bizottság 
mind a 13 ülésén határozatképes volt. A július 16-án megtartott ülés eredeti tervezett 
időpontjajúlius 08. volt, ezt betegségmiatt kellett módosítani a későbbi időpontra. 

Az alábbiakban kivonatosan ismertetem az FB ülésein megtárgyalt témákat. 

A Bizottság március 6-án tárgyalta a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2014. évi 
önköltség és intézményi térítési díjait, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda részére készített 2013. 
évi költségvetési beszámolót, a Bizottság 2014. évi Munkatervét, az intézmény orvosának 
jelzését a sérelemdíjról, valamint az idősek otthona karnera rendszerének állapotát és a 
Bizottság jóváhagyta a szükséges javítás költségét. 
Tájékoztatást kapott a Bizottság a konyhai gépek pályázati lehetőségéről, a pályázathoz 
szükséges konyhai akkreditációról, szakképző iskolákkal kötendő együttműködési 
megállapodásokról, az ELMŰ-nél lekötend ő energia mennyiséggel kapcsolatos ügy aktuális 
állásáról, a projektfenntartásijelentésekről, valamint az ágazati pótlékróL 

Március 27-ei és április Ol-jei üléseken tárgyalta a Bizottság a Kft. Üzleti tervét, a 2014. 
éves pénzügyi beszámolóit (mérleg, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés), a 
közhasznúsági jelentést, az ügyvezető prémiumfeladatainak teljesítését, a szakmai beszámolót 
és a Bizottság 2014. évi beszámolóját. 

Május 8-ai ülésen tárgyalta a Bizottság a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (2014. L
III. havi) időarányos gazdálkodását, az ELMŰ hálózathasználati szerződést, az intézményi 
orvosok kérését és a Napelemes rendszer kiépítése c. pályázatot a Szivárvány Idősek 
Otthonában. 

Május 21-én a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Alapító Okirat módosítását és az 
Idősek Otthona l O éves jubileumi ünnepség forgatókönyvét tárgyalta a Bizottság. 

Június 12-ei bizottsági ülésen a nyári gyermekétkeztetés, az idősek otthoni szakápolás, az 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatal levele, a 



karnerarendszer bövítése és a Quadro Byte élelmezési program előterjesztése került 
megtárgyalásra. 
Tájékoztatást kapott a Bizottság az Önkormányzat projektfenntartási jelentési kötelezettséget 
tartalmazó levelérő l, a jubileumi program költségérő l, és a tetőtéri szellőztetés problémáiról. 

Július 16-ai ülésen tárgyalta a Bizottság a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. II. 
negyedévi időarányos gazdálkodását, a konyha bővítéséhez szükséges személyi, tárgyi 
feltételeket és az idősek otthonában kialakítandó demens részleg c. előterjesztést. 
Tájékoztatást kapott a Bizottság a Magyar Államkincstár és a Polgármesteri Hivatal Belső 
EllenőrzésérőL 

Szeptember 17-ei ülésen a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. időarányos gazdálkodása, 
a konyha tárgyi feltételeinek javítása, szakácsok továbbképzési támogatásának kérelme (2 fő 
részére dietetikus szakácsképzés) került megtárgyalásra. 
Tájékoztatást kapott a Bizottság az Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepció 
előkészítése tárgyú levélről, a Magyar Államkincstár hatósági ellenőrzés határozatáról, a 
napelemes pályázatról, a Bosch kisépület miatti megkeresésről, a Közszolgálati napról, a 
Senior olimpiáról, az önkéntesekről és a közösségi szolgálat keretében végzett munkákról. 

Október 14-én a Bizottság a konyhabővítést tárgyalta, amelynek keretében helyszíni 
bejárást tartott és meghallgatta a szakértők (konyhatechnológus és tervező) javaslatait. 
Tájékoztatást kapott a bizottság a napelemes pályázat miatti helyszíni bejárásról és a 
terembérlési igényről. 

Október 29-ei ülésen tárgyalta a Bizottság a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
időarányos gazdálkodását, a főzőkonyha bővítését és a konyhatechnológus által készített 
konyhatechnológia bővítés tervet. Tájékoztatást kapott a Bizottság a napelemes pályázatról és 
a statikus intézményi bejárásróL 

November 20-án a Bizottság meghallgatta a konyhabővítésre árajánlatot benyújtókat, majd 
kiválasztotta a konyha-átalakítást végző Kivitelezőt, döntött a kivitelezési munkálatok 
műszaki felügyeletérőL Tájékoztatást kapott a Bizottság a Kft. gépjárműveinek 2015. évi 
kötelező biztosításának ajánlatairóL 

December 3-ai ülésén a Bizottság megtárgyalta a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
időarányos gazdálkodását, jóváhagyta a konyhatechnológus által készített javaslatot 
főzőkonyhai gépek, eszközök beszerzéséről. 

December 29-én tárgyalta a Bizottság a főzőkonyha felszerelése, költségek, működési 
tapasztalatok, további tennivalók c. előterjesztést, valamint meghallgatta a gázüzemű 
berendezések-különös tekintettel a 20 tálcás gázsütő elszívása, bekötése témában a 
konyhatechnológust és a tervező szakembert. 
Tájékoztatást kapott a Bizottság az intézményben vezetett ápolási-gondozási 
dokumentációkról, az enterális megbetegedésről, a már beszerzésre került és a még 
beszerzésre váró konyha gépekről, bútorokróL 
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A fentieken kívül a Kft. ügyvezetője folyamatosan tájékoztatta a Bizottságot, a társaságat 
érintő problémákról, aktuális napi ügyekrőL 
A Bizottság folyamatosan figyelemmel követte a konyhabővítési munkálatokat, bizottsági 
ülésen kívüli megbeszéléseket tartott. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő 
Bizottságának beszámolóját szíveskedjenek elfogadni 

Budapest, 2015. április l. 

;:i'' /1 y 
&<~-:::; ~/~7 . . / ,!Ytd/ · ~-, ,d' tf / 

Dr. RaJKáthy B atri~' ' 
Felügyelő Bizo, sági Elnök 
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