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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjainak kijelöléséről, 
valamint a felügyelőbizottság elnöke és tagja tiszteletdíjának megállapításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 
CXXII. törvény (a továbbiakban: törvény) 4. § (l) bekezdése alapján a köztulajdonban álló 
gazdasági társaságok esetében felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A törvény 4. § (2) 
bekezdése szerint a felügyelőbizottság három természetes személy tagból áll. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) felügyelőbizottsága tagjainak megbízatása 
2015. október 20-án megszűnik, ezért új felügyelőbizottsági tagok kijelölése szükséges. 

A Kft. Alapító okirata 17.1. pontjaszerint a felügyelőbizottság tagjait az Alapító nevezi ki. A 
felügyelőbizottság a tagjai közül elnököt választ. Az Alapító okirat 17.7. pontja szerint a 
felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 5 évre szól. Az Alapító okirat kivonatát az 
előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. 

Polgármester úrral egyeztetve javasolom, hogy a Képviselő-testület a Kft. felügyelőbizottsága 
tagjának dr. Rajháthy Beatrixet, Szabó Tibort, valamint Vermes Zoltán Lászlót jelölje ki 
2015. október 21-jétől 5 év időtartamra, 2020. október 20-áig. A jelenlegi tagok ismételt 
kijelölésének nincs akadálya. 

A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíját a korábbi tiszteletdíjakkal egyező 
összegben javasolern megállapítani. 

II. Hatásvizsgálat 

A felügyelőbizottság folyamatos működésének biztosítása az Alapító jogszabályban 
meghatározott feladata. A jelenlegi tagok ismételt kijelölésével biztosítható az Önkormányzat 
tulajdonosi ellenőrzési jogköre megfelelő gyakorlása. 

III. A végrehajtás feltételei 

A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása a tagok elfogadó nyilatkozatával jön létre. A 
változásra tekintettel a Kft. alapító okiratát egységes szerkezetbe kell foglalni, és a változást 
be kell jelenteni a cégbíróságnak A döntésnek többletköltség-vonzata nincs. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2015. szeptember 17. 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2015. (IX. 24.) határozata 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjainak kijelöléséről, 

valamint a felügyelőbizottság elnöke és tagja tiszteletdíjának megállapításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának 2015. október 21-étől öt évre, 2020. 
október 20-áig dr. Rajháthy Beatrixot, Szabó Tibort és Vermes Zoltán Lászlót jelöli ki. 

2. A felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíja 70 OOO Ft/hó, a felügyelőbizottság tagjának 
tiszteletdíja 50 OOO Ft/hó. 

3. Ez a határozat 2015. október 21-én lép hatályba, és 2020. október 21-én hatályát veszti. 

2 



2. melléklet az előterjesztéshez 

Kivonat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratából 

16. A társaság működésének ellenőrzése: a felügyelőbizottság 

16.1. A Társaságnál 3 tagból álló felügyelőbizottság működik. 
A felügyelőbizottsági tagok megbízatása öt évre szól, amely meghosszabbítható. 

a) név: dr. Rajháthy Beatrix 
anyja neve: Benyáts Magdolna 
lakcím: 1188 Budapest, Tiszavirág utca 31/a 
jogviszony kezdete: 20 l O. október 21. 
jogviszony vége: 2015. október 20. 

b) név: Szabó Tibor 
anyja neve: Gurcsó Julianna 
lak cím: ll 08 Budapest, Pára utca 6. X. em. 41. 
jogviszony kezdete: 2010. október 21. 
jogviszony vége: 2015. október 20. 

c) név: Vermes Zoltán László 
anyja neve: Vas Ágota 
jogviszony kezdete: 2015. október 21. 
jogviszony vége: 2015. október 20. 

16.2. A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztség elfogadásától számított 
tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, illetve 2009. június 30-áig közhasznú 
társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles. 

17. A felügyelőbizottság létrehozására, működésére és hatáskörére vonatkozó szabályok 

17 .l. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság tagjait az alapító nevezi ki. 
A felügyelőbizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy 
elnökhelyetteseket) választ. A felügyelőbizottság határozatképes, ha a három tag jelen van, 
határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. 

17 .2. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. A 
felügyelőbizottság tagját e minőségében a társaság Alapítója, illetve munkáltatója nem 
utasíthatja. 

17.3. A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását- az ok 
és a cél megjelölésével - a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a 
kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság 
ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáróL Ha az elnök a kérelemnek 
nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 

17.4. A felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító 
hagy jóvá. 

17.5. (törölve) 

17 .6. A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját 
megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az 
ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy 
az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is 
ki terjes sze. 
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17.7. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 5 évre szól. 

17 .8. A felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az 
ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért 

17.9. A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek 
során a vezető tisztségviselőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást 
vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, 
azokat megvizsgálhatja. 

17.10. (törölve) 

17 .ll. A felügyelő szerv köteles az Alapítót tájékoztatni, és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeinek egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé. 
b) a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel. 

17.12. (törölve) 
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