
Budapest Főváros X. kerület 
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,(3tí . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 

Felügyelőbizottságának 2015. évi beszámolójáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának elnöke 
elkészítette a 2015. évi tevékenységükről szóló beszámolóját, amely az előterjesztés 2. 
mellékletét képezi. 

A beszámolót a Felügyelőbizottság a 2016. április 6-i ülésén megtárgyalta, és elfogadta. 

II. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2016. április "lM ·" 

Dr. S a ó Krisztián 
jegyző 

W ee ber Tibor 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő~testületének 

.. ./2016. (IV. 21.) határozata 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Nonprofit Kft. 

Felügyelőbizottságának 2015. évi beszámolójáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2015. évi beszámolóját 
elfogadja. 
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A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Non-profit Kft. (a továbbiakban: 

Társaság) Felügyelő Bizottsága ügyrendjének és munkatervének megfelelően a 

Képviselő-testület felhatalmazása alapján gyakorol felügyeletet a Társaság 

tevékenysége fölött, és ennek érdekében rendszeresen ülésezik. 

A Felügyelő Bizottság 2015. évben négy alkalommal ülésezett, mindegyik 

alkalommal határozatképes volt. Az üléseken részt vett a Társaság ügyvezetője, a 

gazdasági vezető és a Társaság jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda képviselője 

és a jegyzőkönyv vezetésével megbízott alkalmazott. 

1. A Felügyelő Bizottság a 2015. június 29-i alakuló ülésén megtárgyalta és 

elfogadta a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét, a működéssel kapcsolatos 

egyéb feladatokról. Az ügyvezető tájékoztatása alapján megismerkedett a 

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ munkájával. 

Ismertetésre került a Társaság Alapító Okirata, az alapítóval kötött 

Közművelődési megállapodás, valamint az Ingatlanhasználati szerződés. 

2. A Felügyelő Bizottság 2015. augusztus 3-i ülésén a Felügyelő Bizottság 

megtárgyalta és elfogadta Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát. A 

szabályzat - az alapítóval több lépcsőben történetegyeztetést követően -

2016. március 10-én került végleges jóváhagyásra. 

A bizottság beszámolót hallgatott meg a dolgozók továbbfoglalkoztatásáról, 

a kulturális központ féléves gazdálkodásáról, illetve tudomásul vette, 



hogy a Társaság a könyvelői feladatainak ellátására külsős céget bízott meg 

határozott időtartamra 2016. december 31-ig. 

3. A Felügyelő Bizottság 2015. szeptember 7-i ülésén megtárgyalta és 

elfogadta a Társaság Üzleti tervét (2015. szeptember 1- december 31.) és 

tájékoztatót hallgatott meg a Társaság szeptember 1- indulásáról. Az 

ügyvezető tájékoztatta a bizottságat a Társaság Szervezeti és Működési 

Szabályzatának alapító általi javaslatairól és tudomásul vette a további 

egyeztetések alapító általi igényét. 

4. A Felügyelő Bizottság 2015. november 16-án tartott ülésén - az alapító 

által igényelt változtatások miatt - újra tárgyalta a 2015. évi Társaság 

Üzleti tervét, amelynek az ülésre előterjesztett formáját elfogadta. Az 

Egyebek napirendi pontban a bizottság tájékoztatást kapott a Szervezeti és 

M űködési Szabályzat elfogadásának állásáról. 

Budapest, 2016. március 31. 

/: Somlyódy Csaba:/ 

a Felügyelő Bizottság 

elnöke 

A Körösi Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága a 2015. évi beszámolóját a 2016. 

április 6-án tartott ülésén megtárgyalta és elfogadta. 




