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Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

felügyelőbizottságának 2018. évi beszámolójáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a 
továbbiakban: Társaság) felügyelőbizottsága elkészítette a felügyelőbizottság 2018. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját, amelyet 2019. április 5-én megküldött. A beszámoló és a 
jegyzőkönyvek az előterjesztés 2. mellékletét képezik. 

A felügyelőbizottság 2018-ban öt alkalommal ülésezett az alábbiak szerint: 

A felügyelőbizottság Az ülésen tárgyalt témák 
üléseinek időpontja 

Tájékoztató a Társaság 2018. évi indításáról. 

2018. február 27. Tájékoztató a Társaság tanfolyami területéről (saját szervezésű, illetve 
terembéres előadások bemutatása, szervezése, gazdasági kimutatása). 

A Társaság 2017. évi szakmai és számviteli beszámolója. 

A Társaság könyvvizsgálójának 2017. évi beszámolója. 

2018. április 3. A Társaság 2018. évi üzleti terve. 

A felügyelőbizottság 2017. évi beszámolója. 

A felügyelőbizottság 2018. évi munkaterve. 

2018.június 29. Györffy László öné1tékelésének értékelése. 
Beszámoló meghallgatása az alapító megbízásából szervezett 
nagyrendezvényekröl. 

2018. október 25. 
Tájékoztatás az első félév gazdasági helyzetéről. 
Tájékoztatás a Helytörténeti Gyűjtemény megépülésének helyzetéről, a 
pályázat részleteiről. 
Tájékoztatás a Társaság által szervezett nyári táborokról. 

2018. december 21. Tájékoztatás a 2018. év zárásáról és a 2019. évi koncepcióról. 

A felügyelőbizottság a 2018. évi beszámolóját a 2019. április 2-ai ülésén megtárgyalta, a 
26/2019. számú határozatával elfogadta, és az alapítónak elfogadásra javasolta. 



II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2019. április J-f · " 
fa~ <f.) 

Weeber Tibor 

1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2019. (IV. 18.) határozata 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

felügyelőbizottságának 2018. évi beszámolójáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának 
2018. évi beszámolóját elfogadja. 
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K-14 /2019 

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 

Felügyelő Bizottságának 2018. évi beszámolója 

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit 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 a 2018. évben öt 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, 

a Társaság Könyvvizsgálója a szükséges üléseken, és a jegyzőkönyv vezetésével 

megbízott alkalmazott. 

1. A Felügyelő Bizottság a 2018. február 27-ei ülésén Győrffy László 

ügyvezető a tanfolyamok és terembéres előadásokról, szervezéséről, azok 

gazdasági kimutatásáról számolt be. A Bizottság megtárgyalta és elfogadta 

a Felügyelő Bizottság 2018. évi munkatervét. 

2. A Felügyelő Bizottság a 2018. április 3-ai ülésén megtárgyalta és 

elfogadta a Társaság 2017. évi Szakmai és számviteli beszámolóját, a 

Társaság könyvvizsgálójának 2017. évi beszámolóját, a Társaság 2018. évi 

Üzleti tervét, valamint a Felügyelő Bizottság 2018. évi Munkatervét. 

3. A Felügyelő Bizottság 2018. június 29-ei ülésén meghallgatta Győrffy 

László ügyvezető önértékelését, majd pozitív elismeréssel, 

eredményességgel véleményezte azt. Tájékoztatta még a Bizottságot a 



folyamatban lévő peres ügyről, Almádi üzemeltetéséről, valamint Arló 

eladásának jelenlegi helyzetéről. Beszámolt még a Helytörténeti 

Gyűjtemény épületének állagáról is. 

4. A Felügyelő Bizottság 2018. október 25-ei ülésén ügyvezető tájékoztatást 

adott az Alapító megbízásából szervezett nagyrendezvényekről, a 

Helytörténeti Gyűjtemény megépülésének helyzetéről, a pályázat 

részleteiről. Beszámolt az NKFT által szervezett nyári táborokról. 

Javaslatot tesz az arlói üdülő eladása miatt az Alapító okirat módosítására. 

Felkérte a Társaság ügyvédjét, hogy egységes szerkezetű szerződés 

típusokat készítsen a Társaság részére. A gazdasági vezető tájékoztatást 

adott a Társaság első félévének gazdasági helyzetéről. 

S. A Felügyelő Bizottság 2018. december 21-ei ülésén teljes tájékoztatást 

kapott a 2018. év lezárásáról, a 2019. évi költségvetési koncepcióról. A 

Bizottság összegezte az egész éves munkáját. 

Budapest, 2019.02.01. 
e~~ -- ---- .. -·r-' ~ -·-- ' 

/: Somlyódy Csaba:/ 

a Felügyelő Bizottság 

elnöke 
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Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Nonprofit Kft. 

Budapest, Szent László tér 7-14. 

H-1105 

JEGYZŐKÖNYV 

k / 1 (;8G ·1-S/:20>:; 
f,<C0 

lkt.sz.: K-37 /2018 

Készült a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Felügyelő Bizottsági ülésén 2018. február 27-én, 17 órakor Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 

Kulturális Központ tárgyalójában. 

Jelen vannak: 
Somlyódy Csaba, a Felügyelő Bizottság elnöke 

. Jáger Erika, a Felügyelő Bizottság tagja 

Pluzsik Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja 

Győrffy László, a Társaság ügyvezetője 

Kovács Dorottya, jegyzőkönyvvezető 

A tervezett napirendi pontok: 

1. Tájékoztató a Társaság 2018. év indításáról 

Előadó: Győrffy László, ügyvezető 

2. Tájékoztató a Társaság tanfolyami területéről (saját szervezésű, illetve 

terembéres előadások, bemutatása, szervezése, gazdasági kimutatása 

Előadó: Győrffy László ügyvezető 

3. Egyebek 

Somlyódy Csaba FB Elnök: 

Köszönti a Felügyelő Bizottság ülésén a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság 

3 fővel megjelent, a Bizottság határozatképes. 

Elnök úr szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását, melyet hozzászólás és észrevétel 

nélkül a Bizottság három igen szavazattal, kézfelemeléssel egyhangúlag elfogad . 
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1. Tájékoztató a 2018. év indításáról 

Győrffy László, a Társaság ügyvezetője: 

Ügyvezető úr elmondja, hogy a 2017. évet sikeresen zárta a Társaság, számos ünnepi 

programmal várta a vendégeket az adventi és a karácsonyi időszakban. Az évet az 

elmaradhatatlan Tutta Forza zenekar újévi koncertjével indult, mely évről évre teltházas 

rendezvény. 

Év végén számos olyan újítás készült elő a Társaság szakmai és működési területén, mely a 2018. 

évben veszi kezdetét. Ilyen volt, a WALKenergie gépek beszerzése, a szakmai munkatársak 

részére kialakított jutalékos rendszer felépítése, valamint az ehhez köthető egységes 

költségvetési tábla kialakítása. Ezen tervek és célok megvalósításáról a Társaság 2018. évi üzleti 

tervében lehet majd olvasni. 

A felügyelő Bizottság a tájékoztatást tudomásul vette, egyéb kérdés és hozzászólás nincs, ezért 

Elnök úr a következő napirendre tér. 

2. Tájékoztató a Társaság tanfolyami területén végzett munkáról 

Győrffy László, a Társaság ügyvezetője: 

Ügyvezető úr elmondja, hogy tanfolyami szolgáltatás a Kőrösi három tagintézményében érhető 

el: a Kőrösiben, a KÖSZlben és az Újhegyi Közösségi Házban. 

A kínálatban egyaránt megtalálható a saját szervezésű és a terembér által megvalósult 

tanfolyamok. Egy-egy tanfolyam már évek óta sikeresen mennek, melyen visszajáró vendégek 

vesznek részt. A Társaság tanfolyamjai két nagy csoportra oszthatók: a felnőtt és a 

gyermekfoglalkozásokra. A tanfolyami foglalkozásokra jellemző a sokszínűség, a mozgásos 

formák mellett megtalálhatók a kézműves (hobbi), szellemi, művészeti és egyéb kategóriába 

sorolható tanfolyamok. 

A tanfolyamok szervezésekor, befogadásakor elsődleges szempont, hogy olyan foglalkozásokat 

indítsunk, mely a település igényeit szolgálja ki. Ennek szellemében a Társaság olyan 

tanfolyamokat indít, amelyek mindig az adott trendet követik. Ennek megvalósulásában segít, 

hogy felmérjük az igényeket, megismerve, hogy milyen foglalkozásokra jönnének szívesen a 

vendégek. Ötletdobozt helyeztünk ki az információs pulthoz, de kérdőívet is készítettünk. ennek 

eredménye volt, hogy elsősorban azokat a tanfolyamokat keresik, amelyek a testi-lelki-szellemi 

feltöltődést egyaránt garantálják. A megannyi lehetőség közül mindenki megtalálhatja a hozzá 

illő, kedvére való foglalkozást. Az új trendek mellett a hagyományos, klasszikus foglalkozások is 

fontosak, melyek nem hiába képesek évek óta megmaradni a tanfolyami kínálatban . 

Idén több új tanfolyam indítása is a cél, ezekből egy az év elején nagy érdeklődéssel övezve 

indult el. A WALKenergie az egyik legújabb trend, ehhez több sétálógépre ruházott be a 

Társaság. Az érdeklődés továbbra is erős, abszolút sikeresnek mondható az új foglalkozás. Ezt 

az innovációt szeretnénk a KÖSZlben is megvalósítani 2018-ban . A 2016-ban felújított Újhegyi 
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! Közösségi Házban a tanfolyamok igen sikeresek. A lakótelepi közösség rendszeresen látogatja 

foglalkozásainkat. Az ott dolgozó tanfolyamszervezőnk képes felmérni az igényeket, eszerint 

szervezi az újabb foglalkozásokat. Erős és aktív közösség alakult ki, akik már nem csak a 

tanfolyam miatt látogatják a közösségi házat, hanem az itt kialakult baráti körök összegyűlnek 

egyes ünnepek alkalmával is a házban . Az Újhegyi Közösségi Ház kínálatában is az új trendek 

jelennek meg, a Piloxing, a Strong by Zumba mind-mind új 11 őrületnek" számítanak. 

Mindezek ellenére még nagyobb teret szeretnénk biztosítani a tanfolyami területnek -

gazdasági szempontból is. A terület még nagyobb kihasználtsága a cél, hiszen a rendszeresen 

járó vendégek folyamatos bevételt hoznak. A 2018. év a terület innovációjáról, fejlődéséről és 

növekedéséről szól. 

A felügyelő Bizottság a tájékoztatást tudomásul vette, egyéb kérdés és hozzászólás nincs, ezért 

Elnök úr a következő napirendre tér. 

3. Egyéb 

Somlyódy Csaba, Elnök: 

Egyéb kérdés, észrevétel és esemény, melyről a Felügyelő Bizottságot tájékoztatni szükséges 

nincs, ezért Elnök úr megköszöni a munkát és bezárja az ülést. 

Budapest, 2018. február 27 . 

.. - ·· . ) /--~ 

~ab;=; 
FB elnök 

/ ~f'C 
Pluzsik Gáb'ö'r 

FB tag 

i&vit,~~%-
jegyzőkönyvvezetJ1 
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Győrffy László 

ügyvezető 
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Jáger Erika 

FB tag 
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Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Nonprofit Kft 

Budapest, Szent László tér 7-14. 

H-1105 

JEGYZŐKÖNYV 

1 ktsz .: K-38/2018 

Készült a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Felügyelő Bizottsági ülésén 2018. április 3-án, 17 órakor Kőrösi Csoma Sándor Kőbánya i 

Kulturális Központ tárgyalójában, 

Jelen vannak: 

Somlyódy Csaba, a Felügyelő Bizottság elnöke 

Jáger Erika, a Felügyelő Bizottság tagja 

Pluzsik Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja 

Győrffy László, a Társaság ügyvezetője 

Papp Lászlóné Sándor Valéria, a Társaság gazdasági vezetője 

Dr. Deák József, a Társaság ügyvédje 

Varga Eszter-Triász-Audit Kft, a Társaság könyvvizsgálója 

Kovács Dorottya, jegyzőkönyvvezető 

A tervezett napirendi pontok: 

1. A Társaság 2017. évi Szakmai és számviteli beszámolója 

Előadó: Győrffy László, ügyvezető 

2. A Társaság könyvvizsgálójának 2017. évi beszámolója 

Előadó: Varga Eszter, Triász-Audit Kft., a Társaság könyvvizsgálója 

3. A Tátsaság 2018. évi Üzleti terve 

Előadó: Győrffy László ügyvezető 

4. A Felügyelő Bizottság 2017. évi beszámolója 

Előadó: Somlyódy Csaba, FB elnök 

S. A Felügyelő Bizottság 2018. évi munkaterve 

Előadó : Somlyódy Csaba, FB elnök 

6. Egyebek 
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Somlyódy Csaba FB Elnök: 

Köszönti a Felügyelő Bizottság ülésén a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság 

3 fővel megjelent, a Bizottság határozatképes. 

Elnök úr szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását, melyet hozzászólás és észrevétel 

nélkül a Bizottság három igen szavazattal, kézfelemeléssel egyhangúlag elfogad. 

1. A Társaság 2017. évi Szakmai és számviteli beszámolója 

A Társaság 2017. évi Szakmai és számviteli beszámolóját a Felügyelő Bizottság az ülést 

megelőzően elektronikus úton megkapta és tanulmányozta . 

Győrffy László, a Társaság ügyvezetője: 

Ügyvezető úr összefoglalja 2017. évet, elmondja, hogy mindig nagy esemény a Társaság 

életében, amikor beszámoló és üzleti terv készül, ugyanis ezek alapjaiban határozzák meg a 

Társaság életét. Ügyvezető úr elmondja, hogy a 2017. évben a szakmai munka mellett kiemelt 

figyelmet fordított a működési feladatok ellátására a Társaság. Ezek közé sorolható a bérkérdés 

megoldása, melynek megvalósulásához munkaidő-felmérés készült a szakmai területen . A 

bérek emelkedése az Alapító engedélyével és támogatásával, valamint önerőből valósult meg. 

A takarítás kiszervezése ugyancsak segítette a működést, ugyanis ezzel csökkent a 

munkavállalói létszám és hatékonyabb a Társaság működése, hiszen a takarítási feladatok már 

nem terhelik. A nyáron megvalósult nagytakarítás már szükséges volt, hiszen 10 éve nem volt 

ilyen alapos takarítás a Szent László téri épületben . A működést segíti továbbá az elektronikus 

teremfüzet bevezetése, mely a szakmai kollégák munkáját és a szervezést segíti. Ügyvezető úr 

elmondja, hogy az év végén a Társaság bevezette a bankkártyával és Szép kártyával való fizetési 

lehetőséget, valamint ajándékutalvány vásárlására is lehetőség van a vendégeknek. Ugyancsak 

az év végén került kidolgozásra a jutalékos rendszer, mely a szakmai munkatársak munkáját 

hivatott motiválni. Ehhez készült el az úgynevezett költségtábla, mely a szervezést segíti azáltal, 

hogy előre felmérje a szervező az adott rendezvény nyereségét, ill. veszteségét. Összességében 

elmondható, hogy az intézmény tevékenysége, programkínálata továbbra is sokirányú és 

színes, a 2017. év sikeres volt. 

Papp Lászlóné Sándor Valéria, a Társaság gazdasági vezetője: 

A gazdasági vezető számokkal támasztja alá ügyvezető úr beszámolóját. Több eszközbeszerzés 

is megvalósult 2017-ben, ennek egyik része az érdekeltségnövelő pályázattal valósult meg, mely 

során több támogatást nyert a Társaság, ahogy azt várta . Az eszközbeszerzés másik része 

önerőből valósult meg. Ennek eredménye, hogy a Társaság a 2017 decemberében 

WALKenergie gépeket vásárolt. Az újítás egy új gondolkodásmódot indított el a Társaság 

életében. Vállalkozásként is szükséges működni, vagyis befektetni és tenni azért, hogy a 

vállalkozás sikeres legyen. 
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A gazdasági vezető összefoglalja a Társaság 2017. évi számviteli adatait. Elmondja, hogy a 

Társaság teljesítette a 2017. évi tervet, a saját és az önkormányzati rendezvények 

költségvetését is. Az önkormányzati rendezvények összköltsége 62M Ft volt, a terv 57M Ft volt. 

Ehhez képest a Társaság 52M Ft-ból gazdálkodta ki a rendezvényeket, a fennmaradt összeg a 

nem tervezett rendezvényeket mutatja. Összességében elmondható, hogy a Társaság hozta a 

saját, tervezett bevételeit, sikeres évet zárt. 

Somlyódy Csaba, Elnök: 

Elnök úr elmondja, hogy valóban látható a Társaság sikeres éve, mind a programok, mind a 

gazdasági mutatók tekintetében. Ügyvezető urat kérdezi, hogy az Alapító rendezvényeinek 

elszámolása milyen módon, mennyire hatékonyan történik. 

Győrffy László, a Társaság ügyvezetője : 

Ügyvezető úr elmondja, hogy 2017 elején új rendszert alakított ki a Társaság az elszámolások 

elkészítésében. Így az elszámolások összeállításának ideje jóval lerövidült, gyorsabban érkeznek 

meg az Alapítóhoz. Tovább segíti az elszámolások leadását, hogy a személyes kapcsolatok is 

megerősödtek az Alapító munkatársaival, a személyes ismeretség megkönnyíti a munkát. Arra 

is van mód, hogy az Alapító előleg formájában már utal a Társaság felé, ha épp még nem került 

feldolgozásra egy adott elszámolás, de az újabb rendezvények miatt szükséges utalni a 

Társaságnak. Így az elszámolás elfogadását követően az előleg levonásra kerül, és csak a 

fennmaradó összeg kerül utalásra a Társaság felé. 

Somlyódy Csaba, Elnök: 

Egyéb kérdés és hozzászólás nincs, ezért Elnök úr szavazásra bocsátja a Társaság 2017. évi 

Szakmai és számviteli beszámolóját. 

17/2018.sz. határozat 
A Kőrösi Nonprofit Kft. 2017. évi Szakmai és számviteli beszámolóját a Felügyelő Bizottság három 
igen szavazattal egyhangúan elfogadja és az Alapítónak elfogadásra javasolja. 

2. A Társaság könyvvizsgálójának 2017. évi beszámolója 

Varga Eszter, Triász-Audit Kft., a Társaság könyvvizsgálója: 

A könyvvizsgáló elmondja, hogy a Társaság számviteli beszámolója külső megerősítést is kap, 

vagyis hitelesítő záradékkal látta el a könyvvizsgáló. A Társaság a 2017. évbet -820e Ft 

veszteséggel zárta. A könyvvizsgáló kiemeli, hogy a Társaság nyereséggel zárt, a veszteség 

kizárólag a jelenleg futó munkaügyi per kockázata miatt állapítható meg. A könyvvizsgáló 

összefoglalva elmondja, hogy a Társaság számviteli rendszere a 2017. évben látványosan javult. 

Dr. Deák József, a Társaság ügyvédje: 
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Ügyvéd úr röviden tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot az említett munkaügyi perről. Elmondja, 

hogy elhúzódó eljárásra kell számítani. Az eddig eltelt öt hónap alatt három tárgyalás volt, 

melynek eddigi eredménye, hogy a perben szereplő személyek kérdésköre tisztázódni látszik. 

Somlyódy Csaba, Elnök: 

Egyéb kérdés és észrevétel nincs, ezért Elnök úr szavazásra bocsátja a Társaság 

könyvvizsgálójának 2017. évi beszámolóját. 

18/2018. sz. határozat 
A Kőrösi Nonprofit Kft. 2017. december 31-ei fordulónapra készített mérlegből, melyben az 
eszközök és források egyező végösszege 82 129 E Ft, az adózott eredmény -820 E Ft veszteséget 
a Felügyelő Bizottság három igen szavazattal egyhangúan elfogadja és az Alapítónak elfogadásra 

javasolja. 

3. A Társaság 2018. évi Üzleti terve 

A Társaság 2018. évi Üzleti tervét a Felügyelő Bizottság az ülést megelőzően elektronikus úton 

megkapta és tanulmányozta . 

Győrffy László, a Társaság ügyvezetője: 

Ügyvezető úr összefoglalja, hogy a Társaság legfőbb feladata 2018-ban is az, hogy 

közösségformáló erővel bírjon, hiszen az intézmény a település életében nélkülözhetetlen . 

Emellett legfőbb cél, hogy a Társaság gazdaságos működést produkáljon : a takarítás 

kiszervezése a KÖSZI tagintézményben is megvalósul, a Balatonalmádi nyaralóban a 

gondnokság működése is kiszervezésre kerül. A bérkérdést a Társaság ebben az évben önerőből 

valósítja meg, az Alapítótól tavaly kapott összeget idén beleépítette a költségvetésbe. Az 

üzemeltetés területén továbbra is szükségesek a karbantartások: a balatonlellei tábor 

faházának teljes felújítása, a tagintézmények épületeinek javítása mind fontos és 

elkerülhetetlen beruházás, melyek megvalósításához az Alapító támogatása szükséges. 

A programok tekintetében a 2018. évben a színház területe kerül középpontba . Olyan 

változások bevezetése szükséges, hogy a színházi előadók fizessék a jogdíj költségeit, a Társaság 

csak így adja ki a TAO igazolást. A szakmai munkatársaktól is jobb tervezést, szervezést vár a 

Társaság, a jutalékos rendszer bevezetése ezt a célt szolgálja. A programoknál újítások várnak a 

Társaságra, ilyen például, hogy nyáron is tervez színházi előadásokat az Újhegyi Mély-tónál, 

valamint egy VEKOP-os pályázatot is bead, mely a tanórán kívüli tevékenységeket támogatja . 

Ezek a tervek mind azt a célt szolgálják, hogy a Társaság közösségi ereje növekedjen, erős 

közösségi térré váljon . 
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Papp Lászlóné Sándor Valéria, a Társaság gazdasági vezetője: 

A gazdasági vezető összefoglalja az üzleti terv számadatait. A Társaság januárban vett részt az 

Alapítónál költségvetési tárgyaláson. Ez alapján a Társaság költségvetésébe beleépült a 

bérfejlesztés, a Kalendárium, a Pedagógiai napok, valamint a civil és nyugdíjas klubok 

támogatása. A nyári táborok megbízásai díjai emelkedtek, viszont jelentősen csökkentek a 

járulékok a törvényi változások szerint. A Társaság üzleti terve az elfogadott költségvetés fő 

számait bontja ki, valamint a 2018. évi kerületi önkormányzati rendezvények költségeit 

tartalmazza . 

Somlyódy Csaba, Elnök: 

Egyéb kérdés és hozzászólás nincs, ezért Elnök úr szavazásra bocsátja a Társaság 2018. évi üzleti 

tervét. 

19/2018.sz. határozat 

A Kőrösi Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti tervét a Felügyelő Bizottság három igen szavazattal 

egyhangúan elfogadja és az Alapítónak elfogadásra javasolja. 

4. A Felügyelő Bizottság 2017. évi beszámolója 

A Felügyelő Bizottság 2017. évi beszámolóját a Felügyelő Bizottság az ülést megelőzően 

elektronikus úton megkapta és tanulmányozta. 

Somlyódy Csaba, Elnök: 

Elnök úr összefoglalja a Felügyelő Bizottság 2017. évi munkáját. Összegzi hányszor ülésezett a 

bizottság és milyen napirendi pontokat tárgyalt meg. 

Egyéb kérdés és észrevétel nincs, ezért Elnök úr szavazásra bocsátja a Felügyelő Bizottság 

2017. évi beszámolóját. 

20/2018.sz. határozat 

A Felügyelő Bizottság 2017. évi beszámolóját a Felügyelő Bizottság három igen szavazattal 
egyhangúan elfogadja és az Alapítónak elfogadásra javasolja. 

5. A Felügyelő Bizottság 2018. évi munkaterve 

A Felügyelő Bizottság 2018. évi munkatervét a Felügyelő Bizottság az ülést megelőzően 

elektronikus úton megkapta és tanulmányozta . 
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/ Somlyódy Csaba, Elnök: 

Elnök úr összefoglalja, hogy a Felügyelő Bizottság 2018. évi munkaterve mely pontok alapján 

állt össze. Az Alapító kéréseit belefoglalva - a Társaság szakmai területei bemutatásra kerüljenek 

(színház, tanfolyam, stb.) - valamint a Társasággal egyeztetve kerültek megfogalmazásra a 

2018. évi tervek. 

Egyéb kérdés és észrevétel nincs, ezért Elnök úr szavazásra bocsátja a Felügyelő Bizottság 2018 . 

évi munkatervét. 

21/2018.sz. határozat 
A Felügyelő Bizottság 2018. évi munkatervét a Felügyelő Bizottság három igen szavazattal 
elfogadja és az Alapítónak elfogadásra javasolja. 

6. Egyebek 

Somlyódy Csaba, Elnök: 

Egyéb kérdés, észrevétel és esemény, melyről a Felügyelő Bizottságot tájékoztatni szükséges 

nincs, ezért Elnök úr megköszöni a munkát és bezárja az ülést. 

------;; Budapest, 2018. ápril~·s 3. ~ 
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Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Nonprofit Kft. 

Budapest, Szent László tér 7-14. 

H-1105 

JEGYZŐKÖNYV 

lkt.sz.: K-82./2018 

Készült a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Felügyelő Bizottsági ülésén 2018. június 29-én, 16 órakor Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 

Kulturális Központ tárgyalójában. 

Jelen vannak: 

Somlyódy Csaba, a Felügyelő Bizottság elnöke 

Jáger Erika, a Felügyelő Bizottság tagja 

Pluzsik Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja 

Győrffy László, a Társaság ügyvezetője 

Kormány Krisztina, jegyzőkönyvvezető 

A tervezett napirendi pontok: 

1. Győrffy László ügyvezető önértékelésének értékelése 
Előadó: Somlyódy Csaba FB Elnök 

Győrffy László ügyvezető 

2. Egyebek 
Előadó: Győrffy László 

Somlyódy Csaba FB Elnök: 

Köszönti a Felügyelő Bizottság ülésén a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság 3 

fővel megjelent, a Bizottság határozatképes. 

Elnök úr szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását, melyet hozzászólás és észrevétel 

nélkül a Bizottság három igen szavazattal, kézfelemeléssel egyhangúlag elfogad. 
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1. Győrffy László ügyvezető önértékelése 

Somlyódy Csaba FB elnök 

Tájékoztatja a bizottsági tagokat arról, hogy a polgármester úr a cégvezetőktől 

önértékelés elkészítését várta el. Elmondja még, hogy az értékelés eredményessége 

határozza meg a vezetői prémiumot. Az összeállított anyagot ügyvezető úr megküldte 

elektronikusan Elnök Úrnak, és átadta az FB tagoknak. A FB által kiegészítendő az 

önértékelés és véleményeznie is kell azt. Elnök úr külön kiemelte, hogy költségkereteken 

belül, hatékonyabb, újszerűbb, színvonalasabb tevékenység érzékelhető ügyvezető úr 

vezetése alatt a Társaság kulturális életében. Pozitív elismeréssel, eredményességgel, 

véleményezte az önértékelést. 

Pluzsik Gábor FB tag 

Eredményesnek tartja az új Helytörténeti Gyűjtemény kialakítását. Érdeklődik az épület 

pincéjének állapotáról. Értékeli az elképzeléseket. 

Tájékoztatást kér Arlóról, Csonkáné Nagy Ilona, ill. Almádi üzemeltetéséről is. 

Jáger Erika FB tag 

Véleménye szerint sikeres az utcatárlat megvalósítása is. A Balkán est eredményességéről 

kér tájékoztatást. 

Győrffy László ügyvezető 

Az új Helytörténeti Gyűjtemény épületének pincerendszere száraz, papír alapú 

archiválásra is alkalmas. 

A Balkán est évről-évre nagyobb létszámú közönséget vonz be. Tervben van még egy új 

programsorozat, a szabadtéri színház. Ezen belül bemutatásra kerül majd a Bazi nagy 

magyar lagzi c. színházi produkció. Helyszínként Újhegyre esett a választás. Következő 

rendezvény a Nyár esti szerenád c. koncert, melyet a Tutta Forza zenekar szolgáltatja 

majd. Július 16-án pedig az Átriumban egy komolyzenei koncertre kerül sor. Benczés 

Balázst kíséri szintén a Tutta Forza zenekar. 

Ügyvezető úr nagy hangsúlyt fektet a sikeres munkahelyi közösség építésre. Éppen ezért a 

közelmúltban kirándulást szervezett a Tisza-tavi Ökocentrumba, ahol közös hajókázásban 

volt részünk, majd azt követően az együtt elköltött ebéd a Fehér Amur Csárdában, 

kellemes hangulatban még jobban összekovácsolódott munkahelyi közösségünk. 
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Somlyódy Csaba FB elnök 

Egyéb kérdés és észrevétel nincs, ezért Elnök úr a Határozatot elfogadásra bocsátja. 

22/ 2018 Határozat 
A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadja ügyvezető úr önértékelését, egyben 

javasolja a Polgármester úrnak Győrffy László ügyvezető úr részére a prémium kifizetését. 

2. Egyebek 

Győrffy László ügyvezető 

Tájékoztatja a FB tagokat, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatala 

2018.06.06-án helyszíni hatósági ellenőrzést tartott, mely alapján 2018.06.13-án Hatósági 

eljárást indított a balatonlellei gyermektáborra vonatkozóan. Ügyvezető úr válaszlevélben 

tájékoztatta a hatóságot, hogy az ellenőrzés során kifogásolt hiányosságokat pótoltuk, 

valamint az egyéb javításokat elvégeztük. 

Arlói üdülőnk eladásra került. Az elkövetkező utolsó két turnus még megvalósítható. 

Csonkáné Nagy Ilona peres eljárás ügyét a Bíróságon 1. fokon megnyertük. Nyugdíjba 

vonulásának adminisztrációs teendői megkezdődtek. Jelenleg Sárközy Csilla ev. látja el 

Megbízásos Szerződéssel a gondnoki feladatokat. 

Egyéb kérdés, észrevétel és esemény, melyről a Felügyelő Bizottságot tájékoztatni 

szükséges nincs, ezért Elnök úr megköszöni a munkát és bezárja az ülést. 

r· 
~- ~ 

. Somlyóöy Csaba 

FB elnök 

Pluzsik Gábor 

FB tag 

~'"J~ ~6~ 
Kormány Krisztina 

jegyzőkönyvvezető 
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Készült a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő 

Bizottsági ülésén 2018. október 25-én, 17.00 órakor a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 

Nonprofit Kft. tárgyalójában. 

Jelen vannak: 

Somlyódy Csaba, a Felügyelő Bizottság elnöke 

Jáger Erika, a Felügyelő Bizottság tagja 

Pluzsik Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja 

dr. Deák József, a Társaság ügyvédje 

Győrffy László, a Társaság ügyvezetője 

Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető 

A tervezett napirendi pontok: 

1. Beszámoló meghallgatása, az Alapító megbízásából szervezett 

nagyrendezvényekről. 

Előadó: Győrffy László ügyvezető 

2. Tájékoztatás az első félév gazdasági helyzetéről 

Előadó : Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető 

3. Tájékoztatás a Helytörténeti Gyűjtemény megépülésének helyzetéről, a 

pályázat részleteiről 

Előadó: Győrffy László ügyvezető 

4. Alapító okirat módosítása 

Előadó: Győrffy László ügyezető 

5. Tájékoztatás a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. által 

szervezett nyári táborokról 

Előadó: Győrffy László 

6. Egyebek 
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Somlyódy Csaba, Elnök: 

Köszönti a Felügyelő Bizottság ülésén a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság 3 fővel 

megjelent, a Bizottság határozatképes. 

Elnök úr szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását, melyet hozzászólás és észrevétel nélkül a 

Bizottság három igen szavazattal, kézfelemeléssel egyhangúlag elfogad. 

1. Beszámoló meghallgatása, az Alapító megbízásából szervezett nagyrendezvényekről. 
Előadó: Győrffy Lószló ügyvezető 

Somlyódy Csaba, Elnök: 

Mielőtt átadja a szót ügyvezető úrnak, gratulál a Felügyelő Bizottság nevében az újabb ügyvezetői 

ciklus betöltéséhez. 

Győrffy László, Ügyvezető: 

Ügyvezető úr elmondja, hogy az egyik legnagyobb kőbányai rendezvény, a Szent László Napok után új 

kezdeményezésként valósították meg a nyári színházi estet, az Újhegyi Mélytónál. A Harsányi Gábor 

színművész által írt darab, a Bazi nagy magyar lagzi hatalmas sikert aratott, ezért cél , hogy ez a 

rendezvény beépüljön a Kőbányai Önkormányzat nagyrendezvényei közé . 

Augusztus 19-én immár hagyományosan került megrendezésre az Óhegy parkban a kőbányai Blues 

Fesztivál, amely idén is nagy tömegeket mozgatott meg. A rendezvény célja, hogy azok a blues zene 

nagyjai álljanak a színpadra, akik Kőbányához kötődnek, mint pl. Póka Egon, Charlie, Deák Bill Gyula. 

Augusztus 20-án az időjárás idén lehetővé tette, hogy szabadtéren rendezzük meg a megemlékező 

ünnepséget és nagy örömmel töltött el mindannyiunkat, hogy az elmúlt évekhez képest még nagyobb 

számban jelentek meg az ünnepségen a kőbányai polgárok. Ennél a rendezvénynél fontos kiemelni, 

hogy három felekezet képviselői egyszerre áldják meg az új kenyeret, amely Kőbányán különleges 

eseménynek számít. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy elmondjam, erre ráerős ítve a három 

felekezet közös bált szervez, amely ugyancsak hagyományos program lesz Kőbányán . Habár nem 

önkormányzati szervezésű rendezvény, az Önkormányzat támogatja a kezdeményezést és segíti a 

szervezést. 

A Rendvédelmi Nap sem maradhatott el az ősz folyamán, melyet ugyancsak a Kőbányai Önkormányzat 

kérésére szerveztünk meg. Idén is sikerült azt a célt elérni a rendezvény által, hogy a kőbányai lakosság 

megismerhesse a kerületben működő rendvédelmi szervek munkáját. 

Az október 6-ai ünnepség egyik célja, hogy a kőbányai iskolák kerüljenek bevonásra, ezért is tartjuk 

fontosnak, hogy minden évben egy-egy kőbányai iskola lépjen fel ünnepi műsorral. 

Az október 23-ai ünnepség rendhagyó volt, hiszen Harsányi Gábor színművész által írt színházi darab 

került bemutatásra. Ebből kifolyólag művész úr mondta el az ünnepi beszédet. 

A november 4-ei megemlékezés november 8-án kerül megrendezésre, hiszen Kőbányán az 56-os 

forradalmi harcok ezen a napon fejeződtek be. 

Év végén pedig ugyancsak hagyományos esemény az adventi programsorozat, Advent három 

vasárnapján különleges programokkal, kézműves játszóházzal készülünk a családoknak. 

Összességében az önkormányzati nagyrendezvényekre a Kőbányai Önkormányzat biztosítja a 

költségkeretet, így minden nagyrendezvény önkormányzati forrásból valósul meg. A rendezvények 

költségvetése az előző évben készül el, a rendezvényeket követően pedig elszámolást készítünk az 
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Önkormányzat részére. Előfordulhat, hogy a tervtől eltérően, új rendezvények épülnek be, de ezek 

általában kisebb költségvetésűek, ezért nem okoz semmilyen gondot megszervezésük, lebonyolításuk. 

Elnök úr megköszöni a tájékoztatást, melyet a Felügyelő Bizottság hozzászólás és kérdés nélkül 

tudomásul vett. 

2. Tájékoztatás az első félév gazdasági helyzetéről 
Előadó: Papp Lászlóné Sándor Valéria, gazdasági vezető 

Papp Lászlóné Sándor Valéria, Gazdasági vezető: 

Ismerteti a Társaság első féléves gazdálkodási számadatait, mely tartalmazza az összes kiadást, a 

személyi juttatást, a járulékfizetési kötelezettséget, a dologi kiadást, valamint a beszerzési kiadást. A 

dologi kiadás az első félévben jelenleg még magas, mely azzal magyarázható, hogy az Önkormányzat 

felé még nem készült el némely nagyrendezvény elszámolása. 

A beruházási kiadás is magasabb összegnél tart jelenleg, mint a tervezett. Ez azzal magyarázható, hogy 

a kapott támogatás összegét előre felhasználtuk. A támogatás egyébként a kőbányai nyugdíjasok 

eszközhasználatát segítette, ugyanis a Társaság 12 db laptoppal segíti a kőbányai nyugdíjas lakosság 

számítástechnikai oktatását. 

A Gazdasági Vezető beszámol az első féléves gazdálkodási adatokról is, melyek tartalmazzák a saját 

bevételt, valamint a finanszírozási bevételt, amely az önkormányzati támogatást jelenti. A bevételek 

nagyon jó arányban alakulnak, a Társaság bevételét a bérleti díjak és az egyéb szakmai szolgáltatások 

teszik ki. Az évben még nem történt áfa visszaigénylés, még ez is várható. 

A tájékoztatást a Felügyelő Bizottság tudomásul vette. 

Somlyódy Csaba, Elnök: 

Elnök úr a Társaság munkaügyi perének állapotáról, folyamatáról kérdez, melyre a Társaság ügyvédje a 

következő tájékoztatást adja. 

dr. Deák József, a Társaság Ügyvédje: 

Ügyvéd úr tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy a Társaság első fokon megnyerte a pert. A 

felperes ezennel fellebbezett, így a másodfokú bíróság is kitűzte a következő tárgyalást. A munkaügyi 

per költsége igen magas, mely a kötelező jogszabályok miatt nem csökkenthető. 

A Felügyelő Bizottság tudomásul vette a tájékoztatást. 

Győrffy László, Ügyvezető: 

Felkéri a Társaság ügyvédjét, hogy egységes terembérleti és műsorszolgáltatási szerződést készítsen a 

Társaság részére, amely nagyban elősegíti a bérletes rendezvény adminisztrációs feladatait. Ügyvéd úr 

elmondja, hogy semmi akadálya a kért dokumentumok elkészítésének, előkészíti a szükséges adatokat 

hozzá. 
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3. Tájékoztatás a Helytörténeti GyCljtemény megépülésének helyzetéről, a 
pályázat részleteiről 

Előadó: Győrffy Lószló Ügyvezető 

Győrffy László, Ügyvezető: 

Ügyvezető úr elmondja, hogy a beruházást a Kőbányai Vagyonkezelő ZRT. bonyolítja le. A kiállítás 

koncepcióját a Társaság úgy tervezte meg, hogy a 2019 januárjában átadásra kerülő épülettel a 

kiállítás már kész működési tervvel rendelkezzen. A koncepció 10 évre szól, mely az állandó kiállítás 

pontos működését írja le. Szó esik az időszakos kiállításról is, de mint ahogy a nevében is foglaltatik, 

mivel időszakos, ezért annak megtervezése az adott kiállítás előtt történik meg. A kiállítás 

működésének koncepciójának elkészítésére a Társaság külön megbízási szerződést kötött az Óbudai 

Helytörténeti Gyűjteménnyel, így velük konzultálva jön létre a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény 

állandó kiállítása. A kiállítás létrejötte nagy költségvetéssel jár, melyről a Társaság már tájékoztatta 

Polgármester urat is. Ennek megfelelően a 2019. év költségvetési koncepciójában a kiállítás 

létrehozásának szerepelnie kell, mely jelenleg 32,9 MFt. Ezzel párhuzamosan készülnek az 

üzemeltetési költségtervek is. Erről ugyancsak a Kőbányai Vagyonkezelő ZRT. gondoskodik. A humán 

erőforrás kérdése még nyitott, annyi bizonyos, hogy a jelenlegi egy fő munkavállaló nem lesz elég a 

kiállítás működtetéséhez. Összességében jól haladnak a munkálatok és nagyon örülünk, hogy a 

Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény méltó helyet kapott. 

A Felügyelő Bizottság a tudomásul vette a tájékoztatást. 

4. Alapító okirat módosítása 
Előadó: Győrffy Lószló Ügyvezető 

Győrffy László Ügyvezető: 

Ügyvezető úr elmondja, hogy az arlói üdülő eladása miatt módosítani szükséges a Társaság Alapító 

okiratát. Ennek következtében az arlói telephely kikerül az Alapító okiratból. Ügyvezető úr a módosítás 

előkészítésére felkéri ügyvéd urat. Ügyvezető úr javaslatot tesz a Felügyelő Bizottságnak, hogy 

megszavazza az Alapító okirat módosítását. 

Somlyódy Csaba Elnök: 

Elnök úr szavazásra bocsájtja az Alapító okirat módosítását, melyet a Felügyelő Bizottság tagjai három 

igen szavazattal elfogadnak. 

23/ 2018. Határozat 
A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadja az Alapító okirat módosítását és azt az Alapítónak 
elfogadásra javasolja. 
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S. Tájékoztatás a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. által szervezett 
nyári táborokról 

Előadó: Győrffy Lósz/6 Ügyvezető 

Győrffy László Ügyvezető: 

Ügyvezető úr elmondja, hogy az Alapító felé már augusztus végén elkészült a Kőrösi Csoma Sándor 

Kőbányai Kulturális NKFT által szervezett nyári táborokról szóló beszámoló, melyet az Alapító el is 

fogadott. Az egyik legkiemelkedőbb a nyári napközis tábor, mely a rászoruló gyerekek nyári 

foglalkoztatását teszi lehetővé. Idén is számos és érdekes programmal készültünk nekik, hogy 

átélhessék a tábori élményeket. A napközis tábor, mely hagyományosan a Janivokszky Éva Általános 

Iskolában valósult meg, összesen 1,3 MFt-ból, melynek fontos része, hogy idén még több gyerek vett 

részt a táborban az előző évekhez képest. (Ez naponta min. 120 gyermeket jelent.) A nyári táborok 

szervezése szociális feladat, ezért az Önkormányzat feladatkörébe tartozik, de a megvalósítás a 

tankerülettel szoros együttműködésben történik. 

Másik nagy terület a balatonlellei tábor, mely nagyon népszerű táborozási forma. A körülmények 

azonban már nem megfelelőek- A Társaság jelezte Polgármester úr felé, hogy az arlói üdülő eladásából 

származó összeget a balatonlellei tábor felújítására lenne érdemes fordítani. Ennek érdekében 

költségvetés készül a tábor felújítására. Ha sikerül felújítani a nagy faházat, akkor a tábor 

kihasználtsága is jobb lesz, hiszen a fűthető faháznak köszönhetően az őszi, téli időszakban is 

számolhatunk a tábor működésére. 

Az arlói üdülő eladásra került, így arról a továbbiakban nem szükséges gondoskodni. 

Összességében elmondható, hogy több tábor és üdülő is felújításra szorul, melyet a Társaság igyekszik 

intézni, de sajnos ezek költséges felújítások, így az Alapító támogatására van szükség. 

A felügyelő Bizottság a tájékoztatást tudomásul vette. 
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Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Nonprofit Kft. 

Budapest, Szent László tér 7-14. 
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JEGYZŐKÖNYV 

Ikt.sz.: K-136 /2018 

Készült a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság Felügyelő Bizottsági ülésén 2018. december 21-én, 17 órakor Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ tárgyalójában. 

Jelen vannak: 
Somlyódy Csaba, a Felügyelő Bizottság elnöke 
Jáger Erika, a Felügyelő Bizottság tagja 
Pluzsik Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja 
Győrffy László, a Társaság ügyvezetője 
Papp Lászlóné Sándor Valéria, a Társaság gazdasági vezetője 

A tervezett napirendi pontok: 

1. Tájékoztatás a Társaság 2018. évéről és lezárásáról 
Előadó: Győrffy László ügyvezető 

2. Tájékoztatás a 2019. évi költségvetési koncepcióról 
Előadó: Győrffy László ügyvezető 

3. A Felügyelő Bizottság 2018. évi összefoglalója 
Előadó: Somlyódy Csaba, Elnök 

4. Egyebek 
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Somlyódy Csaba FB Elnök: 
Köszönti a Felügyelő Bizottság ülésén a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Felügyelő 
Bizottság 3 fővel megjelent, a Bizottság határozatképes. 

Elnök úr szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását, melyet hozzászólás és 
észrevétel nélkül a Bizottság három igen szavazattal, kézfelemeléssel egyhangúlag 

elfogad. 

1. Tájékoztatás a Társaság 2018. évéről és lezárásáról 

Győrffy László ügyvezető: 
Ügyvezető úr összegzi 2018. évet, a programok, a nyári táborok és az önkormányzati 
nagyrendezvények sikerességét. 
A tájékoztatást a Felügyelő Bizottság tudomásul vette. 

2. Tájékoztatás a 2019. évi költségvetési koncepcióról 

Győrffy László. a Társaság ügyvezetője: 
Ügyvezető úr elmondja, a Helytörténeti Gyűjtemény Szent László Napokon történő 
megnyitása, és az azt megelőző kivitelezési és berendezési feladatok a 2019. esztendő 
legnagyobb munkáját jelentik, amely a szakmai területet is kiemelten érinti. A KÖSZI 
épületében a légkondicionálás megoldása 2019-ben elkezdődik. A balatonlellei táborban 
a faház lebontása és az új épület felhúzása kiemelt feladat, hiszen a ház állapota 
akadályozza a táboroztatást. 
Egyéb kérdés nincs, a tájékoztatást a Felügyelő Bizottság tudomásul vette. 

3. A Felügyelő Bizottság 2018. évi összefoglalója 

Somlyódy Csaba, Elnök: 
Elnök úr megköszöni ügyvezető úr és a Felügyelő Bizottság egész éves munkáját. 
Elmondja, hogy hamarosan elkészül a Bizottság 2018. évi beszámolója, valamint a 2019. 
évi munkaterve. 
Kijelöli a 2019. év első ülését, amelyre február 19-én kerül sor. 
Egyéb kérdés nincs, a Felügyelő Bizottság a tájékoztatást tudomásul vette. 

2 

\ 
\ 



f. 

/ 
I 4. Egyebek 

Egyéb kérdés és hozzászólás nincs, ezért Elnök úr megköszöni a munkát és bezárja az 
ülést. 

Budapest, 2018. december 21. 
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FB tag 
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Kormány Krisztina 
jegyzőkönyvvezető . 
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