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Előterjesztés  

a Képviselő-testület részére 

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2019. évi szakmai és számviteli beszámolójáról 

(mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), valamint közhasznúsági jelentéséről 

 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság (a továbbiakban: Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.) elkészítette a 2019. évre vonatkozó 

szakmai és számviteli beszámolóját (üzleti jelentését), amelyet az előterjesztés 2. melléklete 

tartalmaz. 

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. célja, hogy személyre szóló, egyéni szükségleteket 

figyelembe vevő, színvonalas szociális szolgáltatásokat biztosítson elsősorban a X. kerület 

közigazgatási területén élők számára az alábbi szolgáltatásokon keresztül: 

a) étkeztetés, 

b) idősek és demens személyek nappali ellátása, 

c) átmeneti elhelyezés, valamint 

d) átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás. 

A részletes szakmai beszámolóból kiderül, hogy az intézmény az általa biztosított szolgáltatásokat 

magas szakmai színvonalon látja el, az ellátási formák egymásra épülése révén az ellátottak a 

számukra optimális személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátási, szolgáltatási formát, illetve 

típust kapják, az igényeikhez és a szükségleteikhez mérten. 

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által biztosított szakfeladatok személyi és tárgyi feltételei 

megfelelnek a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet előírásainak. 

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága a szakmai és számviteli beszámolót 

2020. április 16-án megtárgyalta és elfogadta.  

II. Hatásvizsgálat 

A beszámoló jóváhagyása az Önkormányzat jogszabályban meghatározott feladata. 

III. A végrehajtás feltételei 

A döntésről értesíteni kell a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.-t. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 

előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

 

Budapest, 2020. április 18. 

        

 

      Weeber Tibor 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (... ...) határozata 

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2019. évi szakmai és számviteli beszámolójáról 

(mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), valamint közhasznúsági jelentéséről 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány 

Nonprofit Kft.-nek – a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága által ellenőrzött – a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2019. évi beszámolóját, valamint közhasznúsági 

jelentését, amely szerint 

a) a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegének aktív és passzív egyező 

végösszege 313 156 eFt, 

b) a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2019. évi mérleg szerinti eredménye 4 507 eFt, 

elfogadja, és a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi. 

 

Határidő: 2020. május 31. 

Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

 a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 
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