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Budapest Főváros X. kerület  

Kőbányai Önkormányzat  

Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

2019. évi szakmai és számviteli beszámolójáról 

 

I. Tartalmi összefoglaló 

 

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a 

továbbiakban: Társaság) ügyvezetője, Győrffy László benyújtotta a Társaság 2019. évi 

tevékenységéről szóló szakmai és számviteli beszámolóját, amely a mellékleteivel együtt az 

előterjesztés 2. mellékletét képezi. 

A Társaság szakmai tevékenysége kulturális szolgáltatások biztosítása, közösségek 

működésének segítése, szórakoztató és szabadidős programok szervezése, közhasznú 

tanfolyamok tartása, önkormányzati nagyrendezvények szervezése, az Újhegyi Közösségi Ház 

működtetése, úszásoktatás szervezése, üdültetés biztosítása, valamint helytörténeti gyűjtemény 

kezelése. 

A Társaság a 2019. évi üzleti tervében fogalmazta meg legfontosabb céljait, feladatait, mint a 

közösségi közművelődés erősítése, esélyegyenlőség lehetőségének megteremtése, kulturális 

értékek közvetítése, civil társadalom erősítése, identitástudat formálása, a kerületi lakosság 

szabadidős programjainak szervezése. 

Az év legnagyobb kihívása és leglátványosabb tevékenysége az új Kőbányai Helytörténeti 

Gyűjtemény állandó „Kőbánya aranykora” című és időszaki „Téglától a porcelánig” 

kiállításának létrehozása volt. 

Ugyancsak 2019-ben valósult meg a balatonlellei tábor „nagy faházának” teljes 

rekonstrukciója. 

A Társaság szakmai koncepciójának egyik alapja a kerületben élők szociális helyzetéhez 

idomuló programkínálat. 

2019-ben a Társaságban az álláshelyek száma 43,5 fő (ügyvezető 1 fő, szakmai vezető 1 fő, 

gazdasági vezető 1 fő, üzemeltetési vezető 1 fő, szakmai munkatársak 12 fő, szakmai munkát 

segítők 10 fő, technikai munkatársak 17,5 fő). 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 

közművelődési megállapodást kötött a Társasággal 2015. szeptember 1. napjától határozatlan 

időtartamra. A megállapodás VIII. Záró rendelkezések 4. pontja kimondja, hogy a Társaság 

ügyvezetője a tárgyévet követő év március 31-éig a megállapodás teljesítéséről beszámol, és a 

feladat ellátására nyújtott támogatás felhasználásáról tételesen, számlákkal alátámasztottan 

elszámol. A Társaság a 2019. évi kerületi rendezvények költségeire vonatkozóan, amelyek 

összege 77 223 eFt volt, az elszámolást határidőre benyújtotta. 
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A Társaság felügyelőbizottsága a 2019. évi beszámolót a 36/2020. számú határozattal 

elfogadta, valamint az Önkormányzatnak mint alapítónak elfogadásra javasolja. 

A beszámoló mellékleteként csatolt független könyvvizsgálói jelentés szerint a 2019. évi 

egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálata alapján a beszámoló megbízható és valós képet ad 

a Társaság 2019. december 31. napján fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen 

időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal 

összhangban. 

 

II. Hatásvizsgálat 

 

A beszámoló jóváhagyása az Önkormányzat jogszabályi kötelezettsége. A szakmai és számviteli 

beszámoló a Társaság előző évi működéséről megbízható és valós képet ad. A Társaság vagyoni és 

pénzügyi helyzete stabil. A Társaság feladatellátása és fizetőképessége biztosított. 

 

III. A végrehajtás feltételei 

 

A beszámolóról szóló döntés a Képviselő-testület hastáköre. A határozat tartalmáról a 

Társaságot tájékoztatni szükséges. 

 

IV. Döntési javaslat 

 

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

előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

 

 

Budapest, 2020. április 19. 

 

 

Weeber Tibor 

 

 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

 

 

Dr. Szabó Krisztián 

jegyző 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…/2020. (... …) határozata 

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

2019. évi szakmai és számviteli beszámolójáról 

 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma 

Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi szakmai 

beszámolóját jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaságnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2019. évre 

vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját, az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 

146 241 eFt főösszeggel, eredménykimutatását 10 542 eFt mérleg szerinti eredménnyel, 

kiegészítő mellékletét és könyvvizsgálói jelentését jóváhagyja, és a mérleg szerinti 

nyereséget az eredménytartalékba helyezi. 

 

Határidő: 2020. május 31. 

Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

 a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

 a Kőrösi Nonprofit Kft. ügyvezetője 
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