
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 

Nonprofit kft. Felügyelő Bizottságának 2020. 

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 felett, és ennek 

érdekében rendszeresen ülésezik. 

A Felügyelő Bizottság a 2020. évben négy alkalommal ülésezett, mindegyik alkalommal 

határozatképes volt. Eredetileg, a munkaterv szerint öt ülés lett volna, de az utolsó 

(decemberi) ülést, a járványhelyzet eszkalálódása miatt, a Felügyelő Bizottság tagjaival 

egyeztetve, velük egyetértésben, nem tartottuk meg.  Az üléseken részt vett a Társaság 

ügyvezetője, a gazdasági vezető, a Társaság jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda 

képviselője, a Társaság Könyvvizsgálója, és a jegyzőkönyv vezetésével megbízott 

alkalmazott. 

1. A Felügyelő Bizottság a 2020. március 2-i ülésén Győrffy László ügyvezető beszámolt a

Helytörténeti Gyűjtemény első félévi működéséről. Papp Lászlóné Sándor Valéria

gazdasági vezető tájékoztatta a bizottságot a 2019. évi gazdálkodásról. A Bizottság

megtárgyalta és elfogadta a Felügyelő Bizottság 2020. évi munkatervét.

2. A Felügyelő Bizottság a 2020. április 14-i ülésén szavazásra bocsájtotta a Társaság 2020.

évi számviteli és szakmai beszámolóját, 2020. évi Üzleti tervét, valamint az ügyvezető

önértékelését. A járványhelyzetre tekintettel az anyagokat a bizottság tagjai előzetesen

írásban megkapták, majd arról (minthogy azt a hatályos SZMSZ lehetővé teszi) a tagok

személyes jelenléte nélkül írásban (elektronikus úton) hozták meg a határozatukat.

3. A Felügyelő Bizottság 2020. június 2-i ülésén meghallgatta Győrffy László ügyvezető és

Papp Lászlóné Sándor Valéria tájékoztatóját a koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet

miatt meghozott intézkedések és az ebből adódó költségvetési módosításokról. Ezután

szintén Győrffy László ügyvezető tartott tájékoztatót a nyári táborok előkészítéséről és azok

megszervezéséről, valamint az augusztus 20-i önkormányzati nagyrendezvények terveiről

4. A Felügyelő Bizottság 2020. szeptember 29-i ülésén ügyvezető úr, beszámolóját hallgattuk

2. melléklet az előterjesztéshez



meg, egyrészt az alapító megbízásából szervezett 2020. évi nyári táborokról és a járvány 

miatt online módon megszervezett nyári rendezvényekről, másrészt előzetes tájékoztatást 

adott a szervezendő őszi-téli nagyrendezvényekről. Papp Lászlóné Sándor Valéria 

gazdasági vezető a 2020. május-szeptember közötti időszak gazdálkodásáról tartott 

tájékoztatót.  

 
 
 
 

Budapest, 2020.04.06 
 
 

         
 

         Papp Zoltán 
 

          A Felügyelő Bizottság elnöke 
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