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A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Kőkert Kft.) 

Felügyelőbizottsága (a továbbiakban: Bizottság) köteles évente írásbeli jelentést készíteni és 

benyújtani az Alapító Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: 

Önkormányzat) részére annak döntése értelmében. A Bizottság jelen beszámolója a 2020. 

január 01. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időszakról ad számot. 

A Bizottság az elmúlt év folyamán összesen öt (5) alkalommal ülésezett, február, április, 

június, szeptember és november hónapokban került sor a Bizottság összehívásra.  

A Bizottság ülései határozatképesek voltak. 

Kihívást jelentett 2020. évben a pandémia miatt kialakult helyzet, ezt Bizottságunk oly módon 

hidalta át, hogy az üléseket online módon bonyolítottuk le.  

Az alábbiakban kivonatosan ismertetem a Felügyelőbizottság által az üléseken tárgyalt 

napirendi pontokat. 

A Felügyelőbizottság februári ülésén elfogadta a 2019. évre vonatkozó munkatervét, illetve új 

ügyrendjét. 

A Felügyelőbizottság az április ülésén tárgyalta a Kőkert Kft. 2019. évi beszámolóját, és a 

2020. évi üzleti tervét, a Felügyelőbizottság 2019. évi beszámolóját, az ügyvezető 2019. évre 

vonatkozó önértékelését, az új könyvvizsgálói szerződést, illetve 2019. évi Belső ellenőri 

jelentést. 

 

A júniusi ülésén a Felügyelőbizottság meghallgatta az ügyvezető beszámolóját a napi 

ügyeken túlmutató témákról (elsődlegesen a vírus helyzet okozta kihívások, és az arra adott 

válaszok), illetve az I-IV. havi teljesítésről. 

A szeptemberi ülésen az ügyvezető tájékoztatta a Felügyelőbizottságot a Kőkert Kft. I-VI. 

havi teljesítésről, továbbá az elmúlt időszakra vonatkozó tűz- és munkavédelmi beszámolót 

vette tudomásul a Felügyelőbizottság. 

 

A Felügyelőbizottság novemberi ülésén a Kőkert Kft. ügyvezetője, az I-IX. havi teljesítésének 

bemutatása mellett, beszámolt az előző ülés óta eltelt időszakról, beszerzésekről, a teljesített, 

illetve a következő időszakban a Kft. előtt álló elvégzendő feladatokról, továbbá a 

Felügyelőbizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Kőkert Kft. új Szervezeti és 

Működési Szabályzatát. 
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Fentieken kívül a Kőkert Kft. ügyvezetője, a Bizottság ülésein folyamatosan tájékoztatta a 

Bizottság tagjait a Kőkert Kft. aktuális napi ügyeiről. 

Budapest, 2021. 03. 26. 

 

 Melega Kálmán 

 Felügyelőbizottság elnöke 


