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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító 
2010. október 21-én a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjait a 
2323 - 2325/2010. (X. 21.) sz. határozataival megválasztotta. 

Jelen beszámoló ezen időponttól kezdődő tevékenységről ad számot. A Felügyelő Bizottság 
megválasztása óta rendszeresen ülésezik, első ülését 20 l O. november 3 O-án tartotta. A 
Felügyelő Bizottság megismerkedett a Kft. gazdálkodásával, szervezeti felépítésével, szakmai 
tevékenységeivel és a folyamatban lévő pályázatokkal. Döntött a közbeszerzések kiírásáról, 
részt vett a közbeszerzési eljárásokban és az eredményhirdetésekben. A Bizottság 
folyamatosan figyelemmel kísérte az Idősek Otthona tetőtér beépítési munkálatainak 
megvalósítását. 

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolóját a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Népjóléti Bizottsága és a Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta, elfogadta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító a 
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolóját tudomásul veszi. 

Budapest, 2011. április 26. 

Törvényességi szempontból látta: 
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Weeber Tibor 
alpolgármester 



Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
Felügyelő Bizottsága 

Tárgy: Kőbányai Szivárvány 
Nonprofit Kft. Felügyelő 
Bizottság beszámolója 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító, a 
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjait 2010. október 21-i 
ülésén megválasztotta. A 2323/2010. (X. 21.), 2324/2010. (X. 21.), 2325/2010. (X. 21.) sz. 
határozatok alapján a Felügyelő Bizottság tagjai: dr. Rajháthy Beatrix, Szabó Tibor, Vermes 
Zoltán. 

- A Felügyelő Bizottság a megválasztás óta rendszeresen ülésezett, első ülésére 2010. 
november 30-án került sor, valamennyi esetben határozatképes volt. 
Az első ülésen a Felügyelő Bizottság megválasztotta az FB elnökét dr. Rajháthy Beatrix 
személyében. 
A Kft. ügyvezetője beszámolt a társaság gazdálkodásáról, szervezetéről, szakmai 
tevékenységeiről, folyamatban lévő pályázatokról, a szociális étkeztetés közbeszerzés 
eljárásáról, és az állami normatív támogatások alakulásáról. 

- 2010. december 3-án a Felügyelő Bizottság, mint Előkészítő és Bíráló Bizottság 
megtárgyalta és jóváhagyta a KMOP-4.4.1/B-2008-0027 sz. "Békés Időskor Kőbányán" 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás dokumentációját. 
Az ajánlatok bontására 2010. december 22-én került sor, majd a Bizottság döntött a 
közbeszerzés eredményéről. A Bíráló Bizottság döntése értelmében a közbeszerzési eljárást a 
Kbt. 92 § c. pontja alapján eredménytelennek nyilvánította, mivel egyik Ajánlattevő sem tett 
az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot. 
A Bizottság döntött arról is, hogy a Kbt. 251 § (2) bekezdése alapján, csökkentett műszaki 
tartalommal a Kft. ismételten egyszerű közbeszerzési eljárást kezdeményezzen az Idősek 
Otthona tetőtér beépítés - bővítése érdekében. 

- A Bizottság 2010. december 30-án az Idősek Otthona tetőtér beépítés - bővítés tárgyú 
módosított ajánlattételi felhívást és dokumentációt jóváhagyta. 

- 2011. január ll-én a Bizottság megtárgyalta a Kft. 2011. évi költségvetés tervezetét 

- A Bizottság 2011. január 14-én részt vett az Idősek Otthona tetőtér beépítésre érkezett 
ajánlatok bontásán, majd 2011. január 19-én az Ajánlattevővel folytatott tárgyaláson. 

- 2011. január 21-én a Bizottság az Idősek Otthona tetőtér beépítés- bővítés tárgyú egyszerű 
közbeszerzési eljárásban megállapította, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes volt. A 
közbeszerzési eljárás nyertese a FEHÉRÉP Kft., mint a legalacsonyabb ellenszolgáltatású, 
érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő. 
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- A Bizottság 2011. február 22-i ülésén került elfogadásra a Kft. 2011. évi Üzleti terve, a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 2011. évi önköltségének és 
intézményi térítési díjának meghatározása, valamint döntött a Bizottság az "Épületenergetikai 
fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése" c. pályázat a "Hárslevelű u. Idősek Klubja 
épületenergetikai fejlesztése" tárgyú KEOP-5.3.0/A/09-2010-0095 azonosító számon 
regisztrált projekthez kapcsolódó általános egyszerű közbeszerzési eljárás kiírásáróL 

- 2011. március 7-én a Bizottság a "Hárslevelű u. Idősek Klubja épületenergetikai fejlesztése" 
c. pályázat közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és ajánlattételi dokumentációját 
jóváhagyta. 

- 20 ll. április 20-án a Bizottság az épületenergetikai korszerűsítés tárgyú egyszerű 

közbeszerzési eljárást eredményesnek minősítette, a közbeszerzési eljárás nyertesének az 
EGGI Kft.-t nevezte meg, mint legalacsonyabb ellenszolgáltatású, érvényes ajánlatot benyújtó 
ajánlattevőt, második legkedvezőbb ajánlattevőnek a Mémök Menedzser Kft.-t nevezte meg. 

A Bizottság rendszeresen részt vett az Idősek Otthona tetőtér beépítés projekt megbeszélésein 
és figyelemmel kísérte az építkezést. 

- 2011. április 26-i ülésen az FB megtárgyalta a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2010. 
évi számviteli, szakmai beszámolóját: 

- Éves beszámoló- mérleg, (eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) 
- Közhasznúsági jelentés, közhasznúsági eredménykimutatással, 
- Üzleti jelentés (beszámoló a társaság 2010. évi szakmai tevékenységéről és 

gazdálkodásáról). 

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a Kft. a 2010. évi gazdasági beszámolóját kettős 
könyvviteli nyilvántartások alapján, a számviteli törvény előírásainak megfelelőerr készítette 
el. 
A Felügyelő Bizottság a független könyvvizsgálói jelentéssei alátámasztott 2010. évi 
beszámolót 274 095 eFt mérleg főösszeggel, 144 eFt mérleg szerinti eredménnyel és a mérleg 
szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezéssel, a Közhasznúsági jelentést és az 
Üzletijelentést elfogadta. 

A társaság vezetősége szakszerűerr és a Felügyelő Bizottsággal együttműködve végzi a 
munkáját. A szakmai ellátás messzemenően humánus, az ellátottak igényeit figyelembe véve 
történik. 
A Kft. dokumentációja rendben van. A 2010. évi működése során pontos pénzügyi tervezést 
és felelősségteljes gazdálkodást tapasztalt a Bizottság. A lehetséges külső források 
megszerzésére eredményes és jó pályázatok készültek. 
A Kft. 2010. évi vezetését a Felügyelő Bizottságjónak minősíti. 

Szeretnénk a Tisztelt Képviselő-testület figyeimét felhívni a telekrendezés problémájára 
(parkolóhelyek és garázsok). 
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A 20 ll. évben tervezett átszervezéssel kapcsolatban is több kérdés felmerült, pl d. a pályázati 
beruházások megvalósítására fordított összegek elszámolása, az álló- és forgóeszközök 
megoszlási arányának várható kedvezőtlen változásából adódó problémák kezelése. 
Sajnálatosan az étkeztetés közbeszerzés nem járt sikerrel, 20 ll-ben az új körülményekhez 
alkalmazkodva kerül kiírásra. 

Budapest, 2011. április 26. 
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Dr. Rajhát Beatrix 
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