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I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a 
továbbiakban: Társaság) ügyvezetője, Győrffy László benyújtotta a Társaság 2016. évi 
tevékenységéről szóló szakmai, valamint számviteli beszámolóját, amelyek a mellékleteikkel 
együtt az előterjesztés 2. és 3. mellékletét képezik. 

A Társaság szakmai működése a kulturális szolgáltatások biztosítása, közösségek működésének 
segítése, szórakoztató és szabadidős programok szervezése, közhasznú tanfolyamok tartása, 
önkormányzati nagyrendezvények szervezése, az Újhegyi Közösségi Ház szakmai 
működtetése, az úszásoktatás szervezése, üdültetés biztosítása, valamint helytörténeti 
gyűjtemény kezelése. A korábban költségvetési szervként működő kulturális központ 2015. 
szeptember l-jével a szakmai jogfolytonosság biztosításamellett alakult át nonprofit gazdasági 
társasággá. 

A Társaság 2016. évre vonatkozó üzleti tervében megfogalmazott célkitűzések egy folyamatot 
vázoltak fel az elkövetkezendő hosszabb időszakra vonatkozóan. Ebből konkrét, 2016-ra 
kitűzött cél volt az Újhegyi Közösségi Ház beindítása. Megvalósult a tárgyi eszközök és a 
humánerőforrás biztosítása, a színvonalas szakmai programok elkezdése, valamint a 
lakótelepen lévő civil szervezetek működésének segítése. A Helytörténeti Gyűjtemény új helyre 
költőztetése folyamatban van, a gyűjtemény tárgyainak csomagolása elkezdődött. 2016-ban 
indult a "Foglaljon helyet nálunk" program, melynek célja a saját források növelése. 

A 2016. évi egyszerűsített éves beszámoló a 2016. január l. - 2016. december 31. közötti 
időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2016. december 31. A mérlegben az eszközök és 
források egyező végösszege 77 005 eFt. A mérleg a Számviteli beszámoló része. Az előző 
évhez képest a Társaság kötelezettségei nőttek, a pénzeszközök állománya nőtt, a hosszú távú 
likviditás gyengült. A rövid távú likviditás biztosított, összességében a Társaság likviditása jó. 

Az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához nyújtott működési támogatás 233 185 eFt 
volt. Az Újhegyi Közösségi Ház fejlesztésére 26 996 eFt támogatást, az önkormányzati 
rendezvények megvalósításához 55 701 eFt összeget biztosított a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkonnányzat (a továbbiakban: Önkormányzat). A támogatási bevételek és az 
intézmény saját bevételeinek jogcímek szerinti megoszlása a Számviteli beszámoló 16-17. 
oldalán részletezett. A gazdálkodásból származó saját bevétel lll 046 eFt volt. 

A Társaság mérleg szerinti eredménye -566 eFt volt, melyet az eredménytartalék terhére 
átvezettek A Társaság saját bevételeit több feladat megvalósításával vissza kívánta forgatni: a 
Kőrösi teraszán lévő padok cseréje, a bejárati padlócsukló szerkezet cseréje, beltéri 
reklámtáblák beszerzése, kültéri szemetesek kihelyezése, Balatonlelle telephelyen 
matrachuzatok cseréje. A negatív mérleg szerinti eredmény oka, hogy csak a beszámoló 
készítésekor került elszámolásra a könyvvizsgáló által elrendelt személyi jövedelemadó, EHO 



és ÁFA fizetési kötelezettség, amit a 2016. évben kiadott tiszteletjegyek után 841 eFt értékben 
meg kellett fizetni a Társaságnak. 

A Társaság költségnem-elszámolása szerint az időszak összes költsége 392 702 eFt volt. A 
személyi jellegű ráfordítások együttes aránya 41 ,5%. Az anyagjellegű ráfordítások aránya 
55,7%, értékcsökkenésileírás 2,8%. 

Az Önkormányzat Közművelődési Megállapodást kötött a Társasággal 2015. szeptember l. 
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 2016. év kerületi rendezvényeinek 
költségeire vonatkozóan, melyek összege 55 701 eFt volt, az elszámolást határidőre 

benyújtotta, az Önkormányzat az összeget teljes egészében a Társaság rendelkezésére 
bocsátotta. 

Az Önkormányzat a 2016. évi Újhegyi Közösségi Ház bútorainak beszerzésére 28 104 eFt-ot 
adott át a Társaságnak. 2016. évre a Társaság érdekeltségnövelő pályázatból további l 145 eFt 
támogatáshoz jutott. A Társaság elszámolása szerint a felhasználás az alábbiak szerint valósult 
meg: bútorok 14 284 182 Ft, színháztechnikai eszközök 8 467 241 Ft, az érdekeltségnövelő 
pályázatra fordítva 4 145 OOO Ft, összesen 26 996 423 Ft összegben. Az elszámolás szerint a 
fel nem használt támogatási összeg 2 252 577 Ft, melynek az Önkormányzat a visszautalását 
kéri. 

A Társaság felügyelőbizottsága a 2016. évi beszámolót a 2017. április 4-én tartott ülésen 
megtárgyalta és elfogadta. 

A beszámoló mellékleteként csatolt fiiggetlen könyvvizsgálói jelentés szerint a 2016. évi 
egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálata alapján a beszámoló megbízható és valós képet ad 
a Társaság 2016. december 31. napján fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen 
időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal 
összhangban. 

A beszámoló jóváhagyása az alapító 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. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2017. április "U:' 

W ee ber Tibor 

Törvényessé i sz~mpontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2017. (IV. 27.) határozata 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

2016. évi szakmai és számviteli beszámolójáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. 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 2016. évre 
vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját, az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 
77 005 OOO Ft főösszeggel, eredménykimutatását -566 OOO Ft mérleg szerinti eredménnyel, 
kiegészítő mellékletét és könyvvizsgálói jelentését jóváhagyja, és a mérleg szerinti 
veszteséget az eredménytartalék sorra helyezi. 

3. A Képviselő-testület a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt 
Felelősséé,rű Társaságnak az Újhegyi Közösségi Ház bútorai beszerzéséről szóló 
elszámolását a fel nem használt támogatási összegre, 2 252 577 forintra vonatkozó 
visszautalási kötelezettség mellett elfogadja. 

Határidő: 2017. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőrösi Nonprofit Kft. ügyvezetője 
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2. melléklet az előterjesztéshez































































































3. melléklet az előterjesztéshez
















































































