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Az Állami Számvevőszék "Jelentés az önkormányzati vagyongazdálkodás 
szabályszerűségi ellenőrzéséről- Budapest X. kerület Kőbánya" címmel készített 

intézkedési tervről szóló 470/2013. (X. 17.) KÖKT határozat módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) 2013. év L negyedévében szabályszerűségi 
ellenőrzést tartott az Önkormányzatnál a vagyongazdálkodási tevékenység, a 
vagyongazdálkodási szabályok betartásának tárgyában. 

Az ellenőrzés a 2007. január l-jétől 2013. március l-jéig terjedő időszakra vonatkozott és a 
helyszínen vizsgált dokumentumok alapján történt. 

Az ÁSZ vizsgálati jelentéséhez kapcsolódóana Képviselő-testület a 2013. októberi ülésén a 
470/2013. (X. 17.) KÖKT határozatával elfogadta a "Jelentés az önkormányzati 
vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről - Budapest X. kerület Kőbánya" círnű 
jelentéséhez kapcsolódó intézkedési tervet (2. rnelléklet). 

Az Intézkedési terv l. pontja a vízi közrnűvek átadásának vizsgálatáról rendelkezik: 

"1. A polgáriDestert vizsgáltassa meg a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel és a Fővárosi 
Csatomázási Művek Zrt.-vel kötött térítésrnentes vagyonátadási szerződéseket, és a 
vizsgálat eredményétől függően tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 10. § (l) bekezdésében előírtaknak 
rnegfelelően kerüljenek használatba adásra a vízi közrnűvek." 

Az ÁSZ elnöke a vizsgálat eredményéhez kapcsolódó intézkedési tervet elfogadta (3. 
rnelléklet), de az V-0043-020-001-183/2014. iktatószárnú levelében jelezte, hogy 
szükségesnek tartja az Intézkedési terv l. pon~ának kiegészítését a felelősségre vonás 
lehetőségének megteremtéséveL 

Javasolorn a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az Intézkedési terv l. pontját egészítse ki az 
alábbi rnondattal: 
"A polgármester a vizsgálat eredményének függvényében indokolt esetben kezdeményezze a 
felelősségre vonást." 



II. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2014. április".~ 1" 1!
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.... ./2014. ( ... ... )határozata 
Az Állami Számvevőszék "Jelentés az önkormányzati vagyongazdálkodás 

szabályszerűségi ellenőrzéséről- Budapest X. kerület Kőbánya" címmel készített 
intézkedési tervről szóló 470/2013. (X. 17.) KÖKT határozat módosításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az Állami 
Számvevőszék "Jelentés az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi 
ellenőrzéséről - Budapest X. kerület Kőbánya" címmel készített jelentése intézkedési tervéről 
szóló 470/2013. (X. 17.) KÖKT határozata l. melléklet l. pontja az alábbi mondattal egészül 

ki: 
"A polgármester a vizsgálat eredményének fúggvényében indokolt esetben kezdeményezze a 

felelősségre vonást.". 

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 
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JEGYZŐ! IRODA 
SZERVEZÉSI ÉS ÜGYVITELI CSOPORT 

KIVONAT 
BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2013. október 17-ei ülésének jegyzőkönyvéből 

470/2013. (X. 17.) KÖKT határozat 
az Állami Számvevőszék "Jelentés az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi 
ellenőrzéséről - Budapest Főváros X. kerület Kőbánya" címmel készített jelentése intézkedési 
tervéről 

( 17 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék 
"Jelentés az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről-Budapest Főváros 
X. kerület Kőbánya" cím ű jelentésében megfogalmazott javaslatok végrehajtására készített intézkedési 
tervet az l. melléklet szerint jóváhagyja. 
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és 2014. szeptember 30-án hatályát veszti. 

J. melléklet a 47012013. (X 17.) KÖKT határozathoz 

Intézkedési terv az Állami Számvevőszék "Jelentés az önkormányzati vagyongazdálkodás 
szabályszerűségi ellenőrzéséről-Budapest Főváros X. kerület Kőbánya" cím ű jelentésében 

megfogalmazott javaslatok végrehajtásáról 

l. A polgármester vizsgáltassa meg a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel és a Fővárosi Csatomázási Művek 
Zrt.-vel kötött térítésmentes vagyonátadási szerződéseket, és a vizsgálat eredményétől fiiggően tegye 
meg a szükséges intézkedéseket, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 10. § (l) 
bekezdésében előírtaknak megfelelően kerüljenek használatba adásra a vízi közrnűvek. 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: a polgármester 

2. A jegyző tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy az ingatlanvagyon-kataszter adatai az 
önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 
14711992. (XI. 6.) Karm. rendelet l. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően a közhiteles 
nyilvántartást vezető földhivatal adataival folyamatosan kerüljenek egyeztetésre. 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: ajegyző 

3. A jegyző tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy az éves költségvetések és a költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámolók az elektronikus információszabadságrói szóló 2005. évi XC. törvény 
mellékletében és a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról 
szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségnek megfelelően kerüljenek 
közzétételre. 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: a jegyző 

Jelen kivonat 2 eredeti példányban került kiállításra. 

Budapest, 2013. október 24. 
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ELNÖK 

Ikt.szám: V -0043-020-001-183/2014. 

A "Jelentés az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről- Bu rpe t 

Főváros X Kerület Kőbánya" című jelentésünkhöz kapcsolódó, a Polgármester felelősség1 ó
rébe tartozó intézkedési tervet köszönettel megkaptam. 

" 
A jelentés javaslataiban megfogalmazottak hasznosítása érdekében szükségesnek tartom az in-
tézkedési terv kiegészítését a következők szerint. 

l. A számvevőszéki jelentés polgármesternek szóló javaslatára az intézkedési terv l. szá
mú pontjában foglalt intézkedés tartalmi pontosítását, kiegészítését azzal, hogy a vizs
gálat eredményének függvényében indokolt esetben kezdeményezi a felelősségre vo
nást. 

2. Felhívom Polgármester úr figyeimét arra, hogy a számvevőszéki jelentés jegyzőnek · 
szóló 3. javaslatához kapcsolódóan az intézkedést a jelenleg hatályos 2011. évi CXII. 
törvény (Info. tv.) előírásainak megfelelőerr kell végrehajtani. 

Tájékoztatom Polgármester urat, hogy a megk,'Hdött módosított rendeletet, mint megtett intéz
kedést elfogadom, annak megfelelőségét, valamint az intézkedési tervben foglaltak megvalósí
tását az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (7) bekezdéseszerint az 
Állami Számvevőszék utóellenőrzés keretében ellenőrizheti. 

Kérem Polgármester urat, hogy a felülvizsgált, kiegészített intézkedési tervet az ÁSZ tv. 33. § 
(2) bekezdésének megfelelőerr 15 munkanap - testületi döntéshozatal szükségessége esetén a 
következő testületi döntést követő 5 munkanap- páthatáridőn belül megküldeni szíveskedjen. 

Felhívom Polgármester úr figyelmét, hogy az ÁSZ tv. 33. § (3) bekezdése az intézkedési terv 
határidőben történő megküldésének elmulasztása vagy nem megfelelő intézkedési terv meg
küldése esetére a törvényben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazását teszi lehetővé. 

Budapest, loA év 0.5. hó .LJ. nap 

Tisztelettel: 
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1052 BUDAPEif,JJINíSE'*r CSERE JÁNOS UTCA 10. 1364 Budapest 4. Pf. 54 telefon: 484 9101 fax: 484 9201 




