
Budapest Főváros X. kerület 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

(}1,A számú előterjesztés 

a KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit 
Közhasznú Kft. gazdálkodásának ellenőrzéséről készített számvevőszéki 

jelentéstervezet alapján készített intézkedési tervről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) az önkormányzatok többségi tulajdonában 
lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése tárgyában 2017. április - május 
hónapban ellenőrizte a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési 
Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Társaság) gazdálkodásának és a tulajdonos 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
tulajdonosi joggyakorlásának szabályszerűségét. 
Az ÁSZ az ellenőrzést lezárta, az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI törvény (a 
továbbiakban: ÁSZ tv.) alapján összeállította és megküldte az ellenőrzés eredményét 
tartalmazó jelentéstervezetet (a továbbiakban: Jelentéstervezet), amely az előterjesztés 2. 
mellékletét képezi. 
Az ÁSZ tv. 29. § (2) bekezdéseszerint az ellenőrzés megállapításaira a polgármester tizenöt 
napon belül írásban észrevételt tehet. A Jelentéstervezetet megismerve, az abban foglaltakra 
nem kívánok észrevételt tenni. 
A J elentéstervezet 1.1. szám ú megállapítása szerint az Önkormányzat a tulajdonosi jog 
gyakorlásának kereteit szabályszerűen kialakította, a polgármesternek pedig javasolja, hogy 
intézkedjék a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elkészítéséről a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény (a továbbiakban: Nvtv.) előírásainak megfelelően. 

Az Nvtv. 9. § (l) bekezdése szerint az önkormányzat köteles közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervet készíteni. 

Az ÁSZ elnöke az ellenőrzés tapasztalataira figyelemmel számba vette azokat a gazdálkodási 
területeket, melyek erősítésével, a meglévő kockázatok csökkentésével az Önkormányzat 
hozzájárulhat a gazdasági társaságai hatékonyabb és eredményesebb működéséhez. Ennek 
érdekében az ÁSZ tv. 33. § (6) bekezdésében szabályozott elnöki figyelemfelhívással fordult 
hozzám, melynek végrehajtására az Intézkedési tervben teszek javaslatot. Ennek tükrében az 
Önkormányzatnak a Társasággal közösen kell áttekintenie a gazdálkodásban az ÁSZ 
ellenőrzés által feltárt hiányosságak okait, összetevőit, azok elemzésével kell kialakítani a 
tevékenység eredményesebbé tételére irányuló tervet. 



II. Hatásvizsgálat 

Az ÁSZ ellenőrzés nyomán feltárt hiányosságak elemzésével, a vagyonnal történő 
gazdálkodás szabályozottabbá tételével, a következetes beszámoltatással, a tulajdonosi 
manitoring-rendszer kialakításával és működtetésével, a tulajdonosi ellenőrzés 

megerősítésével a hiányosságak megszüntetésre kerülnek. Az intézkedési tervben foglaltak 
végrehajtásával a vagyongazdálkodásban mutatkozó kockázatok csökkenthetőek 

III. A végrehajtás feltételei 

A Képviselő-testület az Intézkedési tervet elfogadja, a döntésről, illetve az Intézkedési terv 
végrehajtásáról az ÁSZ elnökét a polgármester tájékoztatja. 

IV. Döntési javaslat: 

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

Budapest, 2017. június " ·IG-" 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr.~án 
jegyző 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

..... /2017. ( ...... ) határozata 

a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit 
Közhasznú Kft. gazdálkodásának ellenőrzéséről készített számvevőszéki 

jelentéstervezet alapján készített intézkedési tervről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. melléklet 
szerintjóváhagyja a KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non
profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: KÖKERT) gazdálkodásának ellenőrzéséről készített 
számvevőszéki jelentéstervezet alapján készített intézkedési tervet. 

Határidő: 2017. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

az aljegyző 
a KÖKERT Kft. ügyvezetője 

l. melléklet a .. .12017. (VI 22.) KÖKT határozathoz 

Intézkedési terv 

l. A Kőbányai Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének 
elkészítése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9.§ (l) bekezdése alapján. 
Határidő: 2017. december 31. 

2. A Kőbányai Önkormányzat mint tulajdonosi joggyakorló a KÖKER T -tel közösen 
határozza meg a KÖKERT számára a településüzemeltetési közfeladat-ellátással kapcsolatos 
árképzésre, díjmegállapításra és önköltségszámításra vonatkozó módszert és eljárásrendet 
Határidő: 2018. évi költségvetés elfogadása 

3. A Kőbányai Önkormányzat fordítsan kiemeit figyelmet a KÖKERT vagyonkezelési 
tevékenységére. 
Határidő: 2017. december 31. 

4. A Kőbányai Önkormányzat fordítsan kiemeit figyelmet a KÖKER T személyi jellegű 
ráfordításainak elszámolására. 
Határidő: 20 l 7. december 31. 

5. A Kőbányai Önkormányzat a KÖKERT-tel közösen tekintse át a KÖKERT 
vagyonkezelésében lévő vagyonának elhasználódottságát, az eszközök használhatósági 
fokának javítására felhasználható forrásokat, aminőségi javítás lehetőségeit. 
Határidő: 2018. évi költségvetés elfogadása 
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Tisztelt Polgirmester Ur!

Eszrev6telezls c6ljhb6l mell6kelten megktildrim a K6KERT K6b6nyai Keriiletgondnoks6gi es

Telepiil6siizemeltet6si Non-profit Kdzhasznu Kft. ellen6rzds6r6l kdsziilt szilmvevlszdki
j elent6stervezettinket.

Az Allami Sz6mvev6szeksol sz6l6 2011. 6vi LXVI. tv. 29. $ (2) bekezddse szerint az

ellen6rz6s megilllapitdsaira Polg6rmester fr tizendt napon beliil ir6sban lszrevdtelt tehet.

Egyben jelzem,,ho$, az dszrevdtelez6sre nyitva 6116 hathrid6t kovet6en megktildiitt
dszrevdtel6t az AIIami Sz6mvev6sz6knek nem 611 m6djriban figyelembe venni, ezdrt a

jelentdstervezet klzhez veteletSl szdmitcstt tizenot napos hat6rid6 elmulaszt6sa eset6n fgy
tekinti, hogy a jelentdstervezetre az ellen6rzcitt szervezetvezetoje nem tett 6szrev6te1t.

A jelent6stewezet nem nyilv6nos, a v6gleges jelent6s nyilvdnoss6grahozatalsr6l az Allami
Sz6mvev6szeI<r6l sz6l6 20T1. 6vi fXVf. tv. 32. $ (3) bekezd6se alapjfun az Allami
Szdmvev6sz6k gondoskodik.

Egyidejrileg megkdszon6m Polg6rmester irnak 6s munkat6rsainak az ellen6rzdstink
eredm6nyes lefolytatf s6hoz nyfjtott segits6g6t.

Budapest, 2017. Of h6 J <t nap

.r.' '".\

;, ffi, i Tisztelettel:

I W*',rii *-'*ffillt ffi#*
-*,hs{o"- i

.n

'''"' ti r-' tl tl$Mell6klet: I pld. jelent6stervezet
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polg6rmester

Budapest F6v6ros X. ke,riilet K6b6nyai Onkorm6nyzat

Tisztelt Polgfrmester Ur!

Az Allami Sz6mvev6szek IASQ elvlgezte az onkormdnyzatok t<ibbs6gi, tulajdonriban i6v6

gazdasilgi t6rsasSgok gazd6lkod6s6nak ellen6rz6se keret6ben a KOKERT K6brlnyai

Kertiletgondnoks6gi 6s Telepiil6stizemoltet6si Non-profit K<izhasznir Kft.. (T6rsas6g)

gazdillkodSs6nak Es a tulajdonos Budapest F6v6ros X. keri.ilet K6bSnyai }nkotmfnyzat
(Odcomhnyzat) tulajclonosi joggyakorlasa szabblyszerusdg6nek eIIenarulsdt az Allami
Sz6mvevSs zeI<tol sz6I6 2011. 6vi LXVI. tdrv6ny (ASZ tv.) 1.$ (3) bekezd6se 6s az 5. $ (3)-(5)

bekezd6se alapjhn 6s i5sszeSllitotta az ellen6rzds sor6n feltfurt t6nyeket, az ezeken alapul6

megilllapithsokat,kovetkeztet6sekettartalmazo jelent6set.

Az <inkorminyzatok tobbs6gi tulajdon6ban 6116 gazdas6gi t6rsasSgok ellenorulse kiemelten

fontos a vagyon meg6rz6se, meg6v6sa 6rdek6ben, e szervezetek eset6ben alapvet6

k<ivetelm6ny, hogy gwzdillkodisuk, mrikod6siik szabhlyszeri, az 61ta1uk szolghltatott adatok

megbizhat6ak legyenek. A feladatell6tSs kdlts6geinek, rifordithsainak alakuldsa a lakoss6g

szfles r|tegdt 6rinti. llllen6rzdstink sor6n 6rt6kelntk az OnkormSnyzatnak a T'6rsas6ggai

kapcsolatos tulajdonosi joggyakorllsirt, tov6bb6 a T6rsas5g vagyongazd6lkod6s6t.

Ellen6rz6si tapasztalataink alapjrin szfumba vettiik azokat a teriileteket, amelyek er'6sit6sdvel,

egyben a meg16v6 kook6zatok cs<ikkentdsfvel az Onkorm6nyzat hozzhjhrulhat a gazdasilgr

t6rsas6gai hatdkonyabb 6s eredm6nyesebb mrikod6s6hez.

A szabiiyszeni 6s felel6s gazdillkodSs 6rdek6ben az ASZ tv. 33. $ (6) bekezd6s6ben

szabhlyozott elntiki figyelemfelhivissal f<rrdulok Polg6rmester trhoz az alSbbiak szerint.

Budapest F6v6ros X. kertilet K6b6nyai dnkorm6nyzat Polg6rmestere kezdem6nyezze,hogy:

az Onkormilnyzat, mint tulajdonosi joggyakorl6 a T6rsas6ggal k<izosen tekintse 5t annak

gazd6lkod6s6ban az ASZ ellen6rz6s 6\tal feltfirt hiSnyossSgok okait, osszetev6it, azok

elemz6s6vel alakitsanak ki a tev6kenys6g eredm6nyesebb6 t6tel6re irSnyul6 tervet. A
kovetkezetes besz6mo\l:.atils, a tulajdonosi monitoring-rendszer kialakitdsa 6s mrikddtet6se, a

tulajdonosi ellen6rzds rnegerSsit6se mind megjelenithetl a szabillyoz6sban 6s ez, 6ltal sz6mon

k6rhet6v6 v6lik. A hib6k, hi6nyoss6gok kijavitrisa 6rdek6ben az Onkorm6nyzat a tulajdonosi

1052 BUDAPEST, RpAczRt csfRe iAN0S UTCA 10. 1364 Budapest 4. Pf. 54 telefon: 484 9l 0l fax, 484 9201



eszkdztfirfinak fokozottabb alkalmazilsa r6v6n, illet6leg az eszkoztfur b6vitdsdvel 6s a

tulaj dono si ellen6rzdsek. fokoz6s6val sokat tehet'

Ennek 6rdek6ben

. az dnkorm6nyzizrt, mint tulajdonosi joggyakorl6 a T6rsas6ggal koztisenhathrozzon meg

a T6rsas6g szhmhra a telepiil6stizemeltet6si kdzfeladat-e116t5ssa1 kapcsolatos

irk6pzlsre,-dtrjmegilllapit6sra 6s onkolts6gsz6mit6sra vonatkoz6 m6dszert, elj6r6srendet

annak 6rdek6ben, hogy a Tarsas6g mtikdddse, akozfeladat ell6trisa mdrhet6, 6tl6that6 6s

gazdas6gosabb legyen. Az cinkciltsdgszdmitSs p6tl6sa el6segitheti a folyamatos

miikcid6shez s;ziiks6ges kolts6gekre, rdforditdsokra, valamint a kazszolgftltatils

fejleszthet6 fenntarl6sShoz sziiks6ges kiad6sokraval6 szigorubb odafigyeldst;

. az 6nkom6nyzat, mint tulajdonosi joggyakorl6 forditson kiemelt figyelmet a T6rsas6g

vagyonkezel6si tev6kenys6g6re. Mindezt indokolja, hogy a vagyonkezelt ingatlan a

T6isas6gn6l nern keriilt nyilvdntart6sba v6telre, az 6rt6kcscikken6st nem sziimolt6k el,

az 6rt6kcsokkel6snek megfelel6 m6rt6kri tartallk k6pz6s6r6l nem gondoskodtak; a

kd zb eszer z6s szab 6ly ait me gs 6rtett6k ;

. az Onkormdnyzat, mint tulajdonosi joggyakorl6 forditson kiemelt figyelmet a Tdrsas6g

szem6lyi jellegii r6fordit6sainak elsz6mol6s6ra, mivel az rerrr volt szab6lyszeni. A
T6rsas6g nem rogzitette ir6sban az illtala biztositott b6ren kiviili juttatdsok ktjr6t,

felt6teleit 6s foly6sit6s6nak szabillyat. A T6rsas6gn61 nem illtak rendelkez6sre a

munkav6llal6k cafet6ria nyilatkozatai az SZJA tv. 7I. $ (4) bekezd6s6nek el6irdsa

ellen6re;

. az OnkormSnyzat, mint tulajdonosi joggyakorl6 a T6rsasilggal kozosen tekintse 6t a
T6rsas6g vagyonkezel6s6ben l6v6 vagyondnak elhaszn6l6dottshgtfi, az eszkozok

haszn6lhat6s6gi fok6nak javitfustwa felhaszn6lhat6 forrdsokat, a min6sdgi javit6s

lehet6sdgeit a szrakmai szinvonal megfelel6 biztositdsa 6rdek6ben.

T1jdkoztatom FolgSrmester urat, hogy a levelemben foglaltakat az ASZ tv. 33. $-6nak (6)

belezd6se alapjfun ttzenot napon beliil - testiileti szerv a soron kdvetkez6 iildsdn - koteles

elbirflni, u *.g-f"l"tO intezked6st megtenni 6s em6l az ASZ elnokdt 6rtesiteni'

Kdrem tov6bb6, hogy a figyelemfelhfv6 levelemben foglaltakat a kdltsdgvetdsi szervek belso

kontrollrendszer6r6l 6s bels6 ellen6rz6s6rol sz6I6 37012011. (KI. 31.) Korm. rendelet (Bkr.)

szerint kialakitott integr6lt kockazatkezellsi rendszer6ben a k6lts6gvet6si szetv

tev6kenysdgdben rejl6 6s szervezeti c6lokkal <lsszefiigg6 kock6zatok kdzcitt szerepeltesse, 6s a

Btr<r. -ben fo glalt el6ir6soknak me gfelel6 en kezelj e.

A figyelemfelhiv6 levdlben szerepl6 kock6zatok csokkent6sere tett int6zked6seit szerepeltesse

a Bkr.14. $ (1) bekezddse alapj6n a ktils6 ellen6rz6sekhez kapcsol6d6 int6zked6si tervek

vdgrehaj t6s 5r 6l v ezetetl ; nyilv5ntart5s 6b an.

Felhivom szives figyelm6t, hogy az elnen6rzdtt szel vezet6j6nek az ASZ tv. 33. $ (6)

bekezd6s6ben rdgzitett kdtelezettsdge az ASZtv.28, $ (1) bekezddse szerinti kdzremrikcid6si

krjtelezettsdgnek min6stil 6s annak megalapozott indok n61k{il nem vagy k6sedelrnes teljesit6se



esetdn az Al[ami Sz6mvevdsz6k elndke az ASZ tv" 28. $ (5) bekezd6se alapj6n az ASZ tv. 33.

$(3)bekezd6s6benmeghatirozott jogkovetkezm6nyeketalkalmazhatja.

Vdgezetiil megkciszdndm Polgdrmester rirnak 6s munkatdrsainak az ellen6rz6s eredmdnyes

lefo lytat6s 6ho z nyt$tott kdzremrik<id6 s6t.

Budapest, 2017. Pf h6 Jo nap

Tisztelettel:

-f--v'*D6mokos Lhszl6 o

-J-
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OSSZEGZES

Eiudapest F6vdros X. kerillet Kdbdnyai )nko,rmdnyzata a tttlajdonosi iogait a 2012-2015.

dvekben szabdlyszerdlen gyakorolta. A KOKE,RT Kdbdnyai Keri.iletgondnoksdgi 6s Telepil-

l,lsi)zewteltetdsi lr{on-profit Kozhasznil Kft. fizetcikdpessdge biztositott volt, a tervezdsi ,!s be-

szdmoldsi kotelezettsdgdnek eleget tett. A Tdrsasdg vaglongozd.d.lkodd.sa sordn a vagyonke-

zel\sbe kapott ingatlant nem mutatta ki konytteiben, igy a b,eszdmolfk nem mutattak val6s

k,ipet.

Az Allami Szdmvev6sz6k kiemelt c6lja, hogy a helyi 6nkormdnyzatok gazddlkoddsdban rej16 penzUgyi kockdzatok fel-

td16sdval, az dllamhdztartdson kivulre nyrjjtott kolts6gvetesi tdmogatdsok 6s ingyenes vagyonjuttatdsok, valamint az

dllamhdztart6son kivrll m(kod6 feladat-elldt6 rendszerek ellen6rz6seivel hozzdjdruljon ahhoz, hogy a kozp6nzeket az

dllamhdztartdson kivUl mrikod6 szervezetek is dtldthat6, rerndezett m6don haszndljdk fel'

Az Allamiszdmvev6sz6k celjaival 6s; a tdrsadalmi ig6nnyel osszhangban , a gazdasAgitdrsasdgok kiemelt fontossdgtj

szerepe miatt kerult sor a K6KERT K6bdnyai Keruletgondnoksdgi 6s Telepul6sUzemeltet6si Non-profit K6zhasznU Kft.

ellen6rz6s6re,

A,z Onkormdnyzat a tulajdonosi jogok gyakorldsdnak rendjet a Vagyonrendeletben 6s az SZMSZ-ben szabdlyszer(en

nreghati{rozta. A tulajdonosi jogokat a Kdpvisel6-testUlet gyakorolta, hatdsktrrt nem ruhdzott dt. A K6pvisel6-testUlet

az uzleti terv k6szit6si kotelezetts6get el6irta a Tdrsasdg rdsz6re, a beszdmol6 elfogaddsd16l az FB irdsbelijelent6s6-

nek birtol<dban dont6tt. A javadalmazilssal osszefugg6 szabrdlyokat a K6pvisel6-testUlet a Taktv.-ben el6irtaknak meg-

f,elel6en meghatdrozta. Az Onkormdrryzat bels6 ellen6rz6se a T6rsasdgndl a201,4.6vben v6gzett ellen6rz6st, ezzel

td mogatta a szabd lyszer( m( kdd6s kontrol ljiit.

A Tdrsasdg rendelkezett a Szdmv. tv. el6irdsainak megfelel6 szdmviteli szabdlyzatokkal, azonban a sz6mviteli poli-

tika, az drrt6kel6si szab|lyzat 6s a leltdrozdsi szabdlyzat tartalma marad6ktalanul nem felelt meg az el6irdsoknak. A

Tdrsasdg az Onkormdnyzatt6lvagyonl<ezel6sbe kapott ingatlant a konyveiben nem tartotta nyilvdn. Ennek kovetkez-

t6ben a 1-drsasdg egyszerUsitett 6ves beszdmol6i nem mLrtattak megbizhat6 6s val6s k6pet a vagyoni, p6nzUgyi 6s

jr)vedelmi helyzetr6l, 6s azok vdltozdsii16l annak ellen6re, hogy a konywizsg616 hitelesit6 zdrad6kkal lStta el.

n -r.<"^--.<^ -- ^rran6rzdtt id6szaklcan nyeres6gesen gazddlkodott, fizet6k6pess6ge biztositott volt. A tervez6si,A ldl:rd>dEi d4 cll(jl

breszdmoldsi6s adatszolgilltatdsi kdtelezetts6g6nek hatdricl6ben eleget tett. Az Info. tv.-ben meghatdrozott tartalmd

kozz6t6teli kotelezetts6g6nek a gazdSlkoddsi adatok tekintet6ben teljes kdr(en nem tettek eleget, a koz6rdekri ada-

tok ig6nylds6nek 6s kozz6tetel6nek rendj6t nem szabdlyoztdk. A bev6telekert a rdfordit6sokat, tovdbbd a beruhdz6-

sokat, ferl(jftdsokat szabdlyszeriien sz;imoltdk el, azonban ia szem6lyijuttatds;ok elszdmoldsa a bdren kivUlijuttatdsok

rniatti elszdmoldsok hidnyossdga miatt nem volt szabdlyszerti.

ktivetlkeztet6se



AzELLEru6nzEs cELJA

6rdekeiben biztositva volt-e a szolgdltatds dijdnak megala

AZ fllfn6nZES CEl.ln annak 6rt6kel6se

volt, hogy az onkormdnyzat vagyongazddlkodiisi tev6-

kenys6ge sordn szabdlyszer(en gyakorolta-e a tulajdonosi

jogait.

Ellen6rizttlk, hogy a gazdasdgi tdrsasdg szabdlyozottsdga,

gazdSlkoddsa 6s vagyongazdd lkoddsi tev6kenys6ge, bev6-

teleinek 6s r6fordit6sainak elszdmoldsa megfelelt-e a jog-

szabdlyi 6s tulajdonosi el6irdsoknak.

Ert6keltUk tovdbb6, hogy a gazdasdgi tdrsasdg kdtelezett-

s6gdllomdnya jelentett-e kockdzatot a m(kod6sre, vala-

mint a gazdSlkodds dtldthat6sdga 6s elszdmoltathat6sdga

pozottsdga szabdlyszerU onkoltsegsz6mitdssal.



T\Z E LLEN 6RZES TERU L.ETE

Budapest F6vdros X. keriilet Kilbhnyai Onkorm6nyzata 6s a

kizhr1lagos tula.idonfban l6v6 a f6I(nRT Keriiletgondnok-

.-- srigi 6s Telepiil6.iir.m.lt.a6.i Non-profit Kiizhasznri Kft.

BUDAPEsT r6vARos x. xenULer x6eA-
NYAI 6XXOnmAnvznra 2008. dprilis r7-6n

50,0 milli6 Ft k6szpenz torzst6k6vel alapitotta a 100%-os tulaj-

dondiban lev6 <6frRt K6biinyai Keruiletgondnoksiigi 6s Tele-

oul6suzemeltet6si Non-profit Kozhasznil Kft.-t. Az alapit6 0n-

korntdnyzatl a Tdrsasdgz t6rzst6k6j6t 2008. december 4-6n

64,0 milli6 Ft-ra emelte, ami az ellen6rzott id6szakban nem

vd ltozott.

Az ellen6rz6tt id6szakban a Tdrsasdg szekhelye az 0nkor-

mdnyzat dltal vagyonkezel6sbe adott ingatlanban volt' A T6r-

sasdg Alapft6 Okirata3 szerinti f6tev6kenys6ge egy6b

emberier6forrds-ellStds 6s gazddlkodds volt. Az ellen6rzott id6szakban a

Tdrsasdg v6gezte K6bdnya terrllet6n a parkok, setdnyok zoldfe[iletek, jdt-

sz6terek takaritdsdt, gondoz6sdt. A Tdrsasdg az ellen6rz6tt id6szakban 150

hektdron l6tta el a helyi kdzteruletek fenntartdsdt 6s a telepul6stisztasdgi

feladatokat. A t(irfigyel6 rendszer m(kodtet6se sordn a 2012.6vben 53, a

2015. 6vben 89 kamerdt m(kodtetett'

ATdrsasdg dtlagos statisztikai ldtszdma a2ol2.6vben Istf 6 a 2015. ev-

ben 258 f6 volt, amely l6tsz6mnak tobb mint k6tharmada kozfoglalkozta-

tott volt.

Az Alapit6 Okiratban foglaltak alapj6n a Tdrsasdg UzletszerU gazdasdgi

tev6kenys6get csak kieg6szit6 jelleggel, kozhasznil tev6kenys6g6t nem ve-

sz6lyeztetve folytathatott.

A Tdrsasdg gazddlkodds6nak f6bb adatait a 201.2.6s 2015. 6vek tekin-

tet6ben az t. 6bra szeml6lteti:

Forrds: o Tdrsasag 2012. Cs 2015. ivi egyszerAsircft eves beszdmol6i



Az elle n6rzds te rtilete

A m6rleg fr56sszeg 2012. ev v6g6r6l 2015. december 31-re 312,4 mil-

li6 Ft-16l 475,'.lmillio Ft-ra, dsszes bev6tele 2012-161 2015-re 700,9 mil-

li6 Ft-rdl 811,7 milli6 Ft-ra emelkedett. Az ellen6rzdtt id6szakban az 0n-

kormdnyzat a Feladat-ell6tAsi szerz6d6s alapjdn flsszesen 2540,4 millid Ft,

mig a Munkaflgyi Kozpont392,9 milli6 Ft kozfoglalkoztatdsi tdmogatdsban

r6szesitette a Tdrsasdgot. A Tdrsasdg m(k6d6s6nek fdbb jellemz6it a

ll. szdmd mell6klet mutatja be.

A polgSrmelstef , a jegyz1s 6s az Ugyvezet66 szem6lye az ellen6rz6tt id6-

szakban nem vdltozott.



t\zELLEn6nzES HATTEIRE' I N DOKOLTSAGA

nz 6nronuANYzAToK r6eesEcl ruln.looxA'
BAN A116 GAzDAsAot rAnsasAeoK ellen6rz6se ki-

emelten fontos a vagyon meg6rz6se, meg6vdsa 6rdek6ben, valamint a kor-

mdnyzati szektor elszdmoldsaiban megjelen6 onkormjnyzati tulajdon(

gazdd I kod6 szervezetek eset6ben, amelyekkel szemben alapvet6 kovetel-

m6ny, hogy gazddlkoddsuk, m(kdd6sUk szab6lyszer(, az dltaluk szolgdlta-

tott adatok minel megbizhat6bbak legyenek. A feladatellStds kdlts6geinek,

rdfordit6sainak alakulSsa a lakossdg sz6les r6teg6t 6rinti.

E llen6rz6sein k feltdrhatjdk, hogy az 6n kormdnyzat a feladatelldtdsd hoz

rendelt vagyon rn(kodtet6s6t a tulajdonost6l elvdrhat6 gondossiiggal v6-

geztette-e, a feladatot elldt6 gazdasdgi tdrsasdg a l6tesit6 okiratban, szol-

96ltatdsi szerz6d6sben foglaltak betartdsdval biztositotta-e a feladat elld-

tdsdt. Az ellen6rz6s rdviliigithat arra, hogy a gazdasdgi tdrsas6g a vagyon

haszndlatdval biztositotta-e a szolgdltatds folytatds5nak felt6teleit, az on-

kormdnyzat tulajdonosi felugyelete hozzdj6rult-e a szabdlyszerri gazddlko-

ddshoz 6s feladatelldtdshoz. A megiillapitdsok alapjdn megfogalmazott

szdmvev6sz6ki javaslatok hasznosftdsa el6segftheti a megl6v6 hibdk meg-

szuntet6s6t. A j6 gyakorlatok bemutatds6val az ASZhozzAjArulhat a kove-

tend6 megolddsok megismertet6s6hez, terjeszt6s6hez'



A JELENTEs IETyEGES I<ERDESxOREI

Az dnko rm dny' z at tul ai d on o s i j o g gy akorl d s a s z ab dly s z er{i

volt-e?

A g az d as dg I t tir s as dg v agy on g az ddlko d d s a s z ab dly s z erii v o I t - e,

fizet6kdpessdge biztosftott volt-e a gazddlkodds sordn?

A gazdasdgi tdrsasdg bevdteleinek ds rdfordttdsainak elszdmo-

ldsa, valamint az dnkciltsegszdm[tds ds drkdpzds szabdlyszer{i

volt-e?
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HLLEtu6nzEs HA,TOKOFIE Es MODS aEREI

Az ellen6rz6s tipusa

-

I Megfelel6s6gi ellen6rz6s'

Az ellenfirzott id6szak

I Az ellen6rzott id6szak 20t2. januitr t-jet6l2015. december 31-ig tartott.

.r--@w.-
Az onkormdnyzatok - tdbbsegi tulajdondba n l6v6 gazdasiigi tdrsasdgok fe-

letti - tulajdonosi joggyakorldsa, valamint a gazdasdgi tdrsasdgok gazdll

koddsdnak szabiilyozottsdga 6s szab6lyszer(ls6ge'

Az ellen6rz6s; kiterjedt minden olyan korulm6nyre 6s adatra, amely az

Asz logszabdlyba n meghatdrozott feladatai na k teljesit6s6hez, va la mint a

p rogra m v6grehajtdsa folya m d n fel meru lt rjj a bb osszefU gg6sek felt6 rds6-

hoz szuks6ges vrclt.

Az ellenfirzdtt szewezet

Budapest F6vdros X. kerUlet K6bdnyai Onkormdnyzat 6s a f6f f nf Kerulet-

gondnoksSgi 6s Telepul6suzemeltet6si Non-profit Kozhasznil Kft.

Az ellenilrzfls

Az ellen6rz6s jogszabdlyi alapjdt az ASZ tv. 1. 5 (3) bekezddse 6s 5. 5 (3)-

(4)-(s) bekezd6sei k6Pezt6k'

Az ellen6rz6s m6dszerei

Az ellen6rz6st a nemzetkdzi standardokat i16nyad6nak tekintve az ellen6r-

z6si program ellen6rz6si k6rd6sei, az ellen6rzott id6szakban hatdlyos jog-

szab6lyok, az ellen6rz6s szakmai szabdlyok 6s m6dszertanok figyelembe

v6tel6vel v6geztuk.

Az ellen6rz6s ideje alatt az ellen6rzott szervezettel tort6n6 kapcsolat-

tartdst az AsZSizervezeti 6s M(kodesi Szabdlyzatdnak vonatkozo el6ir{sai

alapjd n biztosltottu k,

Az ellen6rz6s a kivdlasztott, tobbs6gi tulajdonosi jogokat gyako116 on-

kormdnvzatra, illetve az ellen6rz6tt gazdasdgi tdrsas6gra terjedt ki'

11



Ellen6rzds hatokiire ds m6dszerei

Az ellen6rz6si kdrd6sek megv6 las zol{sAhoz szUkseges bizonyit6kok

megszerz6se a k6vetkez6 ellen6rz6si eljdrdsok alkalmazdsdval tort6nt:
megfigyel6s, i<6rd6sfeltev6s (informdci6k6r6s), 6sszehasonlitds, valamint

elemz6 eljdrdr;. Az ellen6rz6si bizonyitekk6nt felhaszniilhat6 adatforrdsok

koz6 tartoztakr egyrdszt az ellen6rz6si programban felsorolt adatforrdsok,

mdsr6szt adatforrds lehetett m6g minden - az ellen6rz6s folyamdn - fel-

tArt, az el len6rz6s sze m pontj d b6l i nformdci6kat ta rta I m a z6 doku mentu m.

Az ellen6rz:6st a k6rd6sekre adott vdlaszok kiert6kel6s6vel, valamint a

megjelolt adatforrdsok, a csatolt tan0sitvdnyok felhaszndldsdval, tovd bbd

az adott id6szakban hatiilyos jogszabSlyok figyelembe v6tel6vel folytattuk
le.

A bev6telek 6s r6fordit6sok elsz6moldsa, valamint a vagyonnyilvdntar-

tds ter6n a szabdlyszerU m(kod6st v6letlen mintav6tellel ellen6riztuk. A

mintav6tellel ellen6rzott terUletek eset6ben minden egyes t6tel vonatko-

zAsAban a szabdlyszerUs6gre vonatkoz6 k6rd6seket tettunk fel, amelyek

eredm6nye o:;szesit6sre kerul lt. Megfelel6nek 6rt6keltu nk egy ellen6rzott

tertiletet, amennyiben 95%-os bizonyossdggal a teljes sokasdgban a hiba-

ardny legfeljebbl0%, nem megfelel6nek, amennyiben 10%-n6l magasabb

ardnyt k6pviserlt. Abban az esetben, ha a teljes sokas69 tekintet6ben aL0%-

os hibaa16nyhoz va16 viszony megit6l6snek megbfzhat6sdga nem 6rte el a

9lYo-ot, a nnak el6r6se 6rdek6ben ert6kel6sUnket tovd bbi szempontokka I

eg6szitettuk ki, 6s figyelembe vettUk a feltdrt hibdk tipusdt 6s stilydt. A rd-

forditdsok elszdmoldsdra 6s a vagyonnyilvdntartdsra vonatkoz6 vdletlen

mintav6telt kockdzati alapI kivdlasztdssal eg6szitettuk ki, amelynek sordn

6vente a hdrom legnagyobb 6sszeg0 t6telt vdlasztottuk ki.

12



rrlrEGALLAPirnsoK

l. Az iinkorm 6ny zat tulaj dono si j o ggyakorl6s a szab filyszerii

volt-e?

0sszegz6 megSllapit6s

1.1. szimri megdllapitds

Az 6nkorm6 nyzat tu lajdonosi joggya korlSsa sza b6 lyszerfi volt.

Az 6nkorminyzat a tulaidonosi ioggyakorl6s6nak kereteit szab6ly-

szerfien alakitotta ki.

Az Onkormd nvzar az Otv.7 9t. 5 (1)-(6) bekezd6seiben 6s a Motv.8 116' 5

(1)-(5) bekezd6siben foglaltakkal osszhangban Gazdasdgi Programbane

rogzltette a hosszd tdvd fejleszt6si elkepzel6seit, ami kiterjedt a Tdrsasdg

feLdataira. Az Clnkormd nyzat az Nvtv.10 9. S (1) bekezd6s6ben foglaltak el-

len6re koz6p- 6:; hosszti tdvd vagyongazdSlkoddsitervet nem k6szitett.

A TULAJDONOSI JOGOK GYAKORIASANNX
RENDJET az onkormdnyzat a Gt.11 6s a Ptkz.12 rendelkezdseivel 6ssz-

hangban a Vagyonrendelet6benl3 6s az SZMSZIa-lben hatdrozta meg. A

Tdrsasdg feletti tulajdonosijogok gyakorldsa a K6pvisel6-testuletls feladata

volt, tulajdonosijogok 6truhlzAslra nem kerult sor'

A FELADAT ELLATAST SZOLGAL6 VAGYON KO'
RET a K6pviserl6-testulet - az ellen6rz6tt id6szakot megel6z6en - a Tdr-

sasdg Alapit6 Okiratdban meghatdrozta, 6s azt az otv. S0/A. S-5nak (5)-

(6) bekezd6seiben, illetve a Mdtv. 109. 5-dban foglaltaknak megfelel6 Va-

gyonkezelesi Szerz6d6ssel a Tdrsasdg rendelkez6s6re bocsdtotta. Az 0n-

kormdnyzatnak a T6rsasdg feladat ell5tdsdval kapcsolatban rendeletalko-

tdsi, Srk6pz6sserl 6s dijmegdllapitdssal dsszefU996 szabdlyozdsi kotelezett-

s6ge nem volt.

A feladatelliit6shoz kapcsol6d6 kovetelm6nyeket az 0nkormdnyzat a

Tdrsasdg Alapit6 Okiratdban, a Javadalmazdsi Szabdlyzatban16, a Feladat-

elldtdsilT-, K6zhasznills- 6s Vagyonkezel6si szerz6d6sekbenle irt el6' Meg-

hatdrozta az uzleti terv2o k6szit6si kotelezetts6get, tovdbbd beszdmoldsi,

tdj6koztatdsi ktrtelezetts6get irt el6 a TdrsasAgsz|mdra. A Feladat-ellStdsi

szerz6d 6sekben meghat 6r ozta a sze rz6d6s id 6ta rta mdt, teljesite nd 6 szol

96ltat6si kdtelezetts6geket, az elldt6si teruletet, a feladatelldtdshoz sz0k-

s6ges vagyoni l<ort, az onkormdnyzat 6rdekeit v6d6 garanciSlis elemeket

6s a kezelt vagyonnal kapcsolatos r6szletes szabdlyokat'

Az onkorm6nyzat tulaidonosi jogainak gyakorl6sa szabSlyszerfi

volt.
L.2. szdmt megd I la p it6s
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AZ UZLETI TERVET a Tdrsasdg a Vagyonkezel6si- 6s a Kozhasznu

szerz6d6sben erl6irtaknak megfelel6en az ellen6rzott id6szak minden 6ve

tekintet6ben elk6szitette, amiket a K6pvisel6-testulet hatdrozattal elfoga-

dott. Az uzleti tervek osszhangban voltak az onkormdnyzat Gazdasdgi



Megdllapitdsok

Forrds: Afdrsasdg 2012-2015, ivi egyszeriisitett eves

beszdmol6i

lProgramjdval, az IntegrSlt Vdrosfejleszt6si Strat6gidjdval, az Integrdlt Tele-

pu l6s-fej leszt6si strat6gidj iiva | 6s a Kornyezetv6del m i P rogra mjdva l.

,AZ FB a Gt. 6s a Ptk.z el6irSsdnak megfelel6en h6rom tagb6liillt. Az el-

len6rzott dvekberr megtdrgyalta ds v6lem6nyezte a Tdrsasdg Uzleti terv6t,

egyszer(sitett 6ves beszdmol6jSt 6s kozhasznusdgi mell6klet6t. Az FB a

2012-2015. 6velcben a Gt. 35. 5 (3) bekezd6s6ben, illetve a Ptk'z

3:120 5 (2) bekezd6s6nek megfelel6en minden 6vben iriisbelijelent6st k6-

szltett a Td rsasdg szd mvitel i beszd mol6jd 16l.

AZ EVES BESZAMOLO elfogaddsdr6l a K6pvisel6-testtllet az FB

irdsbeli jelentds6nek 6s a fUggetlen konywizsgdl6i v6lem6ny birtokdban

dont6tt. A Tdrsasdg az ellen6rzdtt id6szak minden 6v6ben pozitlv m6rleg

szerinti eredm6nyt 6rt el, amelyet eredm6nytarta16kba helyezett. A Tdrsa-

s6g m6rleg szerinti eredm6ny6nek alakuldsdt az ellenfrzott id6szakban a

2. itbra szeml6lteti.

A JAVADALMAZASI SZABAIVZA1OT a K6pvisel6-testrl-

let a Taktv.2l 5. 5 (3) bekezd6s6ben foglaltaknak megfelel6 tartalommal el-

fogadta.

A TARSASAG ELLEN6RZESET az onkormdnyzat az Aht'22

70. S (1) bekezd6s d) pontjSban kapott felhatalmazds alapjSn a bels6 ellen-

6rz6sevel 2013. janudr 1-je 6s 2014. jdnius 30-a kdzotti id6szak tekintet6-

ben v6gezte el a',/OI4.6vben a besz6moldsi feladatokat aldtdmaszt6 folya-

matokra kiterjed15 rendszerellen6rz6s keret6ben, A bels6 ellen6rz6s int6z-

ked6siterv k6szit6si kotelezetts6get nem lrt el6. Az Ugyvezet6 ennek elle-

n6re a hiSnyossdgok felszdmoldsa 6rdekdben int6zkeddsi tervet k6szltett,

melynek v6grehajtdsS16l a jegyz6nek beszdmolt. A jegyz6 az ugyvezet6 be-

szdmol6jdt elfogadta.

l\ TSrsasig sajdt vagyonnal val6 gazdfilkodiisa szabilyszerfi,fi-
zlet6k6pess6ge biztositott volt. A vagyonkezel6sbe 6tadott va-

gyon nyilvdntart6s516l nem gondoskodott.

l\ Tirsas5g a Szdmv. tv. szerinti szabilyzatokkal rendelkezett, azon-

ban azok tartalnra marad6ktalanul nem felelt meg az el6irdsoknak.

il. abra

2. A gazdasitei tfrsasfg vagyongilzdilkod 6sa szabdlyszerii volt-e,
frzetfik6 sse e biztorsitott volt-e a zdflkodds sordn?

6sszegz6 meg6llapit6s

2"1. szdmri megSllapit6s

A Tdrsasiig az ellen6rzott id6szakban rendelkezett a Szdmv. tv.23 14. S (3)

bekezd6s6ben el6irt Szdmviteli Politikdval2a, a Szdmv. tv' 14.5 (5) bekezd6s

a)-b)6s d) pontjaiban foglaltaknak megfelel6en LeltSrozdsiszab'lyzattal2s,

P6nzkezel6si szabdlyzatta126 6s Ert6kel6si szabdlyzattal2T 6s a Szdmv. tv.

161. 5 (1) bekez<j6s6ben el6irt Szdmlarenddel2s. A Tdrsasdg az 0nkolts6g-

szdmitds rendj6re vonatkoz6 szabdlyzat elk6szft6s6re a Szdmv. tv. 14. 5

(6)-(7) bekezd6sben foglaltak alapjdn nem volt kdtelezett.
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A SZAMVITELI POLITIKA nem felelt meg a szdmv. tv. 14' 5

(4) bekezd6sdben foglaltaknak, mert nem tartalmazta a Tdrsasdgra jel-

lemz6 el6irdsokat, szabdlyokat, m6dszereket, nem hatdrozta meg, hogy a

torv6nyben biztrcsitott vdlasztdsi, min6sit6si lehet6s6gek kozUl melyeket,

milyen felt6telek fenndlldsa eset6n alkalmaz, az alkalmazott gyakorlatot

milyen okok miatt szuks6ges megvdltoztatni.

Nem t6rt ki a szabdlyozds az immateridlis javak 6s 6rt6kcsokken6suk el-

szdmoldsi szabdlyaira, a t6rgyi eszkdzok 6rt6kcs6kken6si leir;lsa alapjdul

azok k6nyv szerinti 6rtdkdt hatdrozta meg, a Szdmv. tv. 52. $ (2) bekezd6-

s6ben el6frt bekerul6si 6rt6kkel ellentdtben.

AZ ERTEKELESI $ZABALYZAT egv el6irdsa nem felelt meg

a Szdmv. tv. el6irdsainak, mert c6ltartalek kepz6sdt irta el6 6rt6kveszt6s

elszdmoldsa helyett a Szdmv. tv. 55. 5 (1) bekezd6s el6ir6sa ellendre a m6r-

legk6szit6s id6pontjS ig p6 nzri gyi I eg nem rend ezett kovetel6se kn6 t.

A LELTARoZASI SZABALYZAT a Szdmv. tv.69' 5 (1) bekez-

d6sevel dsszhangban el6irta a mdrlegt6telek aldtdmasztls|hoz az 6ven-

kenti leltdr ossze6llitdsdt. A mennyis6gben is nyilvdntartott eszkozok ese-

t6ben az ingatlanokndl 6s a lealapozott gdpeknel hdrom 6venk6nti, mds

esetekben 6venk6nti leltdrozdsi kotelezetts6get hatdrozott meg, amely

megfelelt a szdmv. tv. 69. 5 (3) bekezd6se el6irds6nak, A leltSrozdsi sza-

bAlyzat nem teriedt ki a Tdrsasdg valamennyi eszkoz6re 6s forrdsjra, mert

nem tartalmazott el6irdsokat az immateridlis javak, valamint az egy6b - az

0nkormdnyzattral, a Munkaugyi Kdzponttal 6s a NAV2e-val szemben fenn-

dll6 - kovetel6s,ek 6s kotelezetts6gek leltdrozds6ra. Ez6rt nem volt biztos[-

tott a Szdmv, tv. 69. 5 (1) bekezd6seben foglaltaknak megfelel6, olyan lel-

tdr osszedllithat6s6ga, amely a Tdrsasdgnak a m6rleg fordul6napjdn meg-

l6v6 eszkdzeit 6s forrdsait t6telesen, ellen6rizhet6 m6don tarlalmazza

mennyis6gben 6s 6rt6kben.

A PENZKEZELESI SZABALYZAT a Szdmv, tv. l-4. 5 (8) be-

kezdes6ben el6lrt ta rta lm i kdvetelm6nyeknek megfelelt.

A SZAMLAREND kialakftdsa a Szdmv. tv. 161' S (1)-(3) bekezd6s6-

ben foglaltakkal 6sszhangban tort6nt.

A Tdrsasdg kozhasznd tev6kenys6ge mellett vdllalkozdsi tev6kenys6get

is folytatott, illertve vagyonkezel6i szerz6d6s alapjdn a feladat elldtdsdhoz

szuks6ges ingat,lant vagyonkezel6sbe kapta. A szdmv. tv. L6t/A.5 (1) 6s

(2) bekezd6s el6irdsa ellen6re bels6 szabSlyait nem alakitotta ki oly m6-

don, hogy azok: a mdrleg 6s eredm6nykimutat6s aldtdmasztdsdn ttllme-

n6en a kieg6szit6 mell6klet adatainak kdzvetlen aldtdmasztdsdra is alkal-

masak legyenell, azaz a kozp|nzek felhaszndldsiinak 6s a koztulajdon hasz-

ndlatdnak nyilv;inossdga es ellen6rizhet6s6ge 6rdek6ben nem alakitott ki

olyan r6szletezetts{gii nyilvdntartdsi (konywezet6si) rendszert, melyb6l a

vonatkoz6 kul6nrjogszabdlyban - Civil tv.30 - meghatdrozott adatok rendel-

kez6sre dlltak.

A Tdrsasdg a Sz6mv. tv.14.5 (11) bekezd6se ellen6re nem vezette 6t

szdmviteli politikiijdn a Szdmv. tv. 2013. janudr 1-jei - eszkozok bekerrll6si

6rt6ke, penzugyi lizing, nem p6nzbeli p6tbefizet6s - 6s a Sziimv' tv' 3' 5
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2.2. sz6mt megd | | a p itii s

(3) bekezd6s 3. pont szerintijelent6s osszegri hiba meghatdrozlsav6ltoz6-
sait.

A T6rsas6g a vagyongazddlkoddsa sorin 6nkormdnyzatt6l vagyon-
kezel6sbe kapott vagyont a kiinyveiben nem tartotta nyilv6n.

A SAJAT VAGYON nyilvdntartdsa a jogszabdlyi 6s bels6 szabdlyza-
tokban foglalt el6irdsoknak megfelelt, sajdt vagyondnak 6rt6ket nreg6rizte,
-.,^-^^i+^++^6ydr dPrLULrd,

A VAGYONKEZELESBE KAPOTT INGATLAN _ A TdT-

sasdg sz6khely6ul szolgiil6 ingatlan - vonatkozdsdban a Tdrsasdg meg-
s6rtve a Szdmv. tv. 23. 5 (2) bekezd6seben 6s a Szdmv. tv.42.5 (5) bekez-
d6s6ben foglaltak;rt nem mutatta kiaz ingatlant azeszkdzei 6s az ingatlan
kezel6sbevdtel6hez kapcsol6d6 kotelezettseg6t a forrdsai kozott, tovdbbd
nem tdrt6nt meg a Szdmv. tv. 52. $ (1) bekezd6se szerinti ert6kcsokkends
elszdmoldsa. lgy a Sz6mv. tv. 18. 5 el6irdsa ellenere a Tdrsasdg egyszer(si-
tett 6ves beszdmol6i nem mutattak megbizhat6 6s val6s k6pet a Tdrsasdg
vagyoni, p6nzrigyi 6s jovedelmi helyzete16l, 6s azok vdltozdsii16l.

Az ingatlan konyv szerinti 6rt6ke a Vagyonkezellsi szerz6d6s szerint
38,8 milli6 Ft (foldingatlan20,2 milli6 Ft, a fel6p[tm6ny 18,6 milli6 Ft)volt.
A vagyonkezel6ijog foldhivatali bejegyz6se 2008-ban megtdrt6nt. Nem 6r-
v6nyesUlt tovdbbd az Motv. 109. 5 (6) bekezd6s6ben foglalt el6t'6s, amely
szerint a vagyonkezelS a vagyon feliljitdsd16l, p6tldlagos beruhdzds16l leg-
aldbb a vagyoni es;zkozok elszdmolt 6rt6kcsokken6s6nek megfelel6 m6r-
tdkben koteles gondoskodni 6s e c6lokra az 6rt6kcsokkenesnek megfelel6
m6rt6kben tartal6kot k6pezni.

A konyvvizsgdld a T6rsasdg beszdmol6jdt hitelesit6 zitradekkal ldtta el

annak ellen6re, hogy a merleg a vagyonkezelt eszkoz kimutatdsi6nak hid-
nydban nem adott val6s k6pet a Tdrsasdg vagyoni helyzet6r6l.

Nem tort6nt meg a vagyonkezel6sbe vett ingatlanok utdn a Szdmv. tv.
52. 5 (1) bekezd6ser szerinti 6rt6kcsokken6si leirds elszdmoldsa 6s az Motv.
109. S (6) bekezd6s;6ben el6irt, a vagyonkezel6sbe vett ingatlanok utdn el-
szd mola nd6 6rt6kcso kken 6s nek megfel el6 m 6rt6k( ta rta lekkepz6s.

A Tdrsasdg a Szdmv. tv. 69. $ (1)-(3) bekezd6sei e16irdsdnak me5;felel6en
a m6rleg6ben - sajiit vagyonk6nt - kimutatott eszkdzoket 6s forrdsokat lel-
tdrralaldtdmasztotta, a folyamatosan vezetett, mennyis6gi nyilvdntartdsa-
iban szerepl6 eszkozei mennyis6gi leltdrfelvetel6t elv6gezte 6s ki6rt6kelte,
az a m6rleg6ben szerepl6 adatokat aldtdmasztotta.

A m6rleg f6osszeg 2012. januAr t-jer 51 2015. d ece m ber 3 1-re 47,6%-kal
(1.53,3 milli6 Ft-tal) emelkedett, amelyet jellemz6en a forg6eszkozok es

azon belUl is a p6nzeszkozdk 58,9%-os (126,2 milli6 Ft-os) emelked6se
eredm6nyezett. Forrdsoldalon a m6rlegf6osszeg emelked6s6t els6sorban
a rovid lej6rat0 kotelezettsegek 215,6%-os (75,1- milli6 Ft-os) 6s a sajdt
t6ke 36,9%-os (7t,'.1milli6 Ft-os) ndvekeddse okozott.

Az ellen6rzott id6szakban a Tdrsasdg rendelkezett a tdrsasdgi formdjdra
kotelez6en el6irt jegyzett t6k6nek megfelel6 osszeg( sajdt t6k6vel, igy az

0nkormdnyzatnak a Gt. 5L. 5 (1) bekezd6s 6s a Ptk.z 3:133. 5 (2) bekezd6s
szerinti int6zked6si kotelezetts6ge nem keletkezett.

A m6rlegadatok vdltozdsdt a ll., az eredm6nykimutatds adatainak vdlto-
zdsdt a lll. szdmU mell6klet szeml6lteti.
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2.3. szdmfi megd I la p itds A T6rsasdg fizet6k6pess6ge az ellen6rziitt
volt, a kiitelezetts6g iillomdny niiveked6se
pess6g6re nem jelentett vesz6lyt.

id6szakban biztositott
a Tirsas6g mfikiid6k6-

1-. tdbldzat

A FIZET6XEpe SSEG biztos(tott volt. A Tdrsasdg kotelezetts6gei
a 2012. 6vr6l a llO15. 6vre tobb, mint hdromszorosdra, mig ezen belUl a
sz6llit6i kotelezetts6gek mindossze B,!%-kal emelkedtek. Lejdrt hatdridej6
szdllit6i tartozdss;al csak a 20L3. 6vben rendelkeztek (0,2 milli6 Ft), amely
a 30 napot nem lraladta meg. A kotelezetts6gdllomdny n6veked6se a Tdr-
sasiig m(kod6s6re nem jelentett vesz6lyt.

Egy6b rovid lejdrattl kdtelezetts6gek jellemz6en a december havi mun-
kab6rek tekintetelben a munkavdllal6kkal, illetve a levont ad6k 6s jdrul6kok
tekintet6ben a NAV-val szemben fenndl16 kotelezetts6gek voltak. Ezen ki-
vUl 2015-ben kdtelezetts6gk6nt jelentkezett az 0nkormdnyzat fel6 kelet-
kezett 63,8 milli6 Ft tdmogatds visszafizet6si kdtelezetts6g.

A kotelezettsdgSllomdnyra vonatkoz6 adatokat a t. tabllzat tartal-
mazza.

tett beszdmol6i

2.4. sz6mt m eg6 | la pit6s A Tdrsasdg az ellen6rziitt id6szakban eleget tett az el6irt tervez6si,
beszdmolisi, adatszolgriltatisi kiitelezetts6geinek. A Tirsas6g nem
rendelkezett a kiiz6rdekfi adatok megismer6s6re irinyu16 ig6nyek
tef jesitt{si rendj6t r6gzit6 sza bi lyzatta l.

35,+ | i1
Forrds: tt Tdrsasdg 2012. Cs 2015, {vi dves egyszertsl-

AZ EGYSZHNUSiTCTT EVCS BESZAMOLoKAT 65

kozhaszntlsdgi mell6kleteket a Tdrsasdg a Szdmv. tv., a Civil tv., az Alapit6
O ki rat, az SZMSZ, a Feladat-el ldtdsi-, KozhasznU- 6s Vagyon keze l6si Szerz6-
d6s el6irdsdnak megfelel6en elk6szitette. Az egyszer(sitett 6ves beszdmo-
l6kat a K6pvisel6-testUlet elfogadta, amelyhez a Gt. 35. S (3) bekezd6se,
valamint a Ptk.z 3"120. g. (2) bekezd6se szerinti FB jelent6sek 6s a Gt, 40. S

(1) bekezd6s6nek, illetve a Ptk.z 3:129. g (1) bekezd6s6nek megfelel6
konyvvizsgd l6i jek:nt6sek rendel kez6sre d I lta k.

Az ellen6rzdtt id6szakban a Tdrsasdg gazdSlkoddsa 6s tev6kenys6ge
nem adott okot az FB 6s a konywizsgdl6 sz{mAra, hogy a Gt. 35. (4),44 E

(2) bekezd6sei, illetve a Ptk.2 3:121 5 (3) bekezd6se alapjdn kezdem6-
nyezze a legf6bb ddnt6st hoz6 szerv 6sszehivdsdt,

A Tdrsasdg a 201.2-2015. 6vekben az Info tv.31 33. S (3) bekezdes6ben
6s a 37. 5 (1) bekezd6s6ben foglalt, az L. mell6kletben meghatdrozott tar-
talmU kozz6t6teli kotelezetts6g6nek r6szben tett eleget. Nem tette kozzd
az dltaldnos kdzz6t6teli lista, ll. Tev6kenys6gre, mfikod6sre vonatkoz6 ada-
tok kdzrll feladatdt, hatdskor6t 6s alaptevdkenys6g6t meghatdroz6 6s vo-
natkoz6 alapvet6 jogszab5lyokat, valamint a koz6rdekri adatok megisme-
r6s6re irdnyul6 ig6nyek int6z6s6nek rendj6t, az illet6kes szervezeti egys6g
nev6t 6s el6rhet6:;6g6t.

Az Info tv.30. s (6) bekezd6se el6lrdsa ellen6re a koz6rdekri adatok
megismer6s6re irdnyu16 ig6nyek teljesit6s6nek rendj6re vonatkoz6 sza-
bdlyzatot nem k6szitett.
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Az ASZ tv. 33. f (1) bekezdds<iben foglaltak ,irtelm,lben az ellendrzott szervezet vezetdje
koteles a jelentesben foglalt rnerydllapitdsokhoz kapcsol6d6 intezkedesi tervet osszedll{tani
ds azt a jelentrls kdzhemdtelhtdl szdmitott 30 napon belat ot ,{.SZ rdszdre megkr,ildeni.
Amennyiben ez ellencirzott szervezet vezet1je nem killdi meg hatdridfben az intdzkeddsi ter-
vet', vagy tovdbbra sem elfugadkat1 intezkeddsi tervet killd, az Allami Szdmvev1szdk elnoke
az ASZ tv. 33. S @ bekezddse a) ds b) pontjaibanfoglaltakat ervdnyesftheti.

Javaslataink c6lja a I(6Xnnf Keriiletgondnoksfgi 6s

Tetepiil6stizemeltet6si l\on-profit Kiizhasznrft Kft. gazdillkod6sa
szabflyszeriis6g6nek 6s gyakorlatilnak javitfsa annak 6rdek6ben, hogy a
sz:rbdlyozhsi kiirnyezet 6s az alkalmazott gyakorlat megfelel6en tudja
timogatni az 6tl6that6 miikiid6st.

A K6KERT Keriiletgondnoksrf,gi 6s Telepiil6siizemeltet6si Non-
rofit Kiizhasznu

2.

I

L, I Intdzkedjen a Tdrsasdg szdmviteli politikdjdnak a Szdmv. tv.-nek meg-

I felelf tartalommal tortdnd kiegdszitdsdrril a Tdrsasdgra jellemzf el6-

I Irdsok, szabdlyo,k, mhdszerek meghatdrozdsa, az immateridlis javak 6s

| 6r t dkc s d kken 6 s il,b el s z dmo I d s i s z ab dly ai v o natko z d s db an.

1i,.2.1. sz. megfllapftfs 2., 3. 6s 9. bekezd6sei alapjfn)

Intdzkedjen a Tdrsasdg ertdkel2si szabdlyzatdnak a Szdmv. tv-nek meg-

felelS tartalommal tdrtdnd m6 do s itds dr6 I az drtdkve sz tds elszdmol d s a
vonatkozdsdban.

(2.1. sz, megfllapitfs 4. 6s 9. bekezd6sei alapjfn)

Intdzkedjen a Tdrsasdg leltdrozdsi szabdlyzatdnak kiegdsz{tdsdrdl az
egtdb kdvetel4sek 6s kdtelezettsdgek leltdrozdsa tekintetdben.

(2.1. sz. megillapftfs 5. bekezddse alapjfn)

Alakitson ki a kdzhasznil tevdkenysdg bevdtelei 6s rdforditdsai elkilli-
ntteu nyilvdntartdsdra szolgdli rendszert, amely alkalmas a Szdmv. tv.

el6[rdsai szerint az dves beszdmol| kiegdszitd melldklete adatainak
kdmetlen aldtdmasztdsdra.

3.

4.
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5. Intdzkedjen az egltszerfisttett dves beszdmoli megbfzhatd 6s val6s tar-
talmtit dsszedll{,tdsa drdekdben a vagtonkezeldsbe vett ingatlan eszkd-
zdk 6s forrdsok kdzdtti kimutatdsdrdl a Szdmv. tv-nek megfelelflen.

(2.2. sz. megfllapitfs 2. bekezd6se alapjdn)

Intdzkedjen az Info tv. szerinti kdzzdtdteli kotelezexsdg teljes kdr{i tel-
jesftdsdrdl.

(2.4. sz. megdllapitfs 3. bekezd6se alapj6n)

Intdzkedjen a knzdrdekti adatok megismerdsdre irdnyul6 igdnyek telje-
sftdsdnek rendjdre vonatkozd szabdlyzat elkdszftdsdrdl az Info tv. el6-
ir ds ainak me gfe I e I 5 en.

(2.4. sz, megfllapitfs 4. bekezddse alapj6n)

6.

7.
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Javaslataink c6lja az
el.6segft6seo tovihbi ez
kontrolljainak er6sit6se.

Onkormfinyzat szabflyszerii miikiidds6nek
iinkormfinyzati tulajdonosi joggyakorlfs

Budapest F 6vf ros X. Keriile t Kfibitnya Onkorm ilnyzata
olefrmeste16nek

Intdzkedjen a kdzdp-ds hosszil tdvdt vagtongazddlkoddsi terv elkdszft6.-
sdrdl az Nvtv. elfiirasainak megfelelSen.

(1.1. sz. megfllapltds 1. bekezd6se alapjdn)
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I t. sz. MELLEKLET: fRTELMEzd sz6rAn

gazdasdgi tdrsasdg Ptkz. 3.88, $ (1) bekezd6se szerint ,,a gazdaslgi tdrsasdgok uzletszerri kozds gazda-

sdgi tev6kenys6g folytatdsdra, a tagok vagyonihozzdjAruliisdval l6trehozott, jogi sze-

m6lyis6ggel rendelkez6 vSllalkozdsok, amelyekben a tagok a nyeres6gb6l kozosen
r6szesednek, 6s a vesztes6get kozosen viselik".

gazddlkod6 szervezet A Ptk. 685. 5 c) pontja szerint gazdSlkod6 szervezet:

,,az fllami vdllalat, az egy6b 1llami gazdflkod6 szerv, a szovetkezet, a lak6sszovetke-
zet, az eur6pai szovetkezet,, a gazdasdgi tdrsasdg, az eur6pai r6szv6nytdrsasAg, az

egyesll l6s, az eu r6pai gazdasdgi egyesu l6s, az eu rdpai terU leti egy0ttm (kod6si cso-
portosulds, az egyes jogi szem6lyek vdllalata, a lednyvdllalat, a vfugazddlkoddsi tdr-
sulat,;tz erd6 birtokossdgitdrsulat, a v6grehajt6i iroda, az egy6nic6g, toviibb6 az

egye n i v Allalkozo." (2014. 03. 1 5-ig h atd lyos)

nemzeti vagyon Nvtv. 1.. 5 (2) bekezd6se szerrint tobbek kozott:

,,az Allam vagy a helyi onkormdnyzat kizdr6lagos tulajdondban iill6 dolgok,

az a) pont hatdlya ald nem tartoz6, dllam vagy a helyi onkormdnyzat tulajdondban
l6v6 dolog;,

az fllarn vagy a helyi onkorrndnyzat tulajdondban l6v6 p6nzugyi eszkozok, tovdbbd
az dllarnot vagy a helyi 6nkormdnyzatot megillet6 tdrsasdgi r6szesed6sek,

az dllarnot vagy a helyi onkormdnyzatot megillet6 bdrmely vagyoni 6rt6kkel rendel-
kez6 jogos;ultsdg, amelyet jogszabiily vagyoni 6rt6k( jogk6nt nevesit."

nonprofit gazdasdgi tdrsasdg Civil tv, 9/F. S (2) bekezd6ser szerint ,,az a gazdasdgi tdrsasdg min6sUl nonprofit gaz-

dasdgi tdr:;asdgnak 6s c6gnelv6ben az a gazdasdgi tdrsasdg trlntetheti fel a nonprofit
jelleget, arnelynek l6tesit6 okirata tartalmazza, hogy a gazdasdgi tdrsasdg tev6keny-
s6gdb6l szdrmazo nyeres6g a tagok kdzott nem oszthatd fel, hanem az a gazdasAgi

tdrsasdg vagyondt gyarapitjia." (hatiilyos 201,4. mArcius 15-t6l)

vagyonkezel6 vagfonkezel6:
a) az dllanr tulajdondban dlk5 nemzetivagyon tekintet6ben:
aa) kolts6gvet6si szerv,

ab) helyi onkormdnyzat, on[<orm6nyzati tdrsulds,
ac) onk.orrnd nyzati int6zm6ny,
ad) koztestUlet,
ae) az iillarn, az aa)-ac) alpontban meghatdrozott szem6lyek egyritt vagy krilon-kri-
lon 100%-rcs tulajdondban Allo gazdllkod6 szervezet,
af) az ae) alpont szerinti gazdSlkod6 szervezet I00%-os tulajdondban dl16 gazddl-
kod6 szervezet,

ag) a ttirvdrny 6ltal kUelolt egyedileg meghatdrozott jogi szem6ly.
b) a helyi cinkormdnyzat tulajdondban ill16 nemzeti vagyon tekintet6ben:
ba) onktorrndnyzati td rsu lds,

bb) koltsegvet6si szerv vagy 6nkormdnyzati int6zm6ny,
bc) koztest0let,
bd) az iillam, a helyi onkormAnyzat, a ba)-bb) alpontban meghatdrozott szem6lyek
egytitt vagy kulon-kUlon 100%-os tulajdoniiban dll6 gazddlkod6 szervezet,
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be) a bd) alpont szerinti gazddlkod6 szervezet 10O%-os tulajdondban 6llo gazd{l
kod6 szervezet.

c) * az egyh6,zijogi szem6ly a tev6kenys6ge ellSt6sdhoz szUks6ges nemzeti vagyon
tekintetdben. (Forrds: Nvtv. 3. g (1) bekezd6s 19. pontja)
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I L SZ. M ELLEKLET: A TARSASAc u En uenDATAl NAK AlArudse 2otz-zots roz6rr

Adotok: ezer Ft-bdn

i5' rob

'93,92i-.
tl:atil ras oio . uo

i+zit 'zsqts

9479 77 398 86245 139 563 t}t841

Forrds: a Tdrsasdg 2072-2075, evi egyszertsiteft eves beszdmol6i
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FUGGELEK: ESZREVETE:LEK

A jelentdstervezetet a Szdmvev6szdk L5 napos
dszrevritelezdsre megldldte az ellendrzott szervezet
vezzet6jdnek az ASZ n. 29. S. Q) bekezd,ise elfiirdsdnak
megfelel6en.

.-{

:

. 
29. S (1) Az Allami 5z6mvev6sz6k az ellen6rz6si megdllapitdsait megktildi az el-

len6rzott szervezet vezet6j6nek vagy az 6ltala megbizott szem6lynek, 6s annak,
a kinek szem6lyes felel6ss6g6t d lla pitotta meg.
(2) Az ellen6rzott szervezet vezet6je 6s a felel6sk6nt megje16lt szem6ly az ellen6r-
z6s megdllapitdsaira tizenot napon belril irdsban 6szrev6telt tehet.
(3) Az Allamiszdmvev6sz6k az 6szrev6telre a be6rkez6sdt6l szdmitott harmrnc na-
pon beltil irdsban vdlaszol. Afigyelembe nem vett 6szrev6teleket koteles a jelen-
t6sben feltUntetni, 6s megindokolni, hogy azokat mi6rt nem fogadta el.
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Roviditdsek jegyzdke

18 KdzhasznI Szerz6d6s

1e Va gyonkeze l6si Szerz6d6s

20 U;:leti terv

'- taKrv.

22 Alft.
23 Sz5mv. tv.
24 Sz,Smviteli politika

2s Leltdrozdsi szabiilyzat

26 P6nzkezel6si szabd lyzat

27 Ert6kel6si Szabd lyzat

28 Sz;imlarend

2e Np,v

30 civ'il tv.

31 Info tv.

tti5/2}13. (lV. 18.) t<Ot<'f hatdrozattal), 20I4.07.29-6n (elfogadva a tt/2}1.4. (1. 23.)

K()KT hatdrozattal), 201.4.05.07-6n (elfogadva aI92/20I4. (lV. 17.) K0KT hatdrozattal)
6:;2015.04.29-6n (elfogadva a L26/2O15. (lV. 16.) K0KT hatdrozattal)

az Onkormdnyzat 6s a Tdrsasdg kozott 2011. jtilius 11-6n ldtrejott Kozhasznd
Szerz6d6s (elfogadva a 257 /2011. (lV. 21.) K0KT hatdrozattal), m6dos itva 2012.|prilis
2-dn (elfogadva a 72/201.2. (111.22,) K0Kt hatdrozattal), 2013. m6jus 1"0-6n (elfogadva
a 164/2013. (lV, 18.) KOKT hat6rozattal), 6s 2014. janulu 29-6n (elfoga dva a 72/2074.
(1. 23.) K0KT hatdrozattal)

az: 0nkormdnyzat 6s a 1-drsasdg kozdtt 2008. j[nius 26-dn l6trejott Vagyonkezel6si
Szerz6d6s (elfogadva 800/2003. (V.22.) K0Kt hatdrozattal (mddositva: Kelt: 2011.
februar 7-6n elfogadva a 2351/2O70. (Xl. 1S.) KoKt hatdrozattal 6s Kelt: 2014. mdjus
7-6n elfogadva 19l/20ttl. (lV. 17.) K0KT hat6rozattal, lkt.szdm:K/22017/2OI4/XXtll.)

KOKERT K6biinyai Kertjletgondnoks6gi 6s Telepul6suzemeltetesi Non-profit
Ktizhaszn( Korliitolt Felel6ss6gd 1-5rsasdg 2072.6vi uzleti terve (2013. mdrcius 31-6n
aliiirt), a 2013. 6vi tlzleti terve (2013. dprilis 3-An al6tt), a 20t4.6vi rlzleti terve (2014.
m6rcius 25-6n alSirt), a2015.6vi Lizletiterv (2015. mdrcius 25-6n aldirt) (20t2.evi
uzletiterv elfogaddsa a 169/2O72. (lV. 19.) K0KT hatdrozattal, a 2013. 6vi Uzletiterv
elfogad5sa a 259/2013. (V. 16.) K0t<t hat5rozattal, a 2014. 6vi tlzleti terv elfogadSsa
a'.190/2014. (lV. 17.) K0KT hat6rozattal, a 2015. 6vi uzletiterv elfogaddsa a t25l2Ot5.
(lV. 16.) KOKT hat6rozattal).

a koztulajdonban 5l16 gazdasdgi tdrsasdgok taka16kosabb m(kdd6s616l sz616 2009. 6vi
LXXll. torvenv

az Allamh6ztartdsr6l sz6l6 20It.6vi CXCV. torvenv

a sz6mvitelr6l sz6l6 2000. 6vi C. torv6ny

a K6KERT K6bdnyai flerriletgondnoksdgi 6s TelepUl6srlzemeltet6si Non-profit
Kozhaszni KorlStolt Felel6ss6g( Tdrsasdg 2008. mdjus 13-dn (1) 6s 2013. janudr 1-j6n
(2) hatdlyba 16pett Szdmviteli politikdja

a K6KERT K6biinyai Keruletgondnoksdgi 6s TeleprilesUzemeltet6si Non-profit Koz-

hasznI Korldtolt Felel6ssrSgil Tdrsasdg 2008. mdjus 13-5n (1) 6s 2013. janudr 1-j6n (2)

hatdlyba lepett Eszkdzok 6s forrdsok leltdrk6szttesi 6s leltdrozdsi szabSlyzatai

a K6KERT K6bdnyai Kerriletgondnoksdgi 6s TelepUl6stizemeltet6si Non-profit Koz-

hasznI KorlStolt Felel6ssdg( Tdrsasdg 20It. janudr 30-dn (1), 2013. janudr t-jdn (2),

2014. jInius 30-dn (3),2014. december 1-j6n (4) hatdlyba 16pett P6nzkezel6si
sza b6 lyzata

a K6KERT K6bdnyai Kerr.iletgondnoksdgi 6s TelepulesUzemeltet6si Non-profit Koz-

haszn0 Korldtolt Felel6ssrSgil Tdrsasdg 2008. mdjusl3-6n (1) 6s 2013. janudr t-i6n (2)

hatdlyba 16pett Eszkozok 6s forrdsok 6rt6kel6si szabllyzaLai

a K6KERT K6bdnyai KerUletgondnoksdgi 6s Teleptilesrizemeltetdsi Non-profit
Kozhasznti Korldtolt Felel6ss6gfi Tdrsasdg 201-0. augusztus 2-dn hatdlyba l6pett
Sz;imlarendje

Nemzeti Ad6- 6s Vdmhivertal

20111. 6vi CLXXV. torv6ny az egyesUl6sijogr6l, a kozhasznri jogdllds16l, valamint a civil
szelrvezetek m(kod6s616l 6s tdmogatdsd16l

az informdci6s onrendelkez6si jogr6l 6s az informdci6szabadsdgrol szolo 20t1. evi
CXll. torv6ny
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