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VIZSGÁLATI JELENTÉS

KészÜ|t: Csécsei Bé|a polgármester Úr 01-125|2007. számú megbízó leve|e alapján
IefoIytatott vizsgá latró|'

A vizsqá|at he|ve: Józsefvárosi Vagyonkezelési Kft.

A vizsgá|t időszak: 2006. év

A vizsgálat cé|ja: annak megá||apítása vo|t, hogy miként kerÜlhetett sor 2006-ban, az
un' ,,utemezett keret-megál|apodásos kémény-fe|újítások a Józsefuárosban'' című
ktzbeszerzési e|járások keretszámainakjelentős túl|épésÉRE. Ki a fe|elős azét, hogy
forrás hiányában ajánlatkérésre, majd szerződéskötésre is sor kerÜ|t.

A vizsgá|at ideie: 2007 ' február 7 - 2007 ' február 16.

A vizsgá|atije|entés leadási határideie: 2007. február 23.

mecÁlnpírÁsox

A vizsgá|at témájáva| kapcso|atban meghal|gattam Bartha Ernő urat, gazdasági
igazgatót, vo|t megbízott Ügyvezetőt, Pammerné Gaál Ágnes vo|t Ügyvezetőt, Zsidi
Lajos műszaki irodavezetot és Bozsik István e|számolási irodavezetőt.
A rendelkezésemre bocsátott iratok, kimutatások, Üz|eti terv és beszámolók, valamint
a felsorolt szemé|yekke| készített interjúk a|apján a kovetkezőket á||apítottam meg:

1) A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képvise|o-testÜ|ete 2006.
februárjában az e|fogadott önkormányzati költségvetésben 209.530 eFt.ot
biztosított a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft részére a 2006. évi karbantartási
munkák fedezetétjl. A 2005: évi pénzrnar.advány e|számolás és fe|osztás
aIka|rnáva| 2006. áprilisában újabb forrást biztosított az tnkormányzat
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Képvise|ő-testülete a Kft. részére 123.B43 eFt osszegben, így a
karbantartásra fordítható e|őirányzat 333.373 eFt-ra vá|tozott' A Vagyonkeze|ő
ezi az osszeget tervesítette és lebontotta a karbantartáson belÜl:

gyorsszo|gá |ati tevékenység re (h ibaelhá rításra) :
rendkívÜli karbantartásra :
kéményfe|Újításra (kozbeszerzés)
karbantartás bonyo|ítási díjra:

1 13 .360  eF t
25.000.eF i

170.958 eFt
24.055 eFt

tsszesen fe|használható: 333.373 eFt

Ev kozben a rendelkezésre á||ó források feIhasználása nem volt Sem
tervszerű, sem tudatos, hanem eset|eges.

A 2006. évben (ápriIis végén, május e|ején) rendeIkezésre á||ó forrás
fe|használása nem igazodott az e|őirányzathoz, azok módosítására (írásban)
nem kerü|t sor (karbantartáson be|Ü|) _ vizsgá|atom során i|yen bizonylatot a
Kft i||etékesei számomra nem tudtak bemutatni. Nem ta|á|tam nyomát annak
sem' hogy a Kft. az Önkormányzat Képvise|ő.testÜ|etéhez fordu|t volna
pite|őirányzat biztosítása tárgyában amikor már |átszott, hogy jeIentős
túl|épés fog ke|etkezni úgy a karbantartás összességét iIletően, mint a
|ebontott e|őirányzatoknál. ||yen igény, mind a mai napig nem mutatható ki '

2) A Vagyonkeze|ő Kft-né| nem ta|á|tam e|fogadható szerződés-nyi|vántartást,
sem kötelezettség nyi|vántartást. Az Ügyvezetohoz beosztott egyik do|gozó
vezetett va|amiféle nyi|vántartást (kifejezetten az Ügyvezető tájékoztatása
cé|jából) de ez Sem tarta|mában, formájában nem fe|e| rneg a
követelményeknek, az e|várásoknak, nem szo|gá|tat érdemi információt a
döntéshozónak.

Ennek hiányában a döntéshozó csak a pénzforga|mi adatokra van utalva, ami
e|eve félrevezető, hiszen nem ad választ arra a |ényeges kérdésre, hogy a
rendelkezésre á||i források mennyi fedezetet nyújtanak a feladatellátás
cé|jára, hiszen nincs kimutatva év közben a köteiezettség vállalással' i||etve
szerződéssel Iekötott fedezet.

így á||hatott e|ő az a he|yzet, hogy már 2006' augusztus végén o|yan
köte|ezettségvál|a|ások történtek, me|yeknek nem á||t rende|kezésre fedezete.
(Kémény-fe|újítás lV-es ütem' majd később V' ütem.)

Ennek megfe|e|oen alaku|t a te|jesítés. Év végével a pénzügyi teljesítés szerint
vo|t. 16.929 eFt maradvány és pénzÜgyi|eg még nem teljesített, de
kotelezettségvá||alással terhelt 136.700 eFt, azaz az egyenleg .1 19.771 eFt,
iIletve csak a kéményfe|újításokat vizsgá|va pénzmaradvány figye|embe vétele
nélkÜ| -11B'266 eFt,  i | l '  pénzmaradvánnyaI korr igá lva -105.967 eFt.  (|ásd 1-2
mei|ékIetek)
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összeroGLALVA

A Józsefvárosi Vagyonkeze|o Kft-né| nincs mego|dva a szerződések,
kötelezettségvá|ialások nyiIvántartása, ebből kifolyólag az e|őirányzat figye|és,
kÖvetés sem. Ennek egyenes következménye a tervszerűt|en, vé|eilenszerű
gazdá|kodás, az e|őirányzatok tú||épésének |ehetősége' Nincs ke||oen megoldva,
szabá|yozva a belsó tájékoztatáS, az információ áram|ás rendszere nincs kiépítve,
nem műkodik megfeleIoen. A tájékoztatás eset|eges, szóbeszéden aIapu|. A
dontéshozók nem jutnak megfe|e|ő információhoz, így a megszÜ|etett döntések nem
|ehetnek kel|ően mega|apozottak.

Nincs szabá|yozva, rendszerbe fog|a|va az előirányzai módosítások mechanizmusa a
tu Iajdonosok megfeIeIo tájékoztatása.
A fe|sorolt hiányosságokért - vé|eményem szerint _ e|sosorban a Kft Ügyvezető
igazgatója a fe|e|ős, de fe|e|ősség terhe|i a gazdasági igazgatót is, akinek látnia
kel|ett vo|na a felsorolt hiányosságokat, azok következményeit, kezdeményezni
ke|lett vo|na azok megszÜntetését, i||etve javas|atot tenni a szabályszerű, a hatá|yos
jogszabályoknak megfe|e|ő gazdálkodás, ügymenet kia|akítására.

A gazdasági igazgató * Bartha Ernő Úr - vá|lalt kötelezettséget a karbantartásokon
be|Ül a gyorsszolgá|at és a rendkívÜ|i hibae|hárítás tekintetében, így, ha nem is vo|t
információja rá|átása * a kéményfe|újításokra és a karbantartásra fordítható
e|oirányzatot csak összességében ismerte, konnyen kiszámíthatta voIna a
kÜ|önbséget, me|y a kéményfe|újítások összegét adja ki.

Az is tény, hogy a kéményfe|Újításokkal kapcso|ato-s minden információ Pammerné
Gaá| Agnes ügyvezető rende|kezésére állt és Ő dontott Zsidi Lajos műszaki
i rod avezető bevo n ás áv a| az i nd íta ndó kéményfe | új ításokró l.

A |eírtak a|apján a karbantartási előirányzat - ezen be|Ül a kémény-felújítási
e|őirányzat _ i|yen je|entos tú||épéséért (31,5 %) - vé|eményem szerint e|sősorban
az Ügyvezető fe|e|őssége ál|apítható meg, de része Van a fe|e|ősségben a gazdasági
igazgatónak is.

JAVASLATOK

1. Az e|őirányzatokat sÜrgősen (haladékta|anu|) rendezni kel|. Eloterjesztést ke||
készíteni a Képviselő-testÜ|et részére pót e|őirányzat biztosítására (akár a 2007.
évi kö|tségvetés terhére) .

Fe|e|os: a JVK ügyvezetőjének elokészítéséveI a Gazdá|kodási osztály
Határidő: azonnaI



2. Ki ke||jelö|ni a JVK-án be|Ü| a szerződés-, kötelezettség nyi|vántartás vezetéséért
fe|e|ős személyt, ki kelI a|akítani annak tartaImi, formai kereteit és a kötelezően
értesítendok, (informá|andók) körét.

Fe|e|ős: JVK ügyvezetoje
Határido: azonnaI

3. Ki kell a|akítani az e|őirányzat figye|és, módosítás rendszerét, mechanizmusát.

Felelős: gazdasági igazgató
Határidő: azonnal

Budapest, 2a07 ' február 20.

tukács Gyorg

Kapják:
Csécsei Béla po|gármester
Dr' Xantus Judit jegyző
Kovács ottó mb. JVK Ügyvezető
Bartha Ernő VJK. Gazdasági igazgató
Boros Péter FB e|nök,
Mitus Zsuzsanna PEB elnoke,
Dr' Juharos Róbert GKKB Biz. Elnoke.
Dr. Gotthard Gábor F|DESZ Frakció vezetője,
Pammerné Gaá| Ágnes
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zÁnapÉx

Az ellenőrzési je|entés tarta|mát megismertem, egy pé|dányát átvettem.
A költségvetési szervek be|ső e||enőrzéséről szi|ó 193/2003' (Xl.26.) Korm. r. 28' $
(2) bekezdése érte|mében nyi|atkozom, hogy

- észrevéte|t kívánunk tenni és azt a je|entés kézhezvéte|étő| számított
15 munkanapon be|Ü| megkÜ|dom az e||enőrzést végző szervezet vezetőjének,

. észrevételt nem kívánok tenni.

Budapest, 2oo7. február Í':)
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.Í me||ékle!_osszesítő tábIa

osszesítő táb|ázatz (bruttó értékek)

2006.|.V Ütem keret
2006.|-V ütem bonyo|ítási díj

257 423 400 Fr
25 742 340 Fr

osszes kéményfe|újítási keret

2006'l-V Ütem keretbo| kifizetett munkák
2006, |.V ütem kifizetett bonyo|ítási díj

283 165 7408t

-149 908 800 Ft
-r4 990 880 Ft

osszes kifizetett számla

Kiegyen|ítet|en, Vagy még be nem érkezett
szám|ák
Bonyo|ításidíj

-164 899 680 Ft

107 514 600 Ft
10 751 460 Ft

Osszesen

2006'évi pénzmaradványok:
2006. évi karbantartási keret
2006' évi keze|ésid.tj,
2006. évi szo|gáltatási díj,
2006. évi közreműkÖdői díj

118 266 060 Fr

46 287 Ft
2 687 905 Ft
7 883 281 Ft
I 682 081 Ft

osszes pénzmaradvány

Fedezet h!ány a pénzmaradványok
átcsoportosítása után

12 299 554 Ft

10s 966 506 Fr


