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Budapest Józsefváľosi onko rmányzat

Képviselő-testülete számára

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

I. TényáIlás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Az A|Iamí Számvevőszék 2OI4. április 22' és 2014. július 7. kozott a Y-0529-001l2014.
számű ellenőľzési program a|apjźn az onkoľmányzat vagyongazdálkodásanak
szabá|yszerllségét ellenőrízte 2009. jaĺuár l-jétől 20|3. december 31-ig teľjedő időszakra
vonatkozóan , kozbeszerzések tekintetében 2012. január 1 . napjátőI kezdođően 2014. március
3 l-ig (a helyszíni ellenőrzés kezdetét megelőző negyedév végéig).

nz ĺ||arĺl Számvevőszék (a továbbiakban ĺsz|ellenőrzésének célja annak megá|Iapitása
volt, hogy az cjnkormźnyzat avagyongazdálkodási tevékenységét a jogszabályi előírásokkal
összhangban szabá|yozta-e. avagyon nyilvántaľtása és a vagyongazdálkodási tevékenységek
végrehajtása a jogszabályoknak és a belso előíľásoknak megfelelően t<jľtént-e. Az el|ęnőtzés
célja továbbá annak megállapítása volt, hogy az önkoľmĺányzatnáI avagyongazdálkodás soľán

biztosított volt-e az átlźĺhatóság, valamint a külső és belső ellenőrzések megállapitásai'
javaslataihozzźĄźtru|tak-easzabá|yszerrĺvagyongazđá|kodáshoz.

A jelentést a jelen tájékoztatő 1. sz. mellékelte tartaImazza (,,Jelentés az önkormányzatok
vag)ongazdóIkodása szabályszerűs.źgének ellenőrzéséről Budapest Főváros VIII. kerület

E!őterjesztő: dľ. Kocsis Máté polgármesteľ

A képviselő-testületi ülés időpontj a: 2015. április 16. . sz. napiľend

Tárgy: Tájékoztatő az Onkormányzat vugyongazdálkodása szabályszerűségének
ellenőrzésével kapcsolatos ÁIlami Számvevőszéki jelentésľől

A napiľendet nyílt ülésen kelltaľgyalni, döntés nem sztikséges.

ElorÉszÍľo szpRvpzeTl EGYSÉG: PÉNzÜcyl ÜcyoszľÁI.y
KÉszÍľprľľ (ÜcvrxrÉzo Nevľ): PÉNZÜGYI ÜcyoszrÁly
PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL/NtMIG]iNytL, IGAZoLÁS :

Jocl roNrRoLI-: k.,,(.,('u,í..ĺĄ.
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BETERJESZTESRE ALKALMAS

JEGYZO
DłN,ą.oł-RIMÁN EDINA

Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bĺzottság véleményezi X
Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi x
Határ ozati j av as|at a bĺzottság számára..

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságl Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a
Kéo vi s ę l ő -te stületnek az e l őteľi e s ztés me úár gy a|ását.
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Jó z s efv áľ os', címmel).

Az ĺinkormányzatnáI \ezajlott ellenőrzés eredményéről aZ nsz jelentés-tervezetében
tájékońatta a polgármestert, aki a jelentés-tervezetbęn szereplő megállapíiásokľa és
j avaslatokľ a észrev ételeket tett.

ĺz Äsz aIezźrt je\entésben foglaltak szeriĺt:

- A lefolytatott kozbeszerzési eljaľások megfeleltek a kozbeszerzésí törvény
előírásainak. Az ellenőrzottíďószakban az <lnkoľmányzatmega|apozofran, azIntegráIt
Vaľosfejlesztési Stľatégiában és a gazdastęí pľogramban foglalt fejlesztési
célkitrízésekkel, illetve aZ önkormányzati feladatellátással osszhangban,
dokumentumokkal alátámasńoľtan döntott aberubćvásokľól és a felújításokĺól, azok
ťĺnanszírozhatóságát és fenntarth atőságát biztosította.

- A vagyontárgyak hasznosításához, a vagyon értékének és összetételének vá|toztsźůloz
kapcsolódó dontések során a megfelelő vagyongazdálkodási rendelet, a helyiségbéľleti
rendelet, a helyiség elidegenítési rendelet és a versenyeztetésí szabáIyzat előírásai
betartásra kerĺiltek.

- A Képviselő-testtilet a 2003-2013. években a 100%-os vagy tcibbségi tulajdonában
áIIő gazdasági táľsaságok esetében a tulajdonosi jogokat gyakorolta. Az iz|eti
terveket, az éves beszámolókat, valamint a közhaszntsźryijelentéseketmeg!źngyalta és

elfogadta.

- Az onkormányzatntt| a vagyongazdálkodási tevékenység feddhetetlensége
szempontjábő| az ercdendő és a komrpciós kockázatok értéke az átlagnáI valamivęl
magasabb, azonban a kiépiilt kontrollok képesek kezelni a kockázatokat, valamint
támo gatni a szerv ezet feladatainak e||átását.

- A 20II-20I3. években a gazđá|kodási jogkĺjľtĺk gyakorlása az ellenőrzött kiadások
esetében a jogszabáIyoknak és a gazđálkodási jogktjrtik szabáIyzata előírásainak -

néhány kivételtől eltekintve- megfelelt. 'A szakmai teljesítésigazolás, va|amint az
utalvány eI|eryegyzésére vonatkozőan az Amr. rendeletben és a gazđá|kodási jogköľök
szabá|yzatában meghatźrozott előíľások betaľtásra kerültek. A gazđasźlgi események
bízonylatain a tevékenységre előírt (folyamatba épített) ellenőľzés folyamatos volt. A
kcjtelezettségvállalásra minden esetben apénzĺjgyi e||eĺjegyzést követően került sor.

- A belső ellenőrzés megáIlapitásaival, javaslataival segítette az onkormźnyzat
v agy oÍIgazdálkodásának szabályszenĺ mrĺködését.

A kozzé tett jelentésben megfogalmazott javaslatokat figyelembe véve összeállításra és

kiadásra kerĹilt a jelentésben megállapított hianyosságok megszűntetésére vonatkozó
intézkedési terv.

Az íntézkedési tervben foglalt, Jegyző részére tett javaslatok egy tésze mát végrehajtásra
került az alábbiak szęľint :

- 1. számiĺjavaslat: a Képviselő-testtilet 2O|4. december 12. napjźn kiegészítette a
Budapest Józsefuaĺosi onkormányzat vagyonĺáľól és vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáról szóló 66|20I2.(XII'13.) önkoľmányzati renđeletét a vagyonkezelői jog
ellenértékének és a vagyonkezelés ellenőrzésének részletes szabályaival, valamint
azon vagy onelemekkel, amelyekĺe vagyonke zeIői jog létesíthető.

- 2. számu javas|at:2014. december 19. napjan kiadásra került a Budapest Fővaľos VIII.
keľület Józsefuarosi onkoľmźnyzat Eszközök és források értékelési szabáIyzata,
amely a jogszabályi előírásoknak megfelelően tarta|mazza a vagyonkęzelésbe adott



eszközök vagyonéľtékelése során alka|mazanďő értékelési eljáĺási elveket,
mó d s zereket, dokume ntáIäsának szab áIy ait é s fele l ő s e it.

- 4. számú javaslat: módosításľa került a Budapest Józsefuárosi onkormányzat
vagyonáľól és vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól szóló 66120|2. (XII.13.)
önkormányzati rendelet 1. szćrrĺ'Ú melléklete, és ennek megfelelően, aZ előírt
tagolásban' a tényeknek megfelelő adatokat tarta|mazva kerül elkészítésre és

bęmutatásra az onkormtnyzat vagyonkimutatása a Képviselő-testtilet részéte.

- 1. szźtmt javaslat: A Józsefuĺĺľosi Parkolás-üzemeltetési SzolgáIatĺáÍ 20Í3. évben
elvégzett és befejezett felújítások 42,8 millió Ft értékébő| 2014. október 7. napjával
33,8 millió forint aktiválása megtortént, 9 millió Ft visszaigényelt Áfa helyesbítésľe
kertilt, az éľtékcsökkenés a hasznźiatbavétel napj ától lett elszámolva.

- 9. számu javaslat: A jelentés azoĺ megttllapítása, mely szeľint az onkormányzat
foľgalomképes épiileteinek, építményeinek és ťoldteriileteinek az ingatIanszakértó á,|tal'

megállapított piaci éľtéke független könywizsgá|őva| kerĹiljön felülvizsgálatra,
végrehajtást nem igényel, tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület a f4I/20I4.
(xII.04.) számuhatározataaIapján}Ol4-tő| az onkormźnyzat nem é1 a piaci éľtékelés
lehetőségével.

A jelentés tartalma alapjan megállapítható, hogy a feltáľt hiányosságok, hibĺík ellenére az
onkormányzat vagyongazdálkodási tevékenységeinek kereteit az el\enőrzoÍt iđőszakban
nagyÉsń' a szabá|yoknak megfelelően alakította ki. A hiányosságok egy része a szabáIyozźs
módo sításával, másik r észe a nyilvántartások helyesbítésével j avítható ak.

il. A beterjesztés indoka

ĺz al\ami Számvevőszékrő| sző|ő 2011. évi LXVI. törvény 32. $ (6) bekezdése alapján a
polgármester koteles az önkormányzatra vonatkozó jelentést a képviselő-testülettel
megismertetni.

ilI. A dtintés célja' pénzügyi hatása

Jelen tájékoztatő döntést nem igényel.

vI. Jogszabályi ktirnyezet

Az A|Iami SzámvevőszékĺőI sző|ő 2OI1. évi LXu. t<iľvény 32. $ (6) bekezdése, va|amint az
Állami Számvevőszékrő| szőLó2071. évi LXVI. töľvény 5. $ (4)-(6) bekezdése.

Budapest, 20| 5. április 03.
t ., /1
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Tcirvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

dľ. Kocsis Máté
Po|sármester 
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IELENTÉs
az önko rmányzatok Vagyon gazdá|kodása szabálys zerűségének

e|lenőrzésérő|
Budapest Főváros VlI|. kerĹi|et Józsefuáros

15011 2015. március



Áĺomĺ Szđmvevőszék
Iktotószóm: V-o54 1 - 1 2 3 l zoL 4.
Témoszĺím..1'57 5
Vizsgólot-ozonosító szőm vo68306

Az ellenőrzést feliigyelte:
Mokkoi Mĺńľio
feliigyeleti vezető

Az ellenőľzést vezette és oz ellenőľzés végľehoitĺńsĺńért felelős:
Pđrrcsĺcs fudit
ellenőľzésvezető

,A szómvevőszéki ielentés iisszeállításábon közremfüłiđtek:
Pogĺńny Kingo Beotrix
szđmvevő

Szepes Béla BálÍnt
szđmvevő tonácsos

Szĺkszoíné KĺľĺńIy Mĺńľĺo
szómvevő tonócsos

Voľsónyinó Dudós E,leonĺíľo
számvevő

.Az ellenőľzést végezŕék:

Pogány Kinga Beotľix Szepes Bóln BĺńIÍnt
szđmvevő szómvevő tonđcsos

Szikszoiné Kĺľóly MrĹľio Vaľsĺiilĺyiné Dudás Eleonóľo
szőmvevő tonócsos szómvevő

A témóhoz kopcsolódó eddig készített szómvevőszéki ielentések:

címe soľszámo

|elentés Budapest Fővóros VIII. keľület Józsefuđľosi onkormányzot 1015
gazdólkodósi rendszerének 20].0. évi ellenőrzéséről

|elentéseink az or sző'ggyűlés szőmító gépes hóló zotó n
és oz Interneten o www-osz.hu címen is olvoshotóok.
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rr. nÉszrtTEs ur.cÁrrł.pÍľÁsor
1. A vogyongazdđlkodásĺ tevékenység szobđlyozóso

1..].. A vogyongozdĺílkodósi feladatellótós szobólyozóso
L.2. A vogyon kezelésére, koncessáóbo odđsóro, tizemeltetésére kötött

szerződések megfelelősége

2. A vagyongozdđlkodĺísi tevékenység szobólyszeľűsége
z.t. A vogyon nyilvóntoľtóso és leltórozósq
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2.4. A vogyon értékesítésének, hosznpsítósĺínok, o követelés
eleng edésének szobólyszerűsé g e

3. Azonkoľmđnyzoti fulojdonosi iog gyokorlđso

4. Integritós érvényesiiLlése

5. l\ belső és o külső ellenőrzések hosznosulóso
5.1. .A. belső ellenőrzés iovoslotoinok hasznosulóso

5.2. A külső ellenőrzések jovoslotoinok hosznosulóso

MĽLLÉKLETEK
1. szĺímú Budopest Fővđros VIII. kerrilet tózsefuórosi onkormőnyzatvogyonónok

főbb odotoi2oo9. jonuńr l-je és zoL3. december 31-e kĺizött

2. szőmí Budopest Fővóros VIII. kertilet }ózsefuórosi Onkormőnyzat felúiítósi és

beruhózósi kiodósoi, volomint oz elszómolt értékcsokkenés bemutotĺíso
2oo9-zoL3 között

3' számú Budopest Fővóros VIII. kerület |ózsefuóľosi onkoľmđnyzatpolgđrmester-
ének észrevétele

4. szőmú' Budopest Fővóros VIII. keľület |ózsefuđrosi onkormőnyzatpolgđrmesteľ-
ének észrevételére odott vólosz
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IEIENĺÉs
az iinkoľmónyzotok vogyon gazüő|kodós o

szab ĺĹlyszeľíís ég ének ellen őt zésér ől
Budopest Fővóľos VIII. keľĺilet

Iózsefváľos

BEvEZETÉs

lz ĺłsz strotégioi célkĺtűzése, hogy ellenőľzéseivel mind iobbon segítse az őt-
lóthotósrígot, az elszđmoltothotósógot és elszámoltotđst o közpénzekkel és o
kozvogyonnol voló gozdólkodósbon. Mogyororszóg Aloptörvénye rögzíti, hogy
oz óllom és o helyi ĺinkoľmónyzat tulojdono o nenueti vogyon ľésze. Az on-
kormányzofl vogyon olopvető funkciójo, hogy a kozérdeket és egyútľol oz ön-
koľmányzoti célok - elsősorban o kotelezően ellótondó feladotok, és emellett o
lehetőségek mértékéig az önként vóltott felodotok - megvolósítósót szolgólio.

ez Íłsz oz önkoľmőnyzatl vagyongazdólkodós 2oL2. évben indított és 2013.

évben folytotott ellenőrzéseĺnek toposztolotoí olapiđn indokoltrok lđtta, hogy
a 2oL4. évi ellenőľzési tervébe is beépítésre kerĺiljon a vogyongozdálkodósi te-

vékenységek ellenőrzése. Az eddig elvégzett ellenőrzések ľđmutottok, hogy az
önkormónyzotok vagyongo'zdĺilkodási tevékenységét érintő szabőlyozottqóg, o
kopcsolódó nyĺlvóntoľtósot o beszómolók leltđrľol torténő olótrímosztáso, o
gozdólkodđsi iogkörök szobđlyszerií gyokorlóso és a döntések meglopozotľsógo
řerén hiányossđgok toposztolhotók. Ez indokolttá tette o vagyoĺłgązdĺńlkodĺis
ellenőľzésének folytotásót q ielentős vogyonnol rendelkező, vogY oz.A'SZ koc-
kózotelemzése olopión mogos vogyoni kockđzotot mutotó onkormónyzotok-
nól'

^Lz ellenőľzés célio onnok megđllopítđso volt hogy az onkormđnyzot vo-
gyongazdilködósi tevékenységét o iogszobđtyĺ előírósokkol össžhongbon szo-

baryozto-e' o vogyon nyilvóntoľtđso és q vogyongqzdđlkodósi tevékenységek
végrehoitóso o iogszobólyoknok és o belső előírđsoknqk megfelelően történt.e.

Azellenőrzés cétio tovóbbó annok mególlopítđso, hogy oz ĺinkoľmônyzatnő| a
Vogyongozdálkodđs soľđn biztosítottđk-e oz đttóthotósĺígot, volomint o ktilső
és belsólellenőľzések megĺíIlopÍtđsoi, iovos|atąihozzőióľultok-e o szobóIyszerli
vogyong ozdólkodóshoz.

Ennek keretében éľtékeltük, hogy az onkoľmónyzot:

" szobáIyszerííen olokítotto-e ki vogyongozdĺilkodósi tevékenységének keretei!

o biztosította-e o vagyongazdólkodós szobólyszerűségét megalapozotton hoz-
to-e és iogszeľűen, szabő|yszerűen hoitotto-e végre o vogyonvóltozđst ered.
mény ező meghotórozó ielentőség ű d<intéseket;



BEWĄETÉs

. gondoskodott-e o tuJojdonosi iogok gyokorlásoĺól;

. vogyongozdólkodási tevékenysége soľón biztosítotto.e oz ótlóthotósóg és oz
integrĺtđs érvényestiléséĘ

. beJső ellenőrzése elősegítetľe.e o vogyongozdólkodđs szobđlyszerű működé-
sé! volamint hosznosította-e o vogyongozdolkodósi tevékenységével kopcso-
lotos külső és belső ellenőrzések megállopítđsoit, jovoslatoit.

.ilz ellenőľzés vđľhotó hosanosulóso, hogy feltđľio oz onkoľmónyzotĺ vo-
gyongozdőIkodást meghotóľoző szabő|yok, szob.ólyozđsok osszhongiónok hÍó-
ńyosságait, o szobólyozđssal nem érintett vogyongozdólkodósi teriiLleteket, o
vogyongozdólkodósi tevékenység gyokorlásđnok esetleges szobálytoJansőg.ait,
vaĺámiňt a ió gyokoľlot kiolokítósón és terjesztésén keľeszttil oz ellenőrzések
előse g íthetĺk a vogyon gozdđtkodĺís szobólyszeríísé g ének j ovítósđt.

J\z ellenőľzés típuso: szobólyszerűségi ellenőrzés

Az ellenőľziitt időszok: 2@9. ionuáľ l-iétől 201'3. decembeľ 31-ig, illewe o
közbeszerzési eljórósok Iefolytatĺísónok ellenőrzése 2o1'z. jonuór 1'-iétőL oz on-
kormónyzot helyszíni el]enőľzésének kezdetétmege|őző negyedév végéig QOL .

mórcius 3]--i9) tortott.

Ellenőľzłótt szeľvezet: Budopest Fővoľos VIII. kerület }ózsefuáľosi Önkoľ-
mđnyzot

.ilz ellenőľzés végľehoitĺńsánok iogszobĺńlyĺ ďopiőt az.ł'llomĺ Szómve-
vőszékről szőłő 2o.l'1', évi txvl. törvény 1. s (3) bekezdése, oz 5. $ (2)-(6) bekez.
dései, volomint oz ĺíllomhóztartósról szô|ő 2a1L. évi CXCV. törvény 61. $ (2)

bekezdésének előírósoĺ képezik.

Ae ellenőrzés szokmoi módszertono oz Ász hĺvotolos honlapiđn közzétett
szokmoi szobđ}yokon olopult, amely o tegfőbb Ellenőrző Intézmények Nem-
zetkozi Szeľvezete (INTOSAI) óltol kiodott nemzetközi stondoľdok (ISSAI) figye.
lembevételével készült.

Az ellenőľzést az Ász ľlotólyos szervezeti szobđlyoĺ és oz ellenőrzési pro$rom-
bon foglolt értékelési szempontok szeľint folytottuk le. Mególläpítósoinkot a
helyszíňi eilenőrzés toposztolotoiľo, az e||enőrzött szeľvezettől bekért dokumen-
tuńokľo, o kĺtöltött tonrisítvónyok e1emzéséTe, az odott időszokban hatđlyos
jogszobólyok és belső szabő|yzatok előíľósoiľo olapoztuk. A részesedések éľtéke-

ĺeset tot"lesen ellenőrizttik, míg irónyÍtott mintovétellel vó]asztottuk ki oz el-

lenőľzött téľÍtésmentes đtodós-ótvételeket, o beruhđzósokot feltijításokot o
kozbeszeľzési eliórósokot, o vogyon ér[ékesítését, hosznosítósót és o kĺivete]és

elengedés! ĺlletve leíľđst. A belső kontrollok megfelelő mrikodését (o szokmoi
teliešítésigozolóst, volomint a foo9-2o1"1. években oz utolvány elleniegyzést, o
zo1z-zo{g. években oz érvényesítést) o Polgoľmesterĺ hivotol felholmozósi ki-
odósoĺból vólosztott véletlen minto olopión, megfelelőségi teszttel ellenőrizttĺk'

Budopest Fővóros VIII' keľtilet lqkosoinqk szómo 201.3. ionuđr 
-l'.jén 

71, t6o fő

volt. A zo1o. évi onkormőnyzaIl vólosztósokig a 27 togú Képviselő-testiilet
munkájót négy óilondó bizot[sĺig segítette. A vólosztósok utón o Képvíselő-
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testiilet létszámo ].8 főre csökkent és két ĺíllandó bizottsóg mííkodött. A ielenle.
gi polgirmester o 2oo9. évi időközi önkormónyzoti vđIasztđs óto tolti be o tiszt-
ségét a iegyző 2ot2 mőtciusđtól lĺítio el o felodotoit. A Polgđľmesteri hivotol
zaL3. december 31..én hét tigyosztólyro, ezen beliil 19 irodáľo togolódott, elkü-
lönített gozdosógi szeryezettel rendelkezett. A vagyongazdđlkodássol kopcsolo.
tos felađotokot á PénzĹigyi Ügyosztóly, o Vogyongazdólkodósi és Územeltetési
Ügyosztóly, volomint o Belső Eltótłísi lrodo lóttók el és részt vett benne hot
].ooo/o.os és négy többségi önkormónyzoti fulojdonbon ólIó gozdosđgi tĺíľsasóg.

Az onkoľmőnyzat a 2073. évben o Polgórmesteri hivotolon kívül ot cinóllóon
mrikodő és gozdálkodó, volornint 1.5 onđllóon működő költségvetési szeľwel
lótto et felodotait. A lOoo/o-os önkoľmđnyzoti tulaidonbon óI]ó tĺírsosógok kö-
ziil o lokđsok és nem lokđs cétjóro szolgótó helyiségek űzemeltetését és hoszno-
sítósót o Kisfolu Kft', o kulturóIis, közmíívelődési és művészeti közfelodatok el-
lđtđsdt o Bóľko SzínŁ'rőz, o k<izösségi hózok üzemeltetését o Közosségi Hłízok
Nkfr. útĺón biztosítottók. A közrend és o közlekedés biztonsógĺíľóI, o gyeľmek-
és i$úsĺigvédelemről o Ktizbiztonsógi és Kĺiztisztqs.ági Nkft.-vel, az iskolók diák-

ioinak éi tonđroinok szeĺĺezett üdültetésérőI az Üdtittetésĺ Nkft.-vel, az oĺczy
Pork mííködtetéséľől o |óhÍr Nkft..vel gondoskodtok. A tobbségĺ önkoľmónyzoti'
tuloidonú tđrsosógok kozül o vđľosfeilesztési és pľojekt-menedzseri felodotokqt
o Rév8 zrt., ąz intézmények eneľgetikoi-, ffĹtés- és melegvíz-ellótósának koľsze.
ľűsítését és iizemeltetését oz RFV Kft., o Corvin sétđny közterĺiletének megépíté-
sét és hosznosítósđt o Corvĺn Sétóny Kft. tltto el, o ľendelőintézet felújítósóróI
és működtetéséről o Mikszóth4 Kft. gondoskodott.

.A' Képviselő-testĹilet a 2oo9-2o1'3. évek között négy ĺntézmény olapító okiľotó-
bon engedéLyerte o vóllolkozósi tevékenység végzését. A Közosségi Hőzak Nkft.-
vel2oLL?.ot.3-bon két vogyonkezelésÍ szerződést kötöttek, oz RFV Kft.-vel kötött
vogyonkezelési szerződés 2o07-tőI volt éľvényben. HoszonéIvezeti és koncessziós

iogot alopító szerződést nem kötöttek. PPP konstľukcióbon megvolósÍtott feilesz-
téšľe nem keľült soľ. Az Íĺsz zoog-2o.l'3 kozi5ľt az onkoľmónyzotrđl o 2010.

évben végzett e]lenőrzést.

Az onkoľmónyzot könywiteli méľleg szerĺnti vogyono o 2oQ9. évi
.l'32ĺg9,zmillióFt-os nyÍtó értékrőt a 2oL3. év végére Lz8a21',o milliiFt.ro'
4577,z miltió Ft-tol (3,5olo-kol) csökkent. A vogyon éľtékének alokulósót befo-
lyósolta o forgolomképes ingotlonok pioci éľtékenvoló értékelése, oz értékhe-
lyesbítés hotósót (7669,8 miltió Ft-os csokkenését) kiszűľve o vogyon o 2009. évĺ
95 Log,'l' millió Ft-os nyĺtó értékľől 2013. év végére 98 zoL,7 millió Ft-ĺa, 3,3o/o-

kol (3092,6 millió Ft-tol) eme]kedett. Az e||enőrzött időszokbon o befejezett fel-
úiítrísok és beruhózósok 81-2o,3 mitlió Ft.tql növelték oZ onkormđnyzot tőĺgyi
eszkozeinek éľtékét, tovđbbó o befeiezetlen beruhózđsok és felújítósok éľtéke
337 ,3 mil]ió Ft-tol nőtt, 201,3. december 31-én 8o7 ,4 millió Ft volt. A 2009-2013.
években összesen 9643,L millió Ft-ot foľdítottok felrijítósokro és beruhđzósokro,
omi kĺizel otszoľose volt az elszómolt értékcsökkenés osszegének, ezólto|hozző-
iórultok oz elhosznóIódott eszközök pótldsđhoz. Az Onkormőnyzat osszes köte.
lezettségének óllományi éľtéke 2oL3. decembeľ 31-én 6203,5 millióFtvolt, eb-

bőt o rovid és hosszú leiórotú kötelezetľségek éľtéke 6.]'77,5 millióFt-ot tett ki.
A pénzintézeti kötelezettség óllomónyi értéke 5463,4 millió Ft-volt, mely az
5409,9 millió Ft osszegű 2oI4. évi odóssđg ówđllol.ás eredményeként 2014. feb-

ruór végéľe megszlint. Az onkormónyzot 2o1'3-ban oz éves koltségvetési be-
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számolójo szeľint 16 981,3 millÍó Ft költségvetési bevételt éľt el és

15 563,0 miltió Ft költségvetési kiodóst teljesített. Felholmozĺísĺ céIú kiodósro
!347,7 millĺó Ft.ot, ezerl beltiü felúiítđsi és beruházásĺ kiadósokro
Lo74,4 millió Ft-ot fordítottok.

Az Önkormőnyzat vagyonónok főbb odotoit ąz 1,. szőmú, o felújítósi és beru-
Łlôzôsi kiodósokot, volomint az elszĺĺmolt éľtékcsokkenést o 2. szőmú' melléklet
mutotio be. Az olkolmazott rövidítéseket az 1. szđmú, oz egyes fogolrnok mo-
gy cińzotôt a 2. szômú' fiig g elék tortolmozzo.

ĺz Íĺsz a 201'1. évi LXu. ttiľvény 29. $-o szerint o ielentéstervezetet megküldte
Budopest ľővđros VIII. kerület [ózsefuđrosi onkoľmőnyzat polgđľmesteľének
egyeztetésre. A polgóľmester észrevételét és oz orro odott vóloszt o ielentés 34.
szómú mellékletei tortolmozzók.
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I, (i sszE Gző MEG Átrĺ,pÍrÁs oK, rĺivnĺr ľ:zT ErtsE,K'
JAVASTATOK

.A. Képviselő-testÍilet o vogyorrgozdólkodásĺ tevékenység kereteit o teljes
vagyonĺ köľre kiteriedően oz önkoľmőnyzati szMsz1-3-bon' o vogyongozdĺílko-
dósi rendelet,,,-ben, o lokđsbérleti rendelet,,,-ben, o helyiségbérleti rendelet',,-
ben, a lokóselidegenítési rendelet1,2-ben, o helyiség-elidegenítési rendelet12-ben,
o közteriilet-hosználoti rendelet,,2-ben, volomint o piocrendeletben szabőlyoz-
ta.

A vogyongozdálkodási rendelet1',-ben szobólyoztók - o toľzsvo9ľon, ezen belül
o foľgolomképtelen és o korlátozotton foľgolomképes vogyonelemek körét oz
önkormónyzotĺ SZMSZ,,,-bon renđelkeztek a vogyontórgyok foľgolomképessé-
gének megvóltoztotĺísi módióról.

A Képviselő-testĺilet oz önkormőnyzatl' SZMSZ'.-bon és o vagyongozdĺílkodósi
ľendelet1.2.ben o polgĺírmester',,.nek, a VórosgozdĺíLlkodósi és Pénzügyi Bizott-
sógnok és o Humónszolgóltotósi Bĺzottsógnok adott ót vogyongozdđlkodrísi
hatósköľt' Az őtĺuhőzott hotásköľök gyokorlósóľól o beszđmolósi kötelezettsé-
get éves gyokorisóggal Írtók elő, omelynek o hotđskörok gyokorlói eleget tettek.
A Képviselő-testület o vogyon értékesítésére, hosznosÍtásđro, kezelésbe odósĺĺro,
hosznóloti iogónok đtodósóro a nyilvános veľsenyeztetési kotelezettséget _ oz
Áht.', ĺlletve oz Nvtv. olopión o vagyongozdólkodđsi rendelet,.2-ben - o min-
denkori kölbégvetési torvényben meghotóľozott értékhotórt megholodó esetek.
ben íĺto elő. A vogyongozdrńlkodósi rendelet,-ben szobđlyoztók o vogyon-
kezelői jog megszerzésének, gyakorlósđnok, illetve o vogyonkezelés ellenőrzé-
sének részletes szabólyoĺt, a vogyongozdólkodósi rendelet'.ben oz Mĺj'tv.-ben
előírtok ellenéľe nem ľendelkeztek o vogyonkezelői jog ellenéľtékéről és o vo-
gyonkezelés ellenőrzésének részletes szobályoiľól, tovóbbđ nem hotóľoztđk meg
ozt o vogyoni kört, melyre vogyonkezelői jog létesíthető. A Képviselő-testiilet
Zolf novembeľében, illetve 2013 mĺíjusđban döntött - o 100o/o-os tulaidonó.
bon đlló Kozosségi Hőzak Nkft.-vel - ct vclgyonkezelési szerzőđés,,, megkötésé.
ľőI.

A Polgórmesteři hivotol ľendelkezetĹaz Áhsz.,-nek és o helyi sojátossógoknok
megfelelő számvitelĺ polĺtiko'.,-mol és oz onnok részét képező pénzllgyi-
szđmviteli szabőIyzotokkol. Äz éĺtékelési szaba1yzot,-, nem felelt meg oz Ahsz.'-
ben előírtoknak, mivel nem hotóroztók meg benne o vogyonkezelésbe adott
eszk<izok értékelése sorón ąlkolmazoti elveket és módszeľt, o dokumentálás szo-
bólyait és felelőseit.

A Polgóľmesteri hivatolban oz operotív gazdĺńlkodrńsi iogköľłik gyokoľlđsó-
nok szobólyoit és oz összeférhetetlenségĺ kovetelményeket o gozdĺílkodósi iog-
köľök szabőlyzata,.7 tortołmozta. A szokmoi teljesítésigozolós szobólyozđsónok
részletes eljórós rendje _ az Ámr.' ,, és az Ávľ. előíĺisoi ellenéľe - nem rogzítette
oz eseti megbízósok ľendjét, voiamint az e!őírőnyzotok feletti ľendelkezési jogo-

sultsđgok egyéľtelmű,azonosíthotósógđt. Az e||enőrzott felholmozási kiodósok-
nok 2o09.ben több mint 6oolo-đt' 2010-ben kozel 4oo/o-őt éľintően o kontľollok
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működése nem felelt meg o jogszobólyi előíľósoknok és o belső szobđlyozos-
nok, o zoLL-2o1'3. években o kontrollok * néhány kivételtől eltekintve - megfe-
lelően mÍík<idtek.

A jegyz,ő,,, az Áht.,-hen, a jegyzft o vogyongozdólkodósi rendelet,-ben és oz
Áhsz,-ben ľogzített kötelezettsége ellenéľe nem hotoľozto meg, hogy o vo-
gyonkezelőlorek milyen módon és formóbon kell adatot szolgóltotrriuk o vo-
gyonbon bekijvetkezett vóltozósokrót. Ennek kovetkeztében o vogyonkezelők
ádotszolgđltotást nem teliesítettek, így az Áhsz',-ben előíľtok ellenére o Po]-

gđľmesteri hivqtol neľn vezette đt o vogyonvđltozríst o szómviteli nyilvóntoľ-
tđsokon.

Az onkoľmónyzotnól o vogyongozdólkodós szabólyszeľűsége a nyilvĺíntortósi
és oz eliđrósi hiĺínyossógok miott nem volt biztosított. A fők<inyvi szómlđk oIó-
bontđsóvol, o szđmlókhoz kopcso}ódó onolitÍkus nyilvóntoľtósok vezetésével
gondoskodtok o torzsvogyon' ezen belĺil o forgolomképtelen és koľ]ótozotton
forgolomképes, illetve o forgolomképes (rizleti) vogyon elktilönített nyilvóntor-
tásđľóI' A polgórmester.,2 o vagyonkimutotđst minden évben o zőtszőmo.dő-
si rendeletteľvezet előteľ)esztésekor o Képviselő-testiilet ľészére tóiékoztotósul
bemutotto. A vogyonkĺmutotós toľtolmo, szerkezete megfelelt oz A}rsz., előírđ-
soinok, ozonbon obbon 2009-ben a ,,o,,-Ía íľt eszközök éľtékét' a 2oo9-foL3.
években o nem lokós célri helyiségek éľtékét elkülönÍtetten nem mutottók be, o
kozműveket pedĺg oz utok és o porkok építményeiben, volomĺnt oz épületek éľ-
tékében mutottók ki.

.Az Önkorm őnyzatnől o szómviteli nyilvóntortósbon szereplő ingotlonvogyon
bruttó éľtékodotoit oz ingatlonvogyon-katoszteľrel minden évben dokumentáI-
tan egyeztették. A két nýlvóntortós főosszegének egyezőségét biztosítottđk, oz
egyes eszközok vonotkozđsóbon ozonbon o szđmviteli és o kotoszteri nyilvón-
tortós odotoi a 201'3. évben nem minden esetben mutottok egyezőséget. Az el-

lenőrzott tétetek köztil egy esetben oz ingatlonvogyon.kotoszteľ odotlopio.
in o vogyonvoltozđst o föIdhivotoli tör]és ellenére nem vezették át. Emĺott
20]'3-bon oz Íngotlonvogyon-katoszter és o foldhivoto]i ingotlon nyilvóntartós
ozonos torľo]mú odotoi közötti egyezőség a, L47lL992. (xI. 6.) Koľm. rendelet
előírósa ellenéľe nem igozolt. Az ĺngotlont o szđmviteli nyilvóntoľtósokból sem

. vezették ki. 
.

,Az onkormőnyzat, o Polgórmesteń hivotal és o Közterület.felügyelet számviteli
nyilvóntoľtásóban az elLenőruött tételek tobb mint egyotcidéné! o felhalmozósi
kiodósok elszómolóso nem o Szđmv. tv.-ben, oz Ahsz.,-ben, volomint o szómvi-
teli politiko'-.-bon előíľtoknok megfelelően t<iľtént. Az e||enőrzott ídószokbon o
lokósbéľieti jog pénzbeli megvđltđsóro, volomint o felújítósro keľiilő onkor.
mányzoti bérlakđsok lokóinok koltöztetéséľe kifizetett kiodđsoknok o bekeľÍilési
érték részeként torténő elszámolđso mintegy 30o,0 mĺllió Ft-tol indokolotlonul
növelte az tnkormónyzot befektetett eszközeinek értékét. A Közteľtilet-
felĺigyeletnél Zo].3-bon o befejezett felújítósokot 42,8 millió Ft értékben oz
Áhsz.r-ben előíľtokkot ellentétben o műszoki đtqdós-ótvétel, illetve o rendelte-
tésszeľű hosznólotba vétel időpontióbon nem oktiváltđk, emiott oz értékcsok-
kenést nem o hosznólotbo vételtől kezdődően számoltók el.
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Az onkoľmőnyzatnől a Zoo9-2o13. évi könywiteli mérlegekben kimutototľ
eszkozöket és fonósokot - o vogyonkezelésbe qdott eszközök kivételével - kiér.
tékelt leltáľokkol tđmosztottók olĺí. A 2o]-o-2o1'3. években o vagyonkezelésbe
odott eszközĺik mérleg szeľinti éľtékét az Áhsz., előíráso ellenéľe o vogyonkeze-
lő szervek óltol - mennýségi felvétellel - elkészítp.tľ, hitelesÍtett le]tđľľol nem
tómosztottók otó, ozokot o Polgđľmesteri hivotol egyeztetéssel leltĺíľozto. Az
ingotlonokat sem leltóroztók kétévente mennyĺségi felvétellel az Í\hsz.,, o leltó-
rozósÍ rendelet és ąz ezzel osszhongbon lévő leltóľozósĺ szobĺílyzot1-3 előíľósoi
ellenére, helyette egyeztetéssel készüIt o leltđr. A Szđmv. tv. 59. $ (2) bekezdésé-
ben, volomint az Áhsz.' 46. $ (4) bekezdésében fogloltak ellenére oz értékelése-
ket dokumentólt módon a 2oo9. és o 2o1.1-zoL3. években könywizsg'óIóval
nem vizsgóltottđk fetül. A zot3. év végén a befejezetJen beruhđzósok ktjzül
48].,5 miltió Ft kivezetésre kerii]t onélktil, hogy o seleitezési szabőLyzatn-bep fog-
loltoknok megfelelően o beruhđzđsok seleitezését elvégezték, illetve oz Ahsz.'-
ben előíľtoknok megfelelően o telven felÍili éľtékcsökkenést elszámoltđk volno.

,A,z Önkormđnyzotnól 2oL2-tő| 201'4. év I. negyedév végéĺg o kozbeszerzési éľ.
tékhotĺíľt elérő, vagy azt megholodó felúiítđsi és beruházósi felodotokhoz - o
Német l.1'7-1'9. szđm olotti épület felújítósóhoz kopcsolódó kiegésátő munkó.
kot kivéve - lefolytottĺĺk o közbeszeľzési eliĺńľósokot, melyek megfeleltek o
Kbt. előírósoinok. Az ellenőrzott időszokboll az onkoľmónyzot megolopozot-
ton, az ĺntegrđIt Vórosfejlesztési Strotégiábon és o gozdosógi progrom,,,-ben
foglolt fejlesztési célkitíĺzésekkel, oz Önkoľmányzoti felodotellátóssol összhong-
bon dokumentumokkď olótđmasztotton dontott o beruhđzósokľól és a felújí-
tásokľól, azok fi nonszírozhatósógót és fenntoľthotósó gđt biztosítotto.

A vagyontóľgyok hosznosítósa' o vogyon éľtékének és összetételének vól.
tozđsđt befolyósoló gozdosági eseményekhez kopcsolódó dontések előkészítése
és meghozotolo sorón betoľtottók o vogyongozdólkodđsi rendelet,,v a hely'-
ségbéľIeti rendelet,.,, o helyiség elidegenítési rendelet',', tovđbbó a veľsenyezte-
tési szobólyzot előíľđsoit.

.A' téľítésmentes vogyonátodĺńs-ĺńtvétel o közfe]odot ellátós éľdekében tör.
tént, ozonbon ĺillomhóztoľtóson kívi.ilľe egy ótadós és óllomhóztortóson kívül.
ről egy ótvétel nem felelt meg oz előírósoknok. A Kĺĺzteľület-felügyelet _ figyel-

'''"n*iiívüI 
hogyvo o Szómł. tv.-ben, ĺlletve az Ähsz.,-ben előírt volódisóg

szómvĺtelĺ olopelvét - olyon 23,1 millió Ft bruttó értékli, ,o,,-ro leírt - aKözbĹz-
tonsógĺ és Koztisztosđgi Nkft. hosznólotóban lévő * tokoľítógépeket mutototľ ki
téľítésmentes đtodásként az Nkft. részéľe, melyeket oz Nkft. mőr az ellenőrzött
időszokot megelőzően szobólytolonul értékesített. Az ótruhđzósról szóló megól.
lapodós tervezetét nem terjesztették o Vđrosgozdólkodósi és Pénzügyi Bizottsóg
elé onnok ellenéľe, hogy o vogyongozdálkodósi ľendelet, előírto o bizottsĺigi
dontés sziikségességét. A vągyongazdđlkodđsi rendelet,-ben fogloltokkol ellen-
tétesen o Voido péter Alto]ĺínos Iskolo o Vđrosgozdálkodĺísi és Pĺénzügyi Bizott-
sĺí9 előzetes jóvóhagyóso nélkül vett őt ZoL}-ben a,2 millió Ft bruttó értékű
projektort.

Az onkormőnyzatnőI az e|Ienőrzott időszokban az elengedett követelés osz-

szege 28,9 millió Ft volt' Az ellenőrzott elengedett követelésekľől szobólyszerĹĺ-
en, dokumentumok olopjón az arra jogosultok döntottek. ,Ąz eiengedett kovete-
]éseket oz Áhsz.,-ben fogloltok ellenére a 2o72-2ot3. években hitelezésĺ veszte-

9
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ségként nem szómoltók el. Az e|]enőrzött behojthatotlon kovetelések törlésénél
o behoithototlonsóg feltételeinek fennđllĺísát két esetben (5'1 millíó Ft łisszeg-
ben) o Szđmv. tv. és oz Áhsz., előíľóso ellenére dokumenfumokkol nem fudtđk
ĺ9ozolni.

A Képviselő-testiilet a 2oo9-2a13. években a 100o/o-os vogy tobbségi tulajdonó-
bon ó]ló gozdosógi tóľsosógok esetében o tuloidonosi iogokot gyokorolta.
Azúz\etí teľveket, oz éves beszđmolókot, volamint o kozhosznúsđgÍ ielentéseket
- mellékelve o társosógok felügyelő bizottsógoinok beszómolóit és o konywizs-
gĺilók j elentéseit _ megtőrgyoltók és elfo godtók.

.A'z onkoľmőnyzat o fuloidonábon lévő tórsosđgi részesedések esetében hotoľ-
időben eleget tett oz Nvľv.-ben előírt felülvizsgđIoti kötelezettségének, de hotĺiľ.
időn tril kezdeményezte o nem ótlóthotó tóľsosóg tulojdonosi szerkezetének đt.
olokítósót. Egy koľlátolt felelősségű tđrsosóg kivételével, csok ótlóthotó szeľve-
zetben rende]keznek részesedéssel. A nem ótlóthotó toggol ľende]kező szervezet
ótolokítóso folyomotbon von, mert o vogyoni kérdésekben még nem született
egyezség.

Az onkorm őnyzotnő! o Yogyongozdđlkodósi tevékenység integľÍtĺńsa
(feddhetetlensége) szempontióból oz eľedendő és o konupciós kockózotok érté.
ke - oz Ász ĺltol o 2o13. évben méľt _ oz önkoľmőnyzatĹ olrendszeľ ótlagéľté-
kéhez képest mogosobb. Az OnkormőĺyzatnőL kiépütt kontrollok ozonbon ké-
pesek kezelnĺ o kockózotokat, volomint támogotri o szervezet feladotellĺit.ńsđt.

A jegyző,-, biztosítotto o belső ellenőrzés szeľvezeti ftĘgetlenségét és elkészítette
o Bkr. előírđsoinok megfelelő etikoi szobđlyzotot. A belső ellenőrzési vezető ő|-
tol ióvđhogyott ellenőrzési progľomok alopiđn az e|Ienőrzott időszokbon 6o el-
lenőrzést folytottok le, omelybőL 1,6 érÍntette o vogyongozdólkodđsi felodoto-
kot. A belső e,Ilenőrzés o szobólyozásĺ és mrík<idési hĺónyossógok feltđrĺÍsó-
vol, iavoslotoivol segítette o vogyongozdálkodđsi tevékenység szobólyszeríísé-
gét. A |ezárt ellenőľzések sorđn feltórt hiĺínyossógokľo összesen 102 jovoslotot
fogalmoztok meg, omelyekből 90 hosznosult. A Ber. és o Bkľ. előÍr.đsai ellenére
oz ĺntézkedési terv végrehoitósőróI 1.2 iovoslot esetében az ellenőrzöttek nem
szómoltok be.

A jegyző,,, o 2oo9-2o.l'1'. években o Beľ. rendelkezései ellenéľe o kiĺlső ellen-
őľzések nyilvántortósdróI nem gondoskodott. Az onkormónyzot odotszolgól-
totđso szerint a 2oo9-2o.l'3. években kĺi]ső szervek 33 esetben végeztek ellenőr-
zést. A Kormányhivotol töľvényességi felügyelete hat łinkoľmónyzoti rendeletre
tett torvényességi felhívást. A hozaĺ és uniós tómogotđsokkol megvolósított be-
ruházđsokot o közremĺíködő hotósóg htírom esetben ellenőrizte. Az Onkor-
mđnyzot a 2oo9-2o1,2. években konywizsgólotro kötelezett volt, o könywizs-
góló megbízősőt 20]'3.bon Ís fenntoĺtotľók. ,A könywizsgólói ielentésekben o
vogyoni helyzetet és o vogyongozdđlkodást érĺntő figyelemfelhívósokľo ąz On-
kormőĺyzat intézkedéseket tett'

ĺz Íĺsz oz Önkoľmőnyzot gozdóIkodósi rendszeľének 201.o. évi ellenőľzése so.
rón o szómvevőszékĺ jelentésben a iegyző'-nek 12 jovoslotot fogolmozott meg.
Az onkormőnyzat ĺiltql elkészÍtett intézkedési tervben meghotórozott hotóľidő-
re kilenc iovoslotot hosznosítottqk. A iegyző,,, az intézkeđési teľvben meghotó-
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rozott hotĺíľidőn tul hosznosította o nemzetiségÍ önkoľmónyzotokkot kötÓtr
együttrnűkĺidésĺ megóIlapodósok feltilvizsgólotóľo tett j ovoslotot. A céliellegií
juttotósok közzétételére és o belső ellenőľzési felodotokot megďopozó kockđ-
zotelemzésre tett szómvevőszéki jovoslotokat oz ellenőľzött időszok vé9éi9 nem
hosznosítottđk.

.A,z Áilami Szđmvevős zéWő| szőIő Zí)LL. évĺ LXVI. törvény 33. s (1) bekezdésé-
ben fogloltak értelmében o ielentésben foglolt mególlopítósokhoz kopcsolódó
intézkedési tervet koteles oz eL|enőrzłitt szeľvezet vezetője összeđllítoni, és ozt o
jelentés kézhezvételétőI szőmított 3o nopon beltrl az Í$z részéĺe megküldeni.
AmennyibeÍl az intézkedési tervet hotóridőben nem ktildĺ meg o szervezet,
vagy ąz nem elfogadhotó, az Asz elnöke a hÍvotkozott töľvény 33. $ (3) bekez.
dés o)-b) pontj oibon fogloltokot érvényesítheti.

Az ellenőrzés ĺntézkedést igény}ő mególlopítđsoi és iovoslotoi:

a po|gáľmesteľnek

A Közterület-fe|ügyelet o|yan 23,1 mi||ió Ft bruttó értékű, ,,O,,-ra |eírt - a Kozbizton.
sági és Ktiztisztasági Nkft. haszná|atában lévő - takaľítógépeket mutatott ki 2o1o-
ben térítésmentes átadásként az Nkft. részére, me|yeket már az el|enőrzcĺtt ĺdószakot
megelőzően az Nkft. szabáýta|anul értékesített. Fzze| megsértették a Számv. tV. 

.|5.

S (3) bekezdésében, il|efue az Áhsz,,9. s (11) bekezdésében e|őírt va|ódiság számvi-
te|i alape|vét. Az átruházásről sző|6 megál|apodás tervezetét nem terjesztették a Vá-
rosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság e|é annak el|enére, hogy a vagyongazdá|ko.
dási rende|etl 17. 5-a előíľta a bizottsági dontés szü|ségességét.

favaslat:

|ntézkedjen a számvevőszéki je|entés megál|apítása a|apián a takarítógépek átruhá.
zásáva|, i||etve térítésmentes átadásával kapcso|atban a munkajogi fe|e|ősség kivizs-
gá|ására irányu|ó eljárás megindítása iránt és annak eredményének ismeretében a

szükséges intézkedéseket tegye meg.

a |egyzőnek ł .

1. A vagyongazdálkodási rendelet2-ben _ Vagy más rendeletben _ az Möfu. 143.s
(4) bekezdés i) pontjában e|őírtak e||enére nem határozták meg a:zt. a vagyoni kört,

me|yre vagyonkezelői jog létesíthető, továbbá az Motv. 109. s (4) bekezdésében
e|őírtak el|enére nem rende|keztek a vagyonkeze|őiiog e||enértékérő| és a vagyonke-
ze | és e l l en ő rzésén ek rész|etes szabá|y air ő|.

Javaslat:

Készítse e|ő a vagyonkeze|ői jog e|lenértékét. a vagyonkeze|és e|lenőrzésének ľész|e-

tes szabá|yait, va|amint azon vagyonelemeket meghatároző rendelet-tervezetet
ame|yre vagyonkeze|ői jog létesíthető és kezdeményezze a polgármesterné| annak
Képvĺse|ő-testÜ|et e|é terjesztését.

LI
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2. Az értéke|ési szabá|yzatl.3 nem fe|e|t meg az Áhsz.,8/A. $-ában előíľtaknat mivel
nem határozta meg a vagyonkezelésbe adott eszközök vagyonértékelése során al-

kalmazandó értéke|ési eljánás elveit módszeréq dokumentálásának szabáýait, fe|e|ő-

seit.

lavaslat:

lntézkedjen annak érdekében, hogy a vagyonkezelésbe adott eszk<izok értékelését a
j o gsza bá |yi előírá sokna k m egf e| e| óen szab á|y ozzák.

Az Áht.i 105/8. 5 (3) bekezdésében rögzített kotelezettsége el|enére a jegyző,,
2013-ban a Vagyongazdálkodási rendelet, 11. s (5) bekezdésében rogzítettek e||ené-

re a jegyzfi nem határozta meg, hogy mi|yen módon és formában ke|| adatot szo|-
gáltatnia a vagyonkeze|őnek az onkormányzatfelé. Ennek következtében a Vagyon.
keze|ők a vagyonban bekövetkezett vá|tozásokró| az el|enőrzött időszakban adat-

szo|gá|tatást ńbm teljesítettet ezért az Áhsz.., 34. s (4) bekezdésében és 9. számű
me||ék|et 1. f) pontjában e|őíľtak e||enére a Po|gármesteri hivatal a vagyonváltozást a

számvite|i nyi|vántartásokon nem vezette át.

lavaslat:

Határozza meg a vonatkozó törvénynek megfelelően, hogy a vagyonkeze|őknek a

vagyonban bekövetkezett változásokróI miýen módon és formában kel| adatot szo|-

gá|tatnia az onkormányzat Íe|é annak érdekében, hogy a számvite|i nyi|vántartások
tartalmazzá k a vagyonváltozásokat.

A vagyonkirnutatások az Ähsz.,44lA. s (2).(3) bekezdéseib en, a záĺszámadás me[-

|ékleteit szabá|yoző ľende|et,., 27. számű mel|ék|etében, a 201 3. évtő| a Vagyongaz-
dá|kodási rendelet, 1. számű mellék|etében meghatározott tago|ásban tartalmazták
az Onkormányzat vagyonát, de abban tarta]mi hiányosságok vo|tak. A 201o.2o11.
és a 20ĺ 3' években a heýi szabá|yozásban fogla|tak ellenére nem mutatták be a

nem lakás céljára szo|gá|ó helyiségek értékadatait, azokat a |akások értékében szere-
peltették. Az adatszolgá|tatások hiányában a közművek értékét az utak és parkok
építményeiben, valamint az épti|etek értékében mutatták ki.

Javaslat:

Intézkedjen, hogy az onkorrná nyzatvagyonkirnutatását a vagyonrendelet, 1. számri
me|lékletében e|őírt tagolásban, a tényeknek megfe|e|ő adatokat taľta|mazva készít-
sék e| és mutassák be a Képvise|ő-testti|etnek.

Az ingat|anvagyon számvite|i nyilvántartás szerinti bruttó érték adatainak az ingat-
|anvagyon-kataszter adataiva| va|ő egyezősége a 201 3. évben _ a 147 ĺ.|992. (x| 6.)

Korm. rende|etben fog|a|tak e||enére _ nem minden egyedi eszköz tekintetben volt
bíztosított. A vagyonkeze|ésbe adott eszközök esetében a számvitelĺ nyilvántartás
bruttó érték adata 2013-ban 50 ezer Ft összegben e|tért az ingatlanvagyon-
kataszterben ugyanezen eszközök kimutatott bruttó érték adatától.

A vagyonkataszterben az e||enőrzött időszakban nem mutatták ki az uzemeltetésre,
i||etve 201 3-tó| a vagyonkeze|ésbe adott ingatlanoka| azokat az ingat|anok és te|kek

értékadatai kozött szerepeltették. pű. ĺngat|anvagyon-kataszter megfele|ő adatait a

14711992, (x|.6.) Korm. rende|et 1.5 (2) bekezdésében e|őírt egyezőség megte-

3.

4.

5.
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6.

ľemtése érdekében a közhite|es nyi|vántartást vezető Fö|dhivatal azonos tartalmú
adataival átfogóan nem egyeztették. Az ellenőrztjtt téte|ek kozĹi| egy ingatlan 2013.
decembeľ 31-én az ingat|anvagyon-kataszterben annak e||enére szerepe|t, hogy azt
az onkormányzat értékesítette. Az onkormányzat tu|ajdoniogát megszüntető fö|d.
hivatali határozat beérkezéséig a kataszteri nyilvántartásban az ingatlan nem a fĺi|d.
hivata||aI rendezendő téte|ként szerepe|t.

favaslat:

|ntézkedjen az ingat|anvagyon-kataszter és a számvite|i nyĺ|vántartások bľuttó érték
adatainat továbbá az ingatlanvagyon-kataszter és fö|dhivata|i nyilvántartás adatai-
nak - a vonatkozó kormányrendeletben foglaltaknak megfelelő - egyezőségének
biztosításáró|.

A számviteli nyi|vántartásban az egyes vagyonelemek besoro|ása a befektetett eszkö-
zok kozé az e|lenőrzött téte|ek 23,4o/o.áná| (62 esetben) nem a Számv. tv. 4748. s-
aiban, az Ahsz.',16-2Q. és 28.$.aiban, valamint a számviteli politika'-'.ban rogzített
szabáýoknak megfele|ően ttlrtént. Az ellenőrzott időszakban a |akásbér|eti jog meg-
vá|tására, va|amint a felújításra kerÜlő onkormányzati bérlakások |akóinak kö|tözteté.
sére kifizetett kiadásoknak a bekerĹilési érték részeként történő elszámolása mintegy
3o0,o mi|lió Ft.ta| indokolat|anu| növe|te az Onkormányzat befektetett eszkozeinek
értékét.

f avaslat:

tntézkedjen arľó|, hogy a beruházási és fe|újítási kiadások elszámo|ásakor, il|etve a

bekerĹi|ési érték meghatározásakor tartsák be a jogszabá|yokban és a számvite|i poli.
tikában meghatározott előírásokat.

A 2o13-ban elvégzett és befejezett fetújításokat, osszesen 42,8 mi|lió Ft értékben a
Közterü|et.felügye|et az Áhsz.,30. s (1) bekezdésében e|őíľtakkal e||entétben a mű-

szaki átadás-átvétel, illetve a rende|tetésszerű haszná|atba véte| időpontjában nem

aktivá|ta, ezéĺt az értékcsökkenést nem a haszná|atba véte|tő| kezdődően számo|ták
el.

Javaslat:

tntézkedjen arról, hogy a beruházásot fe|újítások aktivá|ása a számvite|i po|itika.-ban

meghatározott dokumentálási szabá|yok betartásáva|, a műszaki átadást kovetően, a

haszná|atba véte|t mege|őzően töľténjen meg.

Az onkorm ányzatná| a forga|omképes épü|etek, építmények és f<i|dterÜ|etek piaci

értékének megá|lapítására minden évben ingatlanszakértőt vettek igénybe. A
Számv. tv. 59. 5 (2) bekezdésében, va|amint az i\hsz,, 46. 5 ę) bekezdésében fog-
la|tak e||enére az értéke|éseket dokumentált módon a 2oo9. rás a 2011-2013. évek-

ben konywizsgá|óva| nem vizsgáltatták fe|ü|.

Javaslat:

lntézkedjen arról, hogy a törvényi előírásnak megfe|e|ően az ĺngat|anszakértő á|ta|

megá |lapított pĺaci értéket f Ü9 getlen könyvvizsg áló vizsgá| ja fe|ü |.

7.

8.
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9. Az ingat|anok mennyiségi felvéte||e| töľténő |e|tározását _.az Ähsz..37. s (3) bekez-
dés és az ezze| osszhangban |évő le|tározási szabályzat,-, dőírásai e||enére - kétéven.
te nem végezték el. A 20.|0-2013. években a vagyonkeze|ésbe adott ingat|anok
mér|eg szerinti értékét azÁhsz.,37. s (3)-(4) bekezdéseiben e|őírtake||enére nem a

vagyonkezelést végzők álta| készített, hite|esített |e|tárľa| támasztották a|á, azokat a

Po I gármesteri hivata I egyeztetés módszeréve| le|tá rozta.

A selejtezési szabá|yzat.o-ben fog|a|tak szerint a beruházások selejtezését nem végez-
ték e| annak ellenére, hogy a 2013. év végén a beÍejezet|en beruházások köztil
481,5 mi|]ió Ft kivezetésre kerü|t. A Számv' tV. 53. s (1) bekezdés b) pontjában rö9-
zítettek e||enére a nem aktivá|ható befejezet|en beruházásokat terven felÍ.i|ĺ érték-
csökkenésként nem számo|ták e|, az eszk<izt a tőkevá|tozás szám|áva| szemben kive-
zették.

Javaslat:

a) lntézkedjen arról, hogy az ingat|anok le|tározása a jogszabá|yokban, a Vagyon-
gazdá|kodási rende|et2-ben és a |e|tározási szabályzatban előírtaknak megfe|elő
gyakoriságga| tĺiľténjen meg, továbbá arről, hogy a vagyonkeze|ésbe adott esz-
közókľől a könywiteli méľleg a|átámasztásához a vagyonkeze|ő szervek álta| e|-

készített' hite| esített |eltárak rendel kezésľe á | |ja nak.

b) Gondoskodjon aľról, hogy a beruházások selejtezését a belső szabá|yzatnak meg-
fe|elően végezzék, továbbá azt a jogszabályi e|őÍľások szerint terven feliili érték-
cstikkenésként számo|ják el.

Az ellenőrzött téte|ek közri| két esetben (5,1 mĺ||ió Ft) a Számv. tV. 3. 5 (4) bekezdés
10. pontjának és az Áhsz., 5. s 3. pontiának előírľása e|lenéľe a behajthatatlanság té-
nyét i|letve fe|tételeinek fenná|lását dokumentumokka| a Po|gármesteri hivatal nem
tudta igazolni.

Az e|engedett követeléseket a 2012-2013. években az Áhsz.,9. számú me||ékletének
2. ck) pontjában fog|a|takka| e||entétesen hitelezési-veszteségként nem számolták el,

azokat a Számv. tv. 15' s (9) bekezdésében és az Ahsz., 9. s (6) bekezdésében fog-
|alt bruttó elszámolás számviteli alape|vet megsértve a vevő ana|ĺtikábó| egyéb csök-
kenésként vezették ki.

at

lavaslat:

a) lntézkedjen arró|, hogy a behajthatatlan követe|ések tor|ésére a jogszabá|yifelté.
telek fenná||ása, azoknak dokumentumokka| történő a|átámasztás esetén kerĹi|.
jön sor.

b) |ntézkedjen arról, hogy az e|engedett követeléseket a jogszabáýi előírásoknak
megfe|e |ően hite|ezési veszteség ként szá mo |já k e|.

10.
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A vłcyoľcłzoÁrroo;{,sr ĺevÉrtľĺysÉc szl.gÁryozĹs.ł.

A vagyo ngcrzdőlkodósi felađotellĺńtás szob ĺĹlyo zősa
A Képviselő-testiilet a 2oo9-2a13. évekľe o gozdosógi progľom,,'-ben hotározto
meg o vagyongazdóIkodóssol kopcsolatos célkitíizéseit, felodotoit. ,A'z Nvtv. 9. $
(1) bekezdésében előírt kozép. és hosszu távtĺ vogyongozdđlkodĺísi teľvet oz
onkormónyzat2013. december 31..ig nem készítette el.

A Képviselő-testĹilet oz önként vóllolt önkormónyzoti felodqtokot 20o9 mójusó.
tól 20].0 októbeľéĺg oz önkoľmônyzatl sZM.sZz 2. szőmu függelékében, 2oL3
mđjusától oz önkormđnyzoti sZMsZ3 8. szómú mellék}etében rogzítette. Az
onkormónyzotnđl a 2oo9-2oL2. években o kotelező és az ĺinként vóllolt felodo-
tok ellĺítósónok módiót és mértékét oz Öw.-benl fogloltok szerint rendeletben
nem hotóľoztđk meg, 2O1'3.bon oz Áht.z-ben előírtoknok megfelelően o 201'3.
évĺ költségvetési rendelet me]Iékleteiben szobđ]yoztók. A kotelező és önként vór-
lo]t felodątok ellđtđsĺíról o Polgáľmesteri hivotolon, o kĺiltségvetési Íntézménye-
in, az onkoľmónyzotĺ tuloidonbon Iévő gazdosĺígi tórsosógokon keľesztiil, to-
v őbbő vđllolkozósokkď kótÓtt szerződések útj ón gondoskodtok.

,A. Képviselő-testiilet o vogyongozdĺílkodósi rendelet' 7.$ (6) bekezdésében, ĺr-
Ietve o vogyongozdĺílkodási rendelet,45. $ (4) bekezdésében előíľtok olopión oz
ellenőrzott időszokbon két ĺíltolónos iskolónot volomint ąz|ntézmény Működ-
tető Közponürok és a Közteľiilet-felügyeletrrek az alapítő okiľotóbon engedé.
lyezte vđllolkozósÍ tevékenység végzését. A koďelodotok ellótđso érdekében egy
gozdosógi tóľsosóg olopítóslról, egy ótalaku]ósóľól és hđrom megsztintetéséről
döntöttz.

A Képvĺselő-testület 0 vogyongozdólkodósÍ tevékenység kereteit o teljes vogyoni
körre kiterjedően oz onkormőnyzaÍl szMsz1,2-ben' o vogyongozdđlkodósĺ ľen-
delet,,,.ben, o lokĺísbérleti rendelet,,,-ben, o helyiségbérletĺ rendelet,,,-ben, o lo-
kós-elidegenítési ľendelet,,,-ben, o helyiség-elidegenítési rendelet','-ben, G közte-
ľület.hoszn.ó]oti rendelet1,2.ben és o piocrendeletben szabő|yoďa

A vogyongazdĺílkodósi rendelet,,2-ben szobólyoztők az onkormónyzotĺ felodąt.
ellótóst biztosító - az tnkormőnyzat kizőtő|agos fuloidonót képező - töľzsvo.

9Yon, ezen belül o forgolomképtelen és o koľlđtozotton forgolomképes vogyon-
elemek koľét, továbbá az önkoľmőnyzatl szMsz'-bon rendelkeztek o vogyon-
tóľgyok forgolomképességének megvóltoztotósi módióról, omelyhez <l Képvise.

1 2o|3. ionuór 1.iétől az MÖtv. 13. s (1) bekezdése szabdlyozza.
2 Megolapítotto o Kcizosségi Hózok Nkft.-t, ótolokulóssol létrehozto o }óhír Kft.-t meg-
szüntette o Tér.regény Kulturilis és Vogyonkezelő Kft.-t, o |ózsefuĺirosi VogyongozdóJ-
kodó Kft.-t, volamint o }ózsefuóľos Kozbĺztonsógóért Szolgóitotó Kht.-t'
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lő-testiilet minősített többségíí döntését íľtók elő. A Képviselő-testület oz
N\rh/. 18. s (1) bekezdésében előíľt zo1,2. mđrcius i"-ieĺ hatóńdőľe dokumentál-
ton nem vizsgálto felül o torzsvogyonbo tqrtozó forgolomképtelen vogyonele-
rneit és nem ľendelkezett orról, hogy ozok közüI minősít-e vogyonelemeket
nemzetgazdosógi szemp ontból kiemelt i elentőségíí nemzetĹ vogyonnok3.

A Képviselő-testĹllet oz otv., illetve oz Mötv. olopión oz ĺĺnkormőnyzatl
szMszu.bon és o vogyongozdĺílkodósi rendelet',,-ben o polgoľmest€ľ1,2.ĺ€k, o
Vóľosgozdólkodłisi és Pénzügyĺ Bizottsógnok, volomint o Humónszolgóltatósi
Bizottsđgnok odott ĺít vogyongozdđlkodósi hotóskört. Az ótruhózott hotóskorok
gyokoľlđsđról o beszámolósi kotelezettséget éves gyokorisđggol íľtók elő,
omelynek a hatđsktirök gyokorlói eleget tettek.

A Képviselő.testĹirlet a vogyon értékesítésére, hosznosítósóro, kezelésbe odósóro,
hosznđlotĺ jogónok ótodósđro o nyilvónos versenyeztetési kotelezettséget - oz
Áht., to8. $ (1) bekezdése, illewe oz Nvtv. 11. s (16) bekezdése és o 13. $ (1) be-
kezdése olopjđn o vogyongozdólkodósi rendelet,,'-ben - o mĺndenkori köItség-
vetési törvényben meghotđrozott éľtékhotđrt meghalodó esetekben írto eIő. A
vagyongazdőlkodósi ľendelet' 9. $ (3) bekezdése zoLf. decembeľ 31-ĺ9 kivétel.
ként az ipori parkban lévő vogyontórgyoknól 50,0 millió Ft forgďmi éľték fó.
lött tette kötelezővé o nyilvđnos palyó'ztatđst o Magyoľ Koztáľsosá1 2006. éw
költségvetéséľől szóló 2oo5. évi CLffi. törvény 7.s (1) bekezdése olapjđn. Az
50 millió Ft-os értékhotár mególlapítóso ą 2oo7.2oL2. években nem felelt meg
o kÖttségvetésĺ ttiľvényekben foglaltoknak, meľt ozok zoo7. jonuár l.-iétől erre
nem ądtok lehetőségeta. A vogyontórgyok értékesítéséhez kopcsolódóon o for-
golmi éľték meghotőľozősőt hot hónopnól nem ľégebbi vogy nem ľégebben
oktuolizđlt éľtékbecsléshez ktitotték. A vogyongozdólkodásĺ ľendelet'-ben előír-
ták, hogy vogyonértékesítési, vogyonhosznosítósi pőIyőzan eljĺírós ľésztvevőie
csok természetes személy vagy az Nvtv..ben meghotórozott őt|őthotó szeľvezet
lehet

A Képviselő-testĺ.ilet o vagyongozdđlkodđsi rendelet.-ben szobđ|yoťĺa o vo-
gyonkezelőĺ jog megszerzésének, gyokoľIósđnok, illetve o vogyonkezelés ellen-
őrzésének részletes szobólyoit. A vogyongqzdólkodđsi rendelet2-ben - vogy mós
rendeletbeTl _ az MotV. 143. s (4) bekezdés i) pontjóbon előírtok ellenére nem
hotđľoztók meg ozt o vogyoni kört, melyľe vogyonkezelői iog létesíthető, to-

' vóbbó oz Mötv. 109. $ (4) bekezdésében előíľtak ellenére nem ľendelkeztek o
vogyonkezelői jog ellenértékéről és a vogyonkezelés ellenőrzésének ľészletes
szđbólyoiról. A vágyongozdđlkodósi rendelet,,,-ben az ÍłhÍ.,,,, illetve oz Nvtv.
előíľósoinok megfelelően szobóIyoztók o vogyon ingyenes đtodósónok, volo-
mint a követelések elengedésének eseteit és ozok módjót. A Képviselő-testtilet o
vogyontórgyok feletti fulajdonosi jogok gyokorlósónok módiót o vogyongoz-

3 A Képviselő-testtilet 201'3. mójllsi ülésén a 7ĺ7. szđmú nopirendként tórgyolto o vo-
gyongazdő|kodósi ľendelet2 módosÍtó.sóra vonotkozó előterjesztést omelyben o pol-
górmester, egyetlen foľgolomképtelen vogyonelemet sem jovosolt nemzetgozdosógi
szempontból kiemelt jelentőségli nemzeti vogyonnđ nyilvónítani.
a A Polgórmesteri hĺvotď nyilotkozoto szeńnt zoo9-zo7z ktzÖtt ipari porkbon Iévő vo.
gyon éľtékesítése, kezelésbe odđso, hasznóIoti iog ótodóso oz Önkormónyzatnól nem
fordult elő.
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dó}kodĺísi ľendelet'''.ben meghotőrozta, oz egyes vogyonelemekľe vonotkozó
részletszobólyokot kiilön rendeletek tortolmaztók.

.A.z onkormőnyzot o vagyonkimutotđs részletezését, tételes olóbontosót oz
Áhsz., 44lA. $ (2) bekezdéséneks megfelelően a 2O1.O-2DLL. évben a zőtsző-
modđs mellékleteit szobĺílyozó rendelet,,2-ben, a 201'3. évtől o vogyongozdól-
kodósi rendelet2-ben hotórozto meg. A Polgĺíľmesteľi hivotol ľendelkezett az
Áhsz.,-nek és o helyí sajótossđgoknok megfele]ő szómviteli po1itika,-.-mol és oz
onnok ľészét képező pénzýgy-szómviteli szobđlyzotokkol. Az értékelési szabő|y-
zot,-. nem felelt meg oz Í\hsz.,8/.A'. $-ĺiban előírtoknok6, mivel nem hotóľozto
rneg o vogyonkezelésbe adott eszkozök értékelése sorđn alkolmazandó értékelé.
si eliórós elveit módszerét, o dokumentđlđs szobólyđt és felelőseit. A leltđroza-
si rendelet az eszkozok mennyiségi felvétellel torténő leltórozósđnok kötelezett-
ségét _ az Í+hsz.,37. $ (7) bekezdésében előírt feltételek megléte esetén - két-
évente íľto elő. A vogyonkezelésbe odott eszközök leltáľozásónok módjót o
äoLo. évtől o leltározósi szabőlyzat,, nem toľtolmozta az Á,hsz.' 37.$ (1) és
(4) bekezdésében7 előíľtokkol összhongbon.

A piaci éľtékelés lehetőségével oz Áhsz.l.ben fogloltoknok megfelelően o foľgo-
lomképes éptiletek, építmények és földterületek esetében éltek. Az értékelési
szobólyzot1.3-ban o piođ éľtéke]éshez ingotlonszakértő igénybe vételét írtđk eIő.

A iegyző1ą _ a' gazdalkodosi jogkörök szabôIyzata,.7-ben, az Í\mr.,,,.ben és oz
Ávr.-ben előírtoknak megfelelően - meghotarczta oz operotív gozdóIkodássol
kopcsolotos eljĺíĺđsrendet és oz osszeférhetetlerrségi követelményekeť. A szobó.
|yozős azonban - az Íĺmr.,135. s (1) és (2) bekezdéseiben és oz Amľ.,20. $ (3)

bekezdésében, illetve oz Íłvr.13. s (2) bekezdés o) pontjĺíbon előíľtok ellenére -
nem toľtolmazta o teliesítés igozolđs gyokorlósánok módiĺíro vonotkozó belső
előírósokot meľt oz eseti megbízások rendjéľől, volamint az e|őftőnyzotok fe-
letti ľendelkezésĺ jogosultságok egyértelmíí beozonosíthotósđgóról nem rendel-
kezett.

A Polgórmesteri hivotolban o gozdosógi szervezet felodotoit ti'bb szewezeti
egység lótto el. A hivotolĺ SZMSZ'-ben oz Avľ. 11. $ (2) bekezdésének előírósa
ellenéľe nem hotđroztők meg o gozdosđgi vezető személyét. A gozdosđgivezető
felodotoit 201'2. decembeľ 31-ig kijetölés hiĺínyóban a jegyző. lótto el, oki nem
ľendelkezett oz Í+mr.,18. $-đban, illetve oz Ávr' 12. s (1) bekezdésében a gozdo-
sógi vezetőre előíľt képzettséggel. A iegyző,.., illetve 2o13 jonuóľiótól o gazda-
sógi vezető az érĺényesÍtésre és a kĺĺtelezettségvóllďósok (pénzügyi) ellenjegy-
zésére az Íłmt.,,7ben és oz Ávľ'.ben e]őírľoknok megfelelő végzettséggel rendel.
kező személyeket ieliilte kĺ.

s zoL4.jonuđr l.iétől azÍłhsz.,3o. s (1)-(3) bekezdéseĺ szabő|yozzók,
6 zo14, jonuáľ l-iétől az Ahsz.,So. $ (2) bekezdés d) pontia írio elő.
7 2074. ionuór 1.iétől az ĺłhsz.,22, s Q) bekezdés o) pontjo írio eIő.
, oz Ámr., 134-L37. $ és 138. s (1)-(3) bekezdése, Ámľ., 72, g, 74-79. $ és 8o. $ (r)-(2) be-
kezdése, vqlomint oz Ávľ. 52' 5 (1) bekezdés c) pontjo, 53-59. $-oi, és o 60. $ (1)-(2) be-
kezdéseĺ íľtók elő
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L.2. A vogyon kezeléséľe, koncess ziőbo' odĺńsĺńľo, tizemeltetésé-
ľe kötött szerződősek rnegfelelősége

Az Önkormőnyzat oz ellenőrzotĽ ídőszokot megelőzően _ 2@7 júliusóbon - 15
évre szóló vogyonkezelési szerződés,-t kötott o tĺibbségi (51oń-os) fuloidonób-on
ólló RFV Kft.-łel. A tđľsosĺíg o kötelező önkoľmónyzoti feladatok kiizüI oz On-
kormđnyzot đltol fenntoľtott intézmények tđvhő- és melegvíz szolgóltatásót
biztosította. A Képvise]ő.testüIet 2a1'2 novemberében, illetve 2o1.3 mó)usóbon
döntött _ o lOoo/o-os fuIoidonóban đlló Közösségi Hózok Nkft..vel _ o vogyon-
kezelési szevődés,,, megkotéséről.

A vogyonkezelési szeľződés, a gyermek és ifúsógi felodotokról való gondoskodđs,
o közösségi téľ biztosítóso, o közművelődési, fudomđnyos, művészeti tevékenység
tĺímogotósa célióból, o vogyonkezelési szerződés. oz egészséges életmód segítése
érdekében, o kerüIeti sport és szobodidöspoľt tómogotdsóro, ifjúsógi ügyek ellĺítđ.
soro jött létľe hotórozotlon időtoľtamro.

A vogyonkezelési szerződéą-ról szóló képviselő-testüI.eti döntést megelőzően o
vogyonkezelésbe odott ingotlonľól o vagyongazdĺilkodósi rendelet' 13.$
(3) bekezdésében fogloltok ellenéľe nem késziilt hot hónopnól nem régebbi,
vogy nem régebben aktuolizólt éľtékbecslés.

.A'z RľV Kft.-vel megkotött vagyonkeze\ői szeruődésĺ nem felelt meg az Í+trt,,

1-o5/B. $ (1) bekezdés c) pontjóbon és o vogyongozdálkodási rendelet' 18/G. S c)

pontióbon ragzÍteít előírásoknak, meľt nem tortolmazto o közfelodat ellótóso
érdekében vagyonkezelésbe odott eszközĺiknek o szđmviteli odotokkql meg.
egyező éľtéket tartolmozó tételes iegyzékét, qzon beltil q kdtelező önkoľmóny-
zati felodothoz kopcsolódó vogyon megjelolését. Hiđnyzott ą szerződésbő| oz
Áht.' tos/B' s (1) bekezdés f) pontióbon és o vqgyongozdólkodósí rendelet'
18/G. $ e) pontiĺíbon meghotorozott, oz <ĺnkoľmőnyzatl vogyonnol kopcsolotos
nyilvđntoľtósi és odotszolgóltotĺísi kĺitelezettségek teljesítrósének módio és for.
mđjo. Az Áht., 1o5/Ä.. $ (14) bekezdésében fogloltok ellenéľe o vogyonkezelő.
nek o szeľződésben nem íľtók eIő, hogy o vogyonkezelésébe vett eszkozök utđn
elszómolt _ elküIĺĺnítetten nyilvóntortott - éľtékcs<ikkenésnek megfelelő össze-
get o vogyon pótlđsđľo, bővítésére, o kezelt vogyon felúiítósóro kell foľdítonio.
Ä' Kozösségi Hózok Nkft.-vel megkötótt vagyonkezelői szerződés, nem felelt meg
o vogyongozdólkodósi.rendelet, ]'8/G. $ c) és e) pontjoinak, o vogyonkezelésÍ
szerződés. o Vogyongozdólkodđsi rendelet2 37. s (5) bekezdésének és o 38. s b)
pontjónok, volomint oz Mötv. 1o9. s (6) bekezdése előírósoinok, mert nem toľ-
tolmozto oz ótodott eszkozök jegyzékét, o vogyonkezelő adotszolgđltotósi köte.
lezettségének módjđt és formóiát, tovóbbó a vogyonkezelői szerződés'.-bon
nem írtók eLő ąz elszómolt értékcstikkenéshez igazodő felúiÍtósi, pótlđsi, illetve
tortolék képzési kotelezettséget9.

9 A vogyonkezelési szerződés,,., hiónyossđgoit o Képviselő-testület fo1'4 mórausđbon a
szeľződések módosítĺĺstivol meqszĺintette.
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.ł,z Áht., 105/8. $ (3) bekezdésében rögzített kotelezettsége ellenérelo o iegyző,,
2013-ban o vogyongozdđlkodási ľendelet2 11. s (5) bekezdésében rogzítettek eI-

]enéľe a, jegyző, nem hotđrozta ÍrLeg, hogy o vagyonkezelőnek mĺIyen módon
és formóban kell odotot szolgĺíltotrio oz onkotmőnyzot felé. Ennek kiivetkez-
tében o vogyonkezelők o vogyonbon bekövetkezettvőItozősokról oz ellenőrzött
időszokban odotszolgóltotóst nem teljesítettekll, ezélt az Áhsz., 34' $ (4) bekez.
désében és 9. szómú melléklet 1. f) pontjĺíbon e]őírtok ellenére o Polgármesteľi
hivotol o vogyonvđltozóst o szómvĺteli nyilvóntortásokontz nem vezette át.

Az ellenőtzöti Ídőszokbon egy vogyonĺizemeltetési szerződés volt hotólybon,
melyet Zffi3-bon kĺitöttek oz ÜdtiLltetési Kft.-vel. Az ĺizemeltetésről szóló megól-
lopodđsbon nem ľögzítették o vogyonnol voló gozdđ}kodóssol kopcsolotos be-
szómolđsi kotelezettséget, o szerződési fe]tételek nem teliesítésének esetére
szonkciókot nern írtok elő. Nem hotóroztđk meg oz évenkénti leltórozisi és o
kopcsolódó odotszolgđItotási kötelezettséget sem, továbbó nem rendelkeztek
kozfelqdot onkormónyzoti finon szftozősi módióról és feltételeiről.

.A'z onkoľmőnyzat o fuloidonríbon lévő tórsosógi ľészesedések esetében hotór-
időben eleget tett oz Nvtv. 18. $ (4) bekezdésében előírt felülvizsgóloti kotele.
zettségének, de hotĺĺridőn túl, 2o1.3-bon kezdeményezte o nem ótlĺíthotó tóľso.
sđgok tulojdonosi szerkezetének đtolokítósát. A }ózsefuđľosi Egészségközpont
Ingotlonfeilesztő és Hosznosító Kft., valomint a Mikszóth4 Kft. kivételével csok
olyon gozdólkodó szervezetekben rendelkezett tórsosógi részesedéssel, omelyek
oz Nvtv. 3. s (1) bekezdés 1. pontja olopión ótlĺithotó szervezetrrek minősültek.

Az onkormőnyzat kisebbségi fuloidonóbon đlló Józsefuĺírosi Egészségközpont In-
gotlonfeilesztő és Hqsmosító Kft. tulajdonostórso felajđnlotto a cég 2o,8 millió Ft-
os iegyzett tőkéből q 937o-os tizleÍészét oz onkormđnyzotnok, de oz đrbon o
helyszínĺ ellenőrzés befeiezéséig nern tudtak megegyezni. A tórsosag olopítósi cél-

io megszlint, tevékenységet nem folytot, đrbevéte}e nincs. A Mikszóth{ KÍt. az
onkoľmĺinyzqt felhívđsđnok eleget téve o tuloidonostárs szeľvezetét ótlđthotóvrí
tette.

A Képviselő-testtilet a 477lfo72. (xil. l'9.) szđmú hatórozotóbon felkérte o Kis-
folu Kft.-t, hogy szólítsq fel oz ĺinkormónyzatl vogyont hosználó gozdólkodó
szenrezeteket a fuloidonosĺ szerkezetük feltóľosóľo, omennyiben oz nem ismeľt.
A felülvizsgólot eľedményét o Képvĺse]ő-testĺilet 2013. februór 6.i, 2o.l'3. mórcĹ
us 6-i és 2O].3. ĺípriliš 3-i ülésein megtđrgyolto és elfogodto. A vogyonjazdő|.
kodósbon megbízósi jogvĺszony keretében oz Önkormőnyzat nevében eliĺíró
Kisfďu l(ft,. szerződéses porľneľeĺ đtláthotó szervezetnek minősüItek.

t0 A jogszobolyi rendelkezés 2o7Z. jonuór l-iétől hatólytolon ' zo73, ionuár l'-jétőI o vo-
gyonrendeletz ].1'' s (5) bekezdése rendelkezik oľról, hogy az odotszolgđItatĺís rendjét o
jegyző hotórozzo meg'
11 .A'Z RFV Kft. a vogyonkezelésében Iévő, nyilvóntortott eszktzökrő| 201'4. év mójusó-
ban odotot szolgóltotott oz onkormĺínyzot felé.
12 2074. év jonuór t-jétőI az ĺłhsz.,14. szőmű me]léklete IX' pont Z. pont1a íľio elő.
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2.

2.L.

A vłcyoľcazoiĹrrooÁs r ĺuvÉxeľĺysÉc sz.łľÁrysztnÍÍsÉct

.A, vagyon nyilvĺintartásq és leltĺĹľozása
A polgóľmesteľ,,2 a 2oo9-2o13. években o vogyonkimutotríst az itht.1, előírđsa
szerint a zőrszőmądási rendeletteľvezetekkel egyideiűleg o Képviselő-testĹi]et elé
teriesztette. A vogyonkimutatósok oz Áhsz' 1 44|A. s (2)-(3) bekezdéseibenl3, o
zőrszőmodđs mellékleteit szobđLyoző ľendelet,,, 27. szőml1' mellékletében' o
2oL3. évtől o vagyongazdólkodósi ľendelet' ]'. számú mellékletében meghotó-
rozott togolósban toľtolmaztđk oz Önkoľmőnyzat vogyonđt de obbon toľtolmi
hÍónyossłígok voltok. A zoo9. évben o vogyonkimutotós nem tortolmozto o
,O,,-ia leí*, de hosznđlotbon lévő eszkozök átlomónyĺit oz Áhsz.' 44lA. $ (3)

bekezdésében előíľtok szeľÍnt, tovđbbĺí o 201.o-201].. és o 201'3. években o helyi
szabőIyozősbon foglďtok ellenére elktilonítetten nem mutottók be o nem lokđs
cétiđro szolgóló helyiségek értékodotoit, ozokot o lokđsok értékében szerepeltet-
ték. A Rév8 Zľt. hĺđnyos odotszolgóltotđso miott o közmrivek értékét nem o vo.
lósđgnok megfelelően ttirrtették fel, ĺrzokot oz utok és o poľkok építrnényeiben,
volomint az épületek értékében mutottđk ki.

Az onkoľmőnyzntnől o vogyon nyilvántortdsa sorón oz Áhsz',-nek megfelelő-
en o főkönyvi szđmlĺík olóbontósđvol, o szómlókhoz kopcsolódó onalitikus
nyilvántortósok vezetésével bĺztosítottók a töľzsvogyon' ezen belĺiLl o forgolom-
képtelen és korlótozotľon forgďomképes, illetve o forgolomképes (üzleti) vo-
gyon elkülönített nyilvđntaľtósát. A számviteli nyilvántoľtósbon o felhqlmozó-
si kiodósok helytelen elszómoláso miotľ oz egyes vogyonelemek besorolóso o
befektetett eszközok kozé oz ellenőrzott tételek 23,4o/o-őnől (62 esetben) nem o
Szómv. ý. 47-48, $-đbon, az Íłtsz., 1'6-20. $-oĺ és 28' $-óbon, valomint o
szđmviteli politiko'-..ban rögzítgtt szabólyoknok megfelelően t<iľtént:

. A Polgórmesteri hivotal az orcry űt 1'. szőm olotti ingotlont (arczy pork) a
szómviteli nyilvđntortósbon nem mutotto ki vagyonkezelésbe vett eszköz-
ként. Az RFV Kft..nek 2oo7 júliusóbon, volomint a Közosségi Hozak Nkft.-
nek 2o.l'2 novemberében vogyonkezelésbe odott eszközök értékét 2012. de-
cember 31.-ig nem vogyonkezelésbe odott eszkozként toftotto nyilvón. A
2o13 mójusđbon o Koz<isségi Házok Nkft.-nek vogyonkezelésbe odott ingot-
]onok elszó.molósqkoľ az úi bekeľülési éľték megđllopítóso sorĺin nem toľtot-
tĺĺk be az Íłhsz., źgln. $ (2) bekezdésének előírósótla, mert nem o vo$yonke-
zelői szerződésben meghotĺíľozott énéket tekintefték o vogyonkezelésbe odott
eszköz bekeľiilési értékének.

l Az Onkormĺínyzat a 2o1o. évben a Vojdohunyod u. 48. sz.im olotti 595 m2
telekingatlan vételđróroként 168,0 mĺllió Ft, volomint ótolóny kórtéľítés cĹ
mén 32,0 millió Ft összegli bonkgoľoncĺót teliesített, melyet teljes összegében
befeiezetlen beľuhdzósként vettek nyilvóntoľtósbo és a ?o1o-2o1'2. években
ott tortottók nyilvón onnok ellenére, hogy az opciós joggol megvđsórolt in.
gotlont még 2oo6-bon értékesÍtették. A telket o Coľvin negyed kiolokítósó-
lnoz ?-oo3-bon kötĺitt keretszerződés olopjón bĺuttó 44,5 mĺllió Ft.ért értékesĹ

13 zol4. jonuór 1'-jétő| az Íłhsz.,3o. s (2)-(3) bekezdései szobőLyozzők.
1a az e|őírős 2ol4, januőr 1-jétől hotólytolon
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tették. Az opciós vósórlós és az értékesítés gz onkormĺínyzotnđI
.1"62,9 millió Ft pénzügyi veszteséget okozott1s.

o Az ellenőrzött időszokbon o lokósbér]eti iog megvóltósóro, volomint o felújĹ
tósro kerülő önkoľmányzati bérlokósok lokóinok köItoztetésére kifizetett ki-
odásoknok o bekertilési érték részeként toľténő elszómoláso mÍntegy
3oo,o millió Ft-tol indokolotlonul novelte oz onkorm őnyzat befektetett esz-
közeinek értékétl6.

. Nem szerepeltek oz üeemeltetésre átodott eszközök között o szolgáltotóknok
ideiglenes tizemeltetésre átadott közművek, volomint o rendőrségnek téľí-
tésmentesen tortós hosznólotbo odott j đľmiívek.

o A 2009. évben két esetben <isszesen 5,8 millĺó Ft, 2o72-ben egy esetben
12,1. millió Ft koľbontoľtósi kĺodóst felúiítósként vetľek szómbo. A spoľtud.
vorok építéséhez kopcsolódó beruházósi kiodđsok e]szómolósokor o kése-
delmes teljesítés miatti - 4,9 millió Ft kötbéľ levonĺísóvol - csökkentett éľté.
ket oktivđltok.

Az Ónkoľmónyzotnol o forgolomképes épületet építmények és f<ildterületek
pioci értékének megĺíllopítđsóra minden évben ingotlonszokéľtőt vettek ĺgény-
be. Az Ahsz., 32. $ (7) bekezdésének megfele|ően az oktua]is éľték, illetve o pio-
ci és konyvszeľinti érték ktĺüönbozetének megđllopítóso o szokéľtőÍ ielentésben
egyedileg tĺirtént meg, omely olopjđn a Polgáľmesteri hivotol onolitikus nyil-
vóntoľtđst készített. A Kisfolu Kft. óltol oz ingatlonokról vezetett egyedĺ nýl-
vóntortó koľtonokon oz éľtékhelyesbítés évenkénti osszegét, volomint onnok
visszoírósót o számviteli politiko,..-bon fogloltokko] el]entétben nem ttintették
fel. Az értékhelyesbítés és visszoírós elszómolóso összevonton o főkönyvĺ kilny-
velésben toľtént meg. A pÍađ forgolmi éľiéket o vogyonkotoszterben minden
évben becsült értékként felvezették. A Szómv. tv. 59. $ (2) bekezdésében, valo.
mint oz Áhsz', 46. $ (4) bekezdésében foglaltok ellenére oz értékeléseket doku-
mentólt módon a 2ao9. és o 2oL1-2ot3, években konywizsgólóvol nem vizs-
gĺíltofiđk feliil.

A Szómv. tv. 59. $ (2) bekezdésben fogloltok ellenére oz éľtékeléseket könyv-
vlzsgôlőv al nem vizsgóltottók felüI.

A 2oo9-2o1.1. években a Polgđrmesterĺ hivotol gondoskodott arról' hogy o
konywiteli szómlók további togolósóvol vogy o konywĺteli szómlákhoz kop.
csolódó onolitĺkus nyilvóntortások vezetésével a kĺĺltségvetési beszómoló odoto-
it o volósđgnok megfelelően, đttekinthető módon o]ótómosszók. A mérleg odo-
tąĺnok olótómosztósót o főkönyvi könyveléssel egyező anolitikus nyilvđntor-
tđsokkol biztosítottók'

15 A nyomozóhotóság o CoMn sétány megvolósításóhoz kopcsolódó ingotlonértékesľ
tések és vĺísĺírlósok ügyirotait külonösen nogy kĺíĺt okozó hrítlen kezelés alopos gyonú-
io miott az tnkoľmđnyzotnól lefoglalto.
.ó A 2o]"o-2o11. években o mintotételek közül kilenc esetben oz onkorm<inyzati lakósok
bérleti jogónok megvóltósĺáro fordÍtott 77,7 millló Ft.ot, volomint 2ol7.2o12-ben o fel.
újított onkormányzoti bérlokósokbóI a lokók ki- és visszoköltöztetésére 11 esetben
11.2 millió Ft-ot befektetett eszközként aktivóItok.
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A iegyző,4 aZ tnkormónyzot trrlojdonóbon Iévő ingotlonvogyonróI - o
1'47 ĺL992. (xI. 6.) Koľm. ľendeletben előírtok szerint - bĺztosítotto oz Íngotlon-
vogyon.kotoszter vezetését és oz ingotlonvągyon törzsvogyon és egyéb vogyon
szerinti bontósbon töľténő elkĺi{önítését. A szómviteli nyilvóntartós szerinti in.
gotlonvogyon bruttó érték qdqtót oz ingatlonvogyon-kotoszter odotoivol min-
den évben dokumentálton egyeztették. A jegyző,-, o nýlvóntortđsok főilsszegé-
nek egyezőségét o L47ĺL99z. (xI.6.) Korm' ľendelet 1. $ (3) bekezdésében és

2. szőmú' mellékletében foglalt előíľásnok megfelelően biztosítotto. .A. könyv-
vizsgóló a 2ao9.2oL2. évi zőrszőmadđsi ľendeletteľvezetek felülvizsgólotót vo-
lomint o vogyonkimutotósok ellenőľzését tovóbbĺí oz ingotlanvagyon kotasz-
teľi és főkönyvĺ nyilvđntaľtős egyezőségének vizsgólotót minden évben ekégez-
te, melynek sorón hÍónyossógot nem óllopított meg.

Az ingotlanvogyon szđmviteli nyilvóntortós szeľinti bruttó éľték adotoinok oz
ingotlonvogyon-kotoszteľ adotoivol voló egyezősége a 2013. évben o
t47ĺ1'992. (xI.6.) Korm. rendeletben fogloltok ellenére _ nem minden egyedi
eszkoz tekintetben volt biztosított. A vogyonkotoszterben o szđmviteli nyilvón-
tortóssol ellentétben oz el]enőrzott időszokbon nem mutotiók ki oz Ĺizemelte-
tésľe, illetve 2o1.3-tól o vogyonkezelésbe odott ingotlonokotl7, mert azokat az
ingotlonok és telkek éľtékodotoi kÓzötľ szerepeltették. A vogyonkezelésbe odott
eszkozök esetében o szđmviteli nyilvóntoľtós bruttó érték odota 2013-bon
5o ezer Ft osszegben eltért oz ingotlonvogyon.kotoszterben ugyonezen eszkozok
kimutotott bruttó érték odotótól.

"A'z ingotlonvogyon.kotaszter megfelelő odotoit a L47l1'992. (XI. 6.) Koľm. ľen-
delet 1'. $ (2) bekezdésében előírt egyezőség megteremtése érdekében o közhite.
les nyilvóntoľtást vezető Földhivotol ozonos tortolmú odotoivol ótfogóon nem
egyeztették. Az ellenőrzcitt tételek közül o Bérkocsis u. .l'2-.l'4. szđm ďott tolĺil.
hotó ingotlan 2013. decembeľ 3ĺ.-én oz ingotlonvogyon-kotoszterben onnok ei-
lenéľe szerepelt, hogy aúoz Önkorm őnyzotéľtékesítette. .Az onkormónyzot fu-
loidoniogĺít megszüntető földhivotoli hotórozot beérkezéséig o kotaszteri nyiľ
vántoľtósbaÍI ozĺngotlon nem a ftildhivotollol rendezendő tételként szerepelt.

Az Önkormőnyzat konywiteli mérlegeiben oz eszközok és a forľósok éľtékét _

az Íłhsz.,37. s (2) bekezdésében előírtok szerint - kiértékelt leltĺíľľol tómosztot-
tók olđ. A }eltórozĺísi ľendeletben lehetővé tett kétévenkénti mennyiségÍ felvé-
tellel töľténő |eLtőrozőst a 2oo9-20]"o. és a 2o1'2-2oL3. években oz ingatlonok és

o vagyonkezelésbe odott eszközök kivételével elvégezték' A mennyiségben és ér-
tékben nyilvóntortott eszközok közül oz ingotlonok mennyiségi felvétellel tör-
ténő leltđrozósđt - az Íxhsz.,37. s (3) bekezdésében'8 és az ezze| össżlongbon
lévő leltóľozősi szabőIyzot,-.-bon előírtok ellenére - kétévente nem végezték el.

A vogyonkezelésbe odott ingotlonok mérleg szerĺnti értékét a 2o7o-2o1'3. évek-
ben _ az Íłhsz.,37. s (3)-(4) bekezdéseibenl9 előírľok ellenére - nem a vogyon-
kezelést végző RFV Kft. és o Kozösségi Hőzak Nkft. áltol hitelesített, mennyiségi

17 .A. vogyonkotoszteľ jovítđso, o szómviteli nyilvóntaľtĺíssal történő egyezőségének
megteremtése o helyszíni el]enőrzés sorón megtörtént.
18 2014. ionuór 1-iétől az Íłhsz.,,f2. s Q) bekezdése szerint a Szőmv' w. 69' $ (3) bekez-
dése rendelkezik a leltórozós végrehoitósđról.
19 zo74, jonuđľ l-iétől az Íłhsz.,Lz, š Q)-G) bekezdése szabőLyozza.
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felvétel olopián készített leltóľľol tđmosztottók oló, ozokot o Polgónnesteri hi-
votol egyeztetés módszerével leltórozto. A zol.l'. évben o leltđľ egyeztetéssel ké-
szült, melynek soľđn o leltórozósi szobólyzot,-ben meghotđľozott elió.rósi szo.
bólyokot nem tortottók be, mert nem késztilt leltórozósi utosítĺís, ütemteľv és

iegyzőkönyv, í9y nem toľtént meg o leltĺírozđs elrendelése, a leltórfelelőstik kije-
lölése.

A 2009. évben o leltórok kiéľtékelése sorón - o szó.mítóstechnikoi eszkozöknél
és oz egyéb gépek, berendezéseknél _.!'3,7 millió Ft hiónyt óllopítottok meg. .A'z

eltéľések okoit nem vizsgólták, o hiđny elszómolósőt aiegyz$ nem engedélyez-
te, elrende|te az ismételt mennyĺségben ttirténő leltĺírfelvételt, omelyet 2010. év
végén folfiattok le. Az ismételt mennyiségi leltórfelvétel kĺértékelésekor
o,7 miIlió Ft hiđnyt óllopítottok meg. A 2a1'2. évben o mennyiségi felvétellel
t<irtént leltórozđskor o hiđny összege 0,5 millĺó Ft volt. A 2013. évben o szđmvi-
teli rend 2a1,4. ionu.áľ 1-iei vóltozóso miott rendelték el o mennyiségben torté-
nő leltđľozđst melynek soľđn 42,2mi]hő Ft hiĺínyt mutottok ki. A 2o"l'o., o
foLz. és o 201.3. években o leltđrozósĺ iegyzőkönyrrekben oz eltéľéseket (hió-
nyokot és többleteket) megĺíllapítottđk, a hiónyok szómviteli nyilvóntortósok-
ból voló kivezetését a jegyző,,, jóvĺihogyđsđt kovetően elvégezték. A 2o13. évi
leltórhiđny elszómolđsđt követőe n o iegy zQ szobđlytolonsó gi el j rírĺís lefolytotó-
sót rendelte el.

Az ellenőrzött időszokbon - 2o].o.ben és 20]'3-ban _ lefolytotott hórom selejte-
zési elióľós megfelelt o seleitezési szabô|yzatąa-ben fogloltoknok. A.z eszköztik
minden esetben megsemmisítésre kerÍiltek. A selejtezési szabőlyzatn-ben foglol-
tak szeľint o beruhózđsok seleitezését nem végezték el onnok ellenére, hogy a
zoL3. év végén 48L,5 millÍó Ft kiodós o befeiezetlen beľuházások koztil kiveze.
tésre keľĹllt. A Szómv' tv. 53. $ (1) bekezdés b) pont|đbon rogzÍtettek ellenéľe o
nem oktivĺíIhotó befejezetlen beruházósokot terven felüli éľtékcsokkenésként
nem szómoltók el, oz eszközoket helytelentil o tőkevđltozós számlóvo] szemben
kivezettĺák.

A polgórmester, o 2o1.o. évben oz önkormől:yzatl képviselők és polgóľmesterek
óItolónos vĺílosztosót mege|őző 30 noppal nem készítette €l, így az
Árrt., so7,ł'. s (4) bekezdésében foglaltok ellenéľe nem tette kozzé oz Onkor-
mőnyzat vogyoni és pénziigyi helyzetéľől, volomint a Képviselő-testület meg-
o]okulósót követően keletkezet[, o későbbi éveket terhelő pénziigyi ktitelezettsé-
gekľől (hĺtelfelvételek, vóItó kibocsótós) szóló ľészletes ielentést.

2.2. Meghot őroző ľnéľtékíí vogyonvĺńltozósok

Az tnkoľmđnyzot konywĺteli mérleg szerinti vogyono o zoo9. évi
132598,2mĺllióFt-os nyitó éľtékről zo1,3. év végéľe 1z8o21,,o millióFt-ľo,
3,Solo-kol csokkent- A vogyon mérleg szerintĺ értékének olakulđsaľo jelentős ho-
tóst gyokoľolt, hogy az onkormőnyzot o forgolomképes ingatlonoit piaci éľté-
ken mutotta ki. -A' forgolomképes ingotlonok éľtékhelyesbítése a 2oo9. jonuór
l-jei 37 489,t millió Ft-ról oz ingotlonpĺoci foľgolom csokkenése kovetkeztében
2oL3. év végéľe 29 819,3 millió Ft-ra' (7669,8 millió Ft.tol) csökkent. A pioci ér-

tékelés hotósót kíszűrve 0Z Önkormónyzot vogyono o 2oo9. évi
95 1.09,]. miliió Ft-os nyitó értékľől a 2013. év végére 98 zo1',7 millió Ft-ro,
3,3olo-kol emelkedett. A befektetett eszkozökön beltil vogyonnovekedés oz
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immoteriólÍs iovok, oz üzembe nem helyezett beľuhĺízđsok és felúiítósok, vo-
lomint o vogyonkezelésbe odott eszközök esetében' mí9 o forgóeszközökön be-
lül o követelések és o pénzeszközök éľtékének emelkedése miott kovetkezett be.

Az íngatlonok és o kopcsolódó vagyoni éľtékrí jogok éľtéke a 2oo9, évi
87 55L,6 millió Ft-os nyitó értékÍől o 2013. éwe 87 1'57,2 millió ľt-ro csökkent
oz tizemeltetésre átodott és vogyonkezelésbe odott ingatlanok éľtéke äoo9-ben
219,9 millió, 2013-bon L3z6,o millió Ft-ot tett ki. A befeiezetlen beľuhózósok és
felrijÍtđsok értéke 47o,.l. millió Ft-ľól, 71',8o/o-ka7 8o7,4 millĺó Ft-ro emelkedett. A
201'3. év végén o Teleki téľi pĺoc, oz MNP III., út. és pork beruhózĺísok, tovóbbó
a város-ľehobĺlitó.cióhoz kapcsolódó egészségĺigyi kozpont feilesztése és lakóhóz
felújítósĺ munkĺíkvoltok a folyamatbon lévő beruhózósok.

Az Önkormőnyzat vagyonánok novekedéséhez bozzäiőru|tok oz el]enőrzött
időszokbon o 206o,3 millió Ft elszĺímolt értékcsökkenést megholod.ó összegű fei-
lesztések. Az ellenőrzott ĺdőszokban 9643,L millió Ft felúiítĺísi és beruhđzósi ki-
odóst teliesítettek. A befejezett felúiítĺisok 5491,0 millió Ft-tol, o beruházósok
2629,3 millió Ft-tol, összesen 8120,3 millió Ft-tol növették oz Önkoľmónyzot
tőr gyĺ eszközeinek értékét.

A forgóeszköziik mérleg szeľintÍ éľtéke a 2oo9, év eleji 5526,6 millióFt-ról o
2oL3. év végére 183].,6 millió Ft-tol (7358,2 millió Ft-ľo) novekedett' melynek
dontő ľészét o követelések 1190,0 millió Ft-os, volqmint a pénzeszközĺik
Loo9,9 mitlió Ft-os nóvekedése tette ki. A követelések emelkedését elsősorban o
Kisfolu Kft. đltol kezelt bérlokđsok és o nem lokós célióro szoLgől'ő helyiségek
bérleti díiából fennolló kintlévőségek novekedése okozta.

Az onkormőnyzat könywitelĺ mérleg szerintĺ forľósoin beltil o 2oo9. évről o
zoLs. évre o saiót tőke 2986,6 millió Ft-tol (Z,Solo-kol) csökkenĹ a tortolék
944,0 millió Ft-tal (25,8o/o-ka|) nőtt, o kotelezetbégek 2534,6 millió Ft.tol
(Ł9,oo/o-kąI) csökkentek. A hosszú leiđrofu kötelezettségek o zoo9. évi
7391',0 millió Ft-ľól 2o13-ra 5409,9 millió Ft-ra, Z6,8o/o-ka1 csokkentek oz đllomi
odóssóg-đtvóllolđs eredményeként. A róvid lejórotu kötelezettségek ĺíIlomónyo
a 2@9. éwől o zo1'3. évre Z4,oo/o-kal, 24L,9 millió Ft.tol csokkent, omelyen be-
lüI a szóllítók felé fennóIló toľtozósok 22,4o/o-kal (49,7 milliő Ft-tol)'
272,2 millió Ft-ro emelkedtek.

aa

Az Önkormőnyzat 2012. decembeľ 31-én fennó]ló ].]. 846,1 millió Ftm kötele.
zettségébőI o pénzintézeti kotelezettség (hitel- és -vóltótoľtozósok) óllomónyo
l| 1'61,7 mĺllió Ft vol! omelybőI o Magyor Allom zo13. iúnius 28.őn
446L,1' millíó Ft-ot (4oolo-ot) vóIlolt őt. Az Önkormĺínyzot odóssógónok 201'3.
december 31-én fennđl]ó összegébőI (5463,4 millió Ft) o pénzintézetek felé mé9
fennólló 5429,5 millió Ft.ot (tőke és iórulékoit) o Mogyoľ Áuom 2oL4. februór
28-őn ugyoncsok áwóIlolta, melynek kovetkeztében o pénántézetek felé fenn.
ó]ló kötelezettség megszűnt.
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2.3. Beľuhózńsok, felúiítósok szobályszeríísége
Az e||enőrzött időszokban o gazdosági pľogľoml,z tortolmozto oz odott időtóv-
bon megvolósítondó feilesztéseket és a 2o74-ig teľjedő időszok elképzeléseit' A
megvolósított beruhózosok és felúiítđsok egy ľésze o gozdosógĺ progrom',z:ben,
oz MNP II' és oz EUB projektek oz Integrólt Voľosfejlesztési Strotégĺĺ5bon szere-
peltek. A megvolósított beruhózósok a kötelező és onként vóllalt felodotok e]lđ-
tósđt szolgóttók' A beľuhózósok finanszíľozhotósőgőrő|, mííkĺidtetéstrkről o
Képviselő-testület oz éves költségvetési ľendeletek elfogadósokor, illetve módosí-
tósokor dĺintött, o fejlesztések finonsározhotósógót és fenntorthotósógđt bizto-
sítottók. Az onkormőnyzat odotszolgóltotóso szeľĺnt 2oo9.2a13 között oz okti-
vólt feilesztésekhez felhosznólt 8720,3 millĺó Ft fedezetét 2774,7 millió Ft ösz-
szegben uniós forrđs, 2643,3 mi]lió Ft értékben hitelfelvéte|, 86,4 millió Ft ösz.
szegben központi tómogotás, volomint 26.J'5,9 millió Ft összegben soiĺít bevéte-
lek képezték. A telies bekerĹilési éľték 8,7o/o-ót kötelező felodotokro, o tényleges
bekeľülési köItség 68,7o/o-őt eszkozpótlósľo foľdítottók.

Az e|lenőrzott beľuházđsok és felúiítósok koziil o Polgđrmesteri hĺvotď meg-
rendeléséľe megvalósított fejlesztések minden esetben o Képviselő-testiilet j óvó-
hogyósóvol, kozbeszerzésí eljórđs alopjón kötött szerződések keretében vďósul-
tok meg. Meghotóroztók o vĺíllolkozói kötelezettségeket, volqmint o pénzügyĺ
és goroncĺóIis biztosítékokot. Az e}késztilt benůózĺísok mÍíszoki ĺítvétele és o
teliesítés Ígozolóso jegyzőkonyvek olopió'n, oz uzembe helyezések megfelelő
dokumenfumokko} olótómosztvo o számviteli polĺtiko.'-, és oz Ahsz.1 előírósoĹ
nok megfelelően torténtek. Az oktivált ingotlon-beruhĺízósok és felújítrísok
bruttó nyĺlvóntortósi értékét o vogyonkotoszteľi nyilvóntoľtósbon ótvezették.

Ä.z ellenőľz<itt tételek koztil o Közteľület.felügyelet megrendelésére rnegvolósí.
tott feilesztések esetében oz ďábbi hirínyosságok foľdultok elő, omelyek miott o
KözteľüIet-felügyelet befektetett eszközeinek nyilvóntoľtósi éľtéke nem felelt
meg o vďósđgnak.

. A 2o1'3-bon elvégzett és befejezett Német u. 17-L9. szóm olotti épület felúií.
tđst łisszesen 42,8 millió Ft értékben o Közterület-felĺigyelet cz Ahsz.'
30. s (1) bekezdésébenzl előírtokkol ellentétben q rnriszoki đtodós-đtvéte}, il-
ietve o rendeltetésszeríí hosznólotbo vétel időpontjóbon nem oktivđlto, ezért
oz értékcsökkenést nem o hosznđlotbovételtől kezdődően szđmoltók el. .

. Ä porkolđsi rendszer 2012. évi felújítósóvol, bővítésével kopcsolotoson
61,7 miilió Ft beruhđzóst oktivólt a KozteľüIet-feltigyelet. A 2072162. sor-
szómú óIlomónybo vételi bizonylot egy összegben toľtolmazott 43,9 mil]ió Ft
értéknövekedést, amelyben ].2,o mi]lió Ft értékben nyolc, oz egyedi eszköz éľ-
tékében eI nem szđmolhotó tételis volt.

o A porkolási ľendszeľ 2013. évi bővítésével kopcolotbon 11.,9 millió Ft beru-
hó'zőst oktivđItok, omelyhez üzembe helyezési okmóny és óllomĺinybo vételĺ
bizonylat o,7 millió Ft összegben késziĺ]t. Az oktivólt éľték mególlopítđsóhoz
az elIenőrzés sorón bemutotott szómlák - o,7 millió Ft kivételéve] _ a beru-
hôzős!ĺo z nem voltok hozzőtenđelhetőek.

21 2014, jonuór l-jétől a Szdmv. Bl.52. $ (2) bekezdése szabő|yozza.
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Az onkormőnyzatnő| 2o.l'2-tő| 2014. év I. negyedév végéig osszesen 46 jogoľ-
voslatĺ eliórós nélki.ili, eredményes közbeszerzési eliórđst folytottok le. A közbe-
szerzési eljórđsokbóI 3o eliórĺís o felholmozási kĺodósokhoz (3322,6 millió Ft +

đfo éľtékben), míg 1.6 eljĺírós o működési kiodrísokhoz (1o27,L millió Ft + ófa
értékben) kopcsolódott. Az etjórđsok közül 26 ný|t, 14 hirdetrĺrény kozzététele
nélküli tđrgyolósos, négy konzultĺícĺós felhívós, egy keret-megóIlopodósos és

egy uniós értékhotđrt elérő szolgáltotós beszeľzésére irónyuló nýlt eljđľós volt'
Az e|Lenőrzott kozbeszerzési eljđrđsok lebonyolítóso egy kĺvétellel megfelelt o
Kbt. és o közbeszerzési szobđIyzot,n előírđsoinok. A szerződéseket o legelőnyö-
sebb oiĺínlotLevővel kotötték meg. Az eljđrós tlsszegzőiét hotđridőben elkészítet-
ték és közzétették.

,A' Német u. L7-19. szóm olatti épület hótsó szórnyónok 2013. évi felújítósđvol
(3o,0 millió ľt) oz ugyonott végzett egyéb felúiítási, átolokítósi munkókot (össze.
sen 1'2,8 mĺllió ľt) o Kbt. 18. s.óbon fogloltok ellenére nem kezelték egy beszer.
zésnek'

A Polgđrmesteľi hivotolbon oz e||enőtzött időszokban a gazdőlkodĺísi iogkörok
gyokoľlđso soľón az Íffir,,,,-ben és az Ávr.-ben előíľt összeféľhetet]enségi köve-
telményeket betoľtottók. A vogyongozdđlkođássol kopcsolotban a gazdőlkodđ-
si iogkörök gyokorlóso o felholmozósi kiodósok esetében a 2oo9-2oLo. évekhez
képest a 2o.J'1'.2oL3. években iovuló tendenciót mutotott.

.A' szokmoi teliesítésigozolóst végzők a Zoo9-foLo. években - ąz Íłmr.l 1.35. s
(1) bekezdésében, illetve az Á'mr.,76. s (1) bekezdésében, volomint o gozdálko-
dósi iogkĺirök szobólyzoto,-.-bon előírtok ellenéľe - nem tettek eleget e]lenőľzési
kötelezettségiiknek. Ezen kiodások esetében oz utolvóny ellenjegyzője az
Ámľ., 137. s (3), illetve oz Íĺmr.,79. $ (2) bekezdésben előírt felodotát nem vé-
gezte el, mivel nem ellenőľizte o szokmoi teljesítésigozolđs meglétét, Ílletve a
szokmoi teliesítésigozoló iogosultsđgót.

A 2009. évben o szokmoĺ teliesítésÍgozolđs hiányzott az ellenőľzott tételek 2o,7o/o-

ő:nal (7,lmĺllióFt)' Nem volt megolopozott 3,8o/oánő| (3,0millióFt), mĺvel o
szómlo nem oZ tnkoľmónyzot.nevére szólt vogy o szolgĺíltotós elvégzése doku-
menhrmmol nem volt igozolt. Tovĺibbi 17,oo/o-őĺő| (34,9 millió Ft) o teliesítés
igozolóia nem o gazdólkodósi iogkÓrök szabő|yzata'-ben előírtok szerint igazolta
q kiÍizetés iogossđgót. A 2010. évben teliesítésigozolós nélktili kifizetés egy eset.. ben, bonkgoroncio lehívĺísónól (168,0 mi]lió Ft) tortént. A mintotéteLek 5,7o/o-

óndl elmoradt o kiodások iogossđgónok, osszegszerűségének és oz ellenszolgólto-
tđs teljesítésének igozolóso, 3,8olo-ónőL (L,7 millió Ft) pedlg azonkormđnyzot elG
irĺínyzotónok felhasmáIósokoľ felhatolmozós hiĺínyábon a iegyző, igozolto o
szokmoi teljesítést.

A 2Ňg-2o1'o. években oz Ámľ.1737.$ (3)bekezdése, illetve oz Amr.,79.5
(2) bekezdése ellenéľe elmoradt oz utolvóny elleniegyzése. Az utolvónyok ellen-

iegyzésével megbízott személy az Ámr., 137. $ (3) bekezdése, illetve az
Íłmr.,79. ě Q) bekezdése ellenére nem győződott meg o szokmoi teliesítésigozo-
lós és az érvényesítés szobĺílyszerű végrehojtósóról.

A 2oo9. évben elmorodt az utďvdny ellenjegyzése oz e]lenőľzłltt tételek 3,80/o-

őnőL (1,70,3 mĺliió Ft), tovóbbĺ 9,Ao/o-őnal (11,0 millió Ft) o gozdólkodási iogkÔrök
szabő|yzata,-ben fogloltok eilenére oz ellen;.egyzés dótumđt nem tüntették fel. Az
utolvóny ellenjegyzője 9,2 millĺó Ft felholmozósi kiodós kifizetése esetében nem
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2,4.

ieleztą hogy o szokmď teliesítésigozolđs nem, vqgy nem oz előírósoknok megfe-
lelően történt. A 2010. évben elmorodt oz utolvóny elleniegyzése oz ellenőrzott
tételek 3,8olo-ánok (3,9 millió Ft) kifizetésekor.

Az onkormĺínyzotnól a Zoo9.fol0. években o felholmozási kiodások teljesítése
nem szabđlyszeríi kötelezettségvóllolós olapiđn történt, meľt oz Aht,.l 100lC. $
(3)bekezdéśében és oz Ámr., 134.$ (8)bekezdésében, illetve az Íĺmr.274,$
(1) bekezdésében előírtok ellenéľe az offa. kijelolt személy ellenjegyzése nem
e|őrte meg o kötelezettségvólloló'st. .A' kötelezettségvđllolások elleniegyzésének
hiónyóbon _ az Íĺmt.,134. s (9) bekezdésében, ĺlletve oz Íłmr.,74. s (3) bekez-
désében előíľtok ellenére - elmorodt o szobad e|őírőnyzat és o pénzügyi fedezet
rendelkezésľe óllásđnak, volomint onnok ellenőľzése, hogy o kötelezettségvđl-
lolós sorón o jogszabđlyi előÍľósokot betortottđk.e.

A 2009. évben nem történt írĺísbeli kötelezettségválląIĺís oz ellenőrzött tételek
7,6o/o-őnő| (3,omillió Ft), elmoľodt o kötelezettségvóllolĺís ellenjegyzése 39,60lo-

őnő| (7?,4 millió Ft), illetve nem o gozdólkodđsi iogköľök szabő|yzata'..-bon elG
íľtoknok megfelelően tijrtént 1.1,Io/o-ónő| (27,7 mi||iő FĐ. A 2o1.o. évben qz ellen-
őrzott tételek 39,6o/o-őná| (L94,3 mĺllióFt) o kötelezettségvóllolĺist nem ellenje-
gyezték vogy elmoľodt oz elleniegyzés időpontiĺínok felttintetése.

A 2o"l.L-2o13. években a gazdőlkodósi jogkörök gyokoľlđsa oz ellenőrzött kĹ
odđsok esetében o jogszobólyoknok és o gozdólkodĺisi jogköľok szabőlyzata,,
előírósoinok - néhĺíny kivételtőlzz eltekintve - megfelelt. A szokmoi teliesítés.
igozolós, valamĺnt oz utolvóny elleniegyzésére vonotkozóon oz Amr.'-ben és o
gozdólkod.ási iogkorok szobólyzotoąn-ben meghotórozott előírősokot betoľtot-
tók. A gozdosđgi esernények bizonylatoin o tevékenységľe előírt (folyomotbo
épített) ellenőrzést elvégezték. A k<itelezettségvóllolósra minden esetben o
pénztigyi ellenie gyzést követően kerĹIlt soľ'

.A. vogyon éľtékesítésénet hosznosítĺńsának, o kłivetelés
elengeđésének szobĺńlys zeríisége
Az tnkormőnyzot _ a 2oo9-2o13. évek között - o vogyontĺíľgyok hasznosítóso,
o vagyon éľtékének és összetételének vő|tozősőt befolyđsoló gozdosági esemé-
nyekhez kopcsolódó döntések előkészítése és meghozotolo sorđn betortotto o
vagyongazdólkodósi rendelet1,2, o helyisfgbéľleti ľendelet,,,, o helyiség elidege-
nítési rendelet,,,, tovđbbó o versenyeztetési szabő|yzat előÍrósait.

Az Önkoľmónyzotnok oz éves koltségvetésĺ beszómolók ađotoi szerint oz ellen-
őtzoĺt időszokbqn oz önkormőnyzatt lok.ósok értékesítésébőI (774 db qdósvételĺ
szerződésbőĐ ].361,0 millió Et, 167 db nem lokĺís céIú helyiség éľtékesítéséből
L622,6 millió Ft, órveréseken elodott lokósok és nem lakđs célú helyiségek éľté-
kesítéséből 695,9 millió Ft, egyéb tóľgyi eszközok éľtékesítéséből 883,3 millió Ft
bevétele keletkezett. A lokósbérleti szeľződésekben meghotórozott ]okósbérleti
díi összege 2073. december 31--én 42z,t millió Ftvolt'

22 A zo1'3' évben két esetben 0,2 millĺó Ft osszegre vonotkozóon nem o gozdĺílkodósi
jogköľok szobóIyzato,-nek megfelelően tortént o pénzügyi ellenjegyzés, mert o dótum
feltüntetése, volomint oz,,ellenjegy zem,, szó hasznĺilota elmorodt.
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Az onkormőnyzat o sojđt fulaidonú helyiségeinek hosznosítđso soľón - az el-
lenőľziitt tételek esetében - o vogyongozdđlkodósi rendelet',,-ben fogloltoknok
megfelelően, szabđlyszerĹĺen iórt el. A vogyonhosznosítós érdekében a Képvise-
lő.testület illetve o Vórosgozdólkodĺísi és Pénzügyi Bizottsóg szőmőra készített
előterjesztések megfelelő információt tortolmoztok o hosznosítđsro vonotkozó
döntésekhez, ameiyeket oz orľo felhotolmazottak hoztok meg.

A bérleü díj olopját képező ingotlanéľték meghotórozősőhoz szükség esetén, oz
éľtékesítésekhez pedig minden esetben a vogyongozdđlkodósi ľendelet','-nek
megfelelően értékbecslések készültek, omelyeket o döntés során figyelembe vet-
tek. A hosznosítósro kötott szeľződésekben szeľepeltek oz tnkormĺínyzat érde-
keit védő goronci.áIis elemek. A vogyonelemekben bekövetkezett vóltozások
szđmviteli nyilvóntartósokbon való rőgzítése szobólyszeĺtien kiđllított bizonylo-
tok alopión tortént.

Az önkormőnyzatl tuloidonú lokóépületek elodđsóbő| szőrĺnazó bevételeket o
Lokós tv. szerint e]ktilonített szómlán tortottđk nyilvón. A Kincstóľ számđľo
2ot3. június 3o-ói9 dokumenfumokkol olótómosztvo igozoltók, hogy o befize-
tésÍ ktitelezettség osszegének megfelelő méľtékben soiĺít foľrósból lokđscélokot
ĺ]letve oz olopfelodotokhoz kopcsolódó infrastľukfurđlis beruhđzásokot, felúií-
tósokot, tórsoshózi felúiításĺ célí pőlyőzotokot flnqnszíroztok.

Az ellenőrzött időszokbąn ąz üresen ĺilló lokósok szĺímo 633.rő1559-re csök-
kent, oz üľesen đlló nem lokos célú hetyiségek szđmo 653-ró1 738-ra nőtt. Az
i'iľes ingotlonokkol kopcsolotos önkormđnyzoti kiodósok folyomotosan nőttek,
ZOo9-ben 1-38,8 millió Ft.ot, 2013-ban 174,9 miltió Et-ot, 26o/o-kol tobbet foľdí-
tottok azok fenntoľtósđro. A2013. év végén meglévő üres önkormónyzoti lokó-
soknok - o vogyongazdalkodási felodotokot el]ĺító Kisfolu Kft. kimutotđso sze-

ľint _ mindossze 39,5o/wa volt hosznosíthotó, tovóbbi 1'Z,Lo/o-a elidegenítés mĹ
att zőro|t, L7,6o/o-a bontósro kiielolt. Nem volt hosznosítható az üresen đl1ó la-
kđsok 36,80/o.ą (206 db lokós), mert rossz műszakÍ ĺíllopotúok, bérlőkiielöIési

ioggol terhelt szolgóloti lokđsok, hđzfeltigyelői szolgóloti lokósok, tđľsbéľleti
lokrészek, szükséglokások, tovóbbđ onkoľmőnyzaLlpőIyőzatolĺľa kijelölt lokó-
sok voltok.

Az tnkormőnyzat odotszolgóltotósa szeńnt 2oo9-2o1'3 közott óIlamhĺíztortđ-
son kívülľe hđrom térítésmentes ótodđs történt, osszesen 32,9 millió Ft bruttó.
éľtékben' ZoL}-ben a Német utcoi iskolo pedogógusoinok 4,5 miilĺó Ft bruttó
éľtékíi, ,o,,-ta' leírt sz.ómítógépet adtok ót szobólyszeľűen. 2009.ben egytithmű-
ködési megállopodós keľetében o Fővórosi Polgóri Védeimĺ és Kotosztrófové.
delmĺ Szövetség részére 5,3 millió Ft bruttó éľtékben gépiđrművet és utónfutót,
2010.ben aKizbiztonsđgi és Koztisztosĺigi Nkft. részére 23,1millió Ft bruttó ér-

tékíi, ,,o,,.ro leírt utcoĺ tokorítógépeket odtok đt' A KozteľtiLlet-felügyelet olyon
utcoi tokorítógépeket odott ót o Kozbiztonsógi és Köztisztosógi Nkft. részére,

amely koróbbon, mđľ - oz ellenőľzött időszokot megelőzően oz Nkft. ó]tol sza-
bĺíIytolonul - értékesÍtésre kertil! ezzel megsértették q Szómv. tv. 15. $ (3) be.
kezdésében, iiletve az Íłhsz.,9. $ (11) bekezdésében előírt valódisóg szómviteii
olopelvét. Az átruhđzőstól szóló mególlopodós tervezetét nem terjesztették o
Vórosgozdó.lkodósi és Pénzügyi Bizottsóg elé onnok ellenére, hogy a vogyon-
gozdđlkodósi rendelet, ĺ.7. $-o előírto o bízottsógi döntés szükségességét. A vo-
gyongazdőlkodósi rendelet1 17. s (1) bekezdés o) pontjóvol ellentétben o Voido

28



I I. RÉ,s Z LETEľ M EGÁLI^AP ÍT As o R

péteľ Áltolános Iskolo o Vđľosgozdólkodĺisi és Pénztigyi Bizottsđg előzetes jóvđ-
hogyóso nélktil vett ót }oL}-beno,z millĺó Ft bruttó értékti proiektoľt.

.Az tnkormőnyzat odotszolgóltotđso szerint az állomhđztortáson belti{i térí.
tésmentes ótodisokľo _ oz ellenőrzött időszokbon _ 44 esetben kerĹilt sor. A téĺí-
tésmentes ótndás-átvételek egyetlen eset kivételéve|' oz tnkormĺínyzat intéz-
ményľendszerén belül töľténtek. A Képvĺselő-testĹilet o 3oU?.a1'0. ľrI' 14.)

szómú }:'ortőrozatővo.l 5,0 millió Ft bruttó éľtékben odott ót szómítógépeket o
BRFK VIII. kertileti Rendőrkopitđnysógo részére.

A 2oo9-2o13. évek sorón követelés elengedésről a vogyongozdólkodósi rende-
let,,' olopiôn 28,9 mitlió Ft összegben szobólyszerűen, dokumentumokkol olĺí-
tómosztvo döntottek. Az Í\ht.,108. s (2) és az eľlt.,gĺ, $ (2) bekezdéseĺben elő-
íľtok szeľin! o vogyongazdólkodđsi rendelet1,2-ben foglaltoknok megfelelő elő-
készítést követően oz értékhotórokhoz igozodóon o Vóľosgozdłílkodósi és Pénz-
ügyi Bizottsĺíg, odóhotosĺígi jogkorben o jegyző'_, hozto meg döntést. Az értéke.
sített bérlokósokro o Lokós tv. és o lokđs-elidegenítésĺ rendelet1,2 olopjón odott
lokósór kedvezményt _ o Kisfolu Kft. felodóso olopión - az Önkormónyzot
odatszolgóltatósđbon elengedett követelésként (o 2oo9-2o.l'3. években ĺisszesen
469,3 millió Ft-ot) mutottđk ki, omelyrőlbizottsógi döntések is szĹtlettek. A ked-
vezmény (közvetett tómogotđs) elengedett követelésként való értelmezése téves
volt, meľt oz Áhsz', 22. s (1) bekezdése olopjĺín nem minősült o vevő ĺíltol el-
ismert kĺivetelésnek, mivel számlđzása sem töľtént meg. Az elengedett kovetelé-
seket oz Áhsz', 9.szőmll' mellékletének 2. ck) pont|óbonz3 fogloltak e]Ienére o
zoLz-zo.l.3. években hitelezési veszteségként nem szómolták elu, ozokot - o
Szđmv. tv. 15. $ (9) bekezdésében és az Áhsz.l 9. S (6) bekezdésében foglolt brut-
tó elszámolás szómviteli olopelvét figyelmen kívüI hogyvo _ o vevő onolitikó-
ból egyéb csokkenésként vezették ki.

Behoithatatlonsĺíg címén oz ellenőrzĺjtt időszokbon 543,8 mĺIlió Ft kovetelést
töľtiltek, melyből döntő részt tett ki o helyiség- és lokđsbérleti díiok
464,4 millió Ft összege. A behojthotatlon kovete]ések leírósáro hđľorn jogcímen
kertilt sor: o vevő a cégiegyzékből tĺiľlésľe kertilt o követelés elévült és o hogyo-
téki eljđrós sĺkeľtelen volt. Az ellenőrzött tételek közĺil két esetben, 5,1- mĺllió Ft
értékben o Szómv. tv. 3. s (4) bekezđés 10. pontjónok és oz Áhsz',S. $

3. pontjónak előírđsa ellenére o behojthototlonsĺíg tényét, illetve feltételeÍnek
fennóllósót dokumentumokkol a Polgĺíľmesteri hivatol nem tudto igozolni. A
behojthototlon követeléseket oz Áhsz., 34. š (1o) bekezdésébenä, volomint
9. szđmú mellékletének 2. ch) pontióbon26 fogloltoknok megfelelően hitelezési
veszteségként elszómoltót tovóbbő, azÁhsz., 38. s (6) bekezdése n) pontiábonz7
foglolt előírások szeľint bemutottók oz éves költségvetési beszĺímolók tójékozta-
tó odotoi között.

23 2oĹ1, december 31-éĺg az Áhsz., 9. szđmú melléklete 9. d) pontjo szabőlyozta.
24 2074. |onuir 1-iétől o Számv. tV. 65. $ (7) bekezdése írjo elő.
25 2074. jonuóľ 1-iétől oz Íłhsz.,43. $ (1) bekezdése tartalmarza.
26 folo. jonuĺir 1-jétől az Íłhsz.,9. szđmú melléklete 2. ci) pontjo szabőIyozta.
2? 2074. jonuđr 1".jétő1 az Íl'hsz',10. szđmú melléklete 10. pontjo szobő|yozza.
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3. Az öwxonľĺÁrĺyzłĺI TIJLAJDoNosI JoG GYAKonub^ł.

Az el|enőtzött időszokbon o Képviselő-testiilet, illetve (ótľuhózott hotóskoľben
eljĺirvo) o Vorosgozdđlkodósi és Pénzügyi Bizottsđg o vogyongozdólkodĺísi ľen.
delet'', szerint megtdrgyolto és elfogodto az tnkoľmđnyzatLCfP/o-os vogy több-
ségi tutoidonóbon ő1|ő gazdasđgÍ tórsosógok tizletĺ tervét, éves beszđmolóit, vo-
lomint közhqsznú társosóg esetében o közhosznúsógi ielentést. Az éves beszó-
molók mellékletét képezték o tđrsosđgok felügyelő bizottsógoinok beszómolói
és könywizsgđlói jelentései. A beszómolók elfogodósót kezdeményező előter.
iesztések toľtolmoztók o helyzetértékelést, oz éľĺntett tóľsosđgok pér'zügý, io.
vedelmi helyzetének elemzését és éľtékelését. Ezen fiilmenően - o Kisfolu Kft. és

o [óhír Nkft' kivéte]ével - oz Önkormőnyzat o táľsasĺígokat nem szómoltotta
be, nem ellenőrizte.

Az onkormőnyzat élt o társosőgi szerződésekben rogzített tuloidonosi jogaivol.
Képviselőket delegóIt o felügyelő bizottsógokbo, o vogyongozdólkodósi rende-
let,,,-ben fogloltok szerint o polgĺírmester,,2, il]etve oz óltolo megbízott személy
úfión gondoskodtok oz Önkormónyzot képviseletéről. .A. képviselet kiterjedt o
gozdosđgi tóľsosógok felodotoinok meghatórozősőra; o tisztségviselők, illetve
fulojdonosi képviselők megvđlosztósóro, díjozósának megáIlopítđsóro, vĺsszo-
hívósuk módióro, volomint egyéb - o beszđmoló elfogodásóro, többségi tutoi.
donossol voló elszđmolósokľo, osztolékfizetésre, üzletrész értékesítést éľintő -
dontésekľe.

A 2oo9^2o].3. években az Onkoľmónyzotnĺíl o Corvin Sétány Kft. esetében ke.
letkezett tőkepótlĺísi kötelezettség 43,5 millió Ft éľtékben, omelyet o tórsosóg
veszteséges műkodése indokolt. Az ellenőrzött időszokbon oz onkormłínyzot
hóľom gozdosógi tórsosđga részéľe t.l'9,2 millió Ft összegíí togĺ kölcsont nyúj-
tott, melybőIzo13. decembeľ 31-éĺg 99,2millriő Ft.ot visszofĺzettek. A szerződé-
sekben meghotóľoztők a felhosznólós céliĺít és rogzÍtették o kölcsĺin nyijtós fel-
tételeit, késedelmes teljesítés esetéľe goronciđlis elemeket építettek be. ,A. gazda-
sđgi tđľsosógok óltol vóllolt kötelezettségekhez önkormónyzoti goroncio. és ke-
zességvđllolós nem kopcsolódott.

Az onkormőnyzatnől o tortós részesedéseket k<inyv szerinti éľtéken tartották
nyilvón. Minden évben vizsgóltók oz értékvesztés elszómolósónqk, illetve visz-
szoírósónok szükségességét. A 2oo9. és 2013. évek közott 89,2 mĺl]ió Ft érték-
vesztés elszómolósóľo és 1.3,7 millió Ft visszoírósđro szabólyszeľűen kerĹilt soľ.

Iľľľtc nrĺÁs ÉnvÉrwnsÜrÉsľ

Az onkormőnyzat az e|Ienőtzés során oz integľitós szemlélet érvényestiüésének
értékeléséh ez a 2o.l'.l. -2o1 3. évĺ működésével (uniós támogotósokkol, közbeszer.
zésekkel, hotósógi iogkörgyokorlássol, o közvogyonnol és a közpénzekkel, vo-
lomint o humón eĺőfoľrássol voló gozdólkodóssol, o belső szobólyozottsóggol,
o korrupció ellenes és o belső kontroll ľendszerekkel) kopcsolotos ĺnformđció-
kot, odotokot szolgóltotott. Az onkoľmőnyzatnőL o VogyongozdđlkodósÍ tevé-
kenység integńtáso (feddhetetlensége) szempontjóból oz eredendő és o korrup-
ciós kockózotok éľtéke _ az AsZ óltol o 2013. évben mért - oz önkoĺmőnyzats
olrendszer ĺíttogértékéhez képest magosobb, Az onkormĺínyzatnőI kiépüIt

4.
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5.

5.1.

kontľollok ozonbon képesek kezelni a kockđzotokot, volomĺnt tómogotni o
szervezet felodotellótósót.

Az eľedendő veszélyeztetettségi tényező szintjét ntĺvelte, hogy o Polgórmesteri hi-
votql hotósđgi iogkorei szerteógozóok. Az tnkoľmłínyzot 2013-bon 51 kötelező
felodotot lĺított el, oz önként vđllolt felodqtok szóma 46 volt. ,A felqdotok ellĺitó-
sđbon oz tnkoľmőnyzat ĺľónltĺiso aló tortozó költségvetési szerveken kívül 10
gozdasĺígi tĺírsosĺígo vett ľészt. .A Polgđrmesteri hivotolon beliil 2013-ban a fog.
lolkoztotottok 20,Zo/o-a cserélődott ki.

A korľupciós veszélyeket növelő tényező szÍntjét emelte, hogy az Önkoľmónyzot
oz ellenőrztitt években négy proiekthezB összesen 49z8,o mĺtlió Ft összegri euró-
poĺ uniós tómogotósbon részesült. zol?.zoL3 kijziitt 30 közbeszerzési eliórdst bo.
nyolítottok le, omelyekben hĺíľom olkolommol volt nyeľtes ugyonoz oz ojđnlat-
tevó'

A kockózotokot mérséklő kontrolltényező sántiét emelte, hogy a szeľvezeti és fel.
adqtköń vóltozĺisokkol poľhuzamoson többször módosÍtottĺík o Polgĺíľmesteri hĹ
votol olopító okiratót és o hivotqlĺ sZMsZ-t. .A' munkotorsok rendelkeztek oktuo.
lizólt munkoköri leírđssol. A gozdasĺígi összeférhetetlenségľől o gozdđlkodĺísi
iogkörok szabő|yzata1-7ben ľendelkeztek, volomint o kÖzbeszerzési szobĺilyzot'-n
is toľtolmozott összeféľhetetlenségi és titoktoľtósro vonotkozó nyilatkozotot. A
vogyonnyilotkozot tételi kdtelezetbégľől szóló képvĺselő-teshileti hotórozot kote-
Lezővé tetľe a munkatórcaknok, hogy nyl|atkozzonak gozdas<igi vogy - o szelve-
zet tevékenysége szempontĺából relevđns - egyéb érdekelBégeikről.

A kontrollkömyezet kiolokítósq soľón o Képviselő-tesťület a 39o?a|3. (x. 16.)
szőmú, hątőrozatőval jóvóhogyta az Etikoĺ szobólyzotot, omely megfelelt o
Bkľ. 6. $ (1) bekezdés c) pontio szeľinti etikoi elvđrđsoknok, o Kttv. 83. $-óbon
és 231. $ (1) bekezdésében rögzített, o koztisztviselőkre vonotkozó hivotásetikoi
olopelvek ľészletes tortolmđnok.

A ľrrső És a' rÜrcő rrrc'ľőRzÉsEK ľI.ĄszNosur"Ĺs.ł

.A. betső ellenőľzés iavaslatoínok hosznosu|óso

A iegyző1-g biztosítotto o belső ellenőrzés szeľvezetĺ fiiggetlenségét. Az éves el-
lenőrzési tervek kockózotelemzéssel ql.átómosztott strotégioi terven olopultok.
A belső ellenőľzési felodatokot zoo9-zo1'2 kozött oz önkormőnyzati sZMsZR
rendelkezése otopjĺín o Polgórmesteri hivotol ó]lomónyőba tartoző 2 fő bebő
ellenőr végezte o Polgórmesteń hivotolnđl, qz onkoľmőnyzat intézményeinél
és gozdosđgi tóľsosógoinđl. 2o1o. iúlius 1-jétő} az Egészségtigyĺ Szolgólotnĺíl,
2o13-tól oz onkoľmőnyzat intézményeinél is megbízđsi szeľződéseket kötöttek
o be]ső ellenőrzési felodotok ellótósđro, omelynek feltigyeletét o Belső Ellenőr-
zési Irodo lóttc el.

A Képvĺselő-testiilet ĺíltol elfogodoÍt 2@9-2a13. évi éves ellenőrzési terveket o
Belső Ellenőrzési Iľodo kopocitáshiónyo _ oz olocsony ellenőri létszóm, illefue o

28 MNP III. 382o,o millĺó ľt, energiorocionolizđlós o |ózsefuóľosbon 98,o millió Ft, szer-
vezetĺ ľeformok o |ózsefuóľosi onkormanyzatnől4o,0 millió Ft, oz Egészségügyi Szolgó-
lot komplex fejlesztése 970,0 mi]lĺó Ft
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jegyző,., óltol elľendelt soron kívtiü ellenőrzések, a tonđcsadói tevékenység
megnövekedett időigénye - miott egyik évben sem hojtottđk végľe morodékto-
lonul, de o terveket csok 2olo.ben és Zo13-bon módosítottók. Az elmorodt el-
lenőrzések közril a mogos kockđzoti pontszómú témók o következő évi tervben
ismét megjelentek.

A 2009-201.3' években o belső ellenőrzési vezető áltol jóvóhogyott ellenőľzési
pľogromok olopjón 6o ellenőrzést végeztek eI, amelyekből o Polgórmesteri hi.
vatolnđl L2, az intézményeknél hđrom, oz onkormőnyzat gozdosđgÍ toľsosó-
goinđ} egy belső ellenőrzés érĺntette o Vogyongqzdó]kodósi felodotokot'

A vogyongozdđlkodĺís témoktirében o belső ellenőľzés célvizsgđlot keretében eI-

lenőrizte o Közterület-felügyeletet, o Corvin Sétány Pľoiektet, oz EUB projekthez
kopcsolódó utolványozđst o Pénzügyi Ügyosztóly,A.dóiigyi Csoportjót oz ingot-
lonokkol kopcsolatos kötbéľek éľvényesÍtését és o |óhír NKft.-t. Vizsgólto o selei-
tezés végľehaitósđt, a szobod pénzeszközÖk lekötését o közbeszerzési eljórđsok
clkďmozósót és lebonyolításđt, oz ingotlonvogyon-kotoszter vezetését, o belső
kontľollrendszert, az európoi uniós forróssal megvolósÍtott fejlesztéseket (MNP
il.), az 50 ezer Ft olotti kötelezettségvđllolđsok nyilvóntoľtósót, o nettó
5@ ezer ľt olotti beszeľzések folyomotót és o kiizterület-hosznđlotot.

Az ellenőrÓk oz elvégzett és |ezőrt 1'6 ellenőrzés sorđn feltórt hiónyossđgok
olopián összesen 102 iovoslotot tettek. A belső ellenőrzési ielentésekben feltóľt
hibók kijovítósóľo 201.0.ben jegyzői intézkedéseket odtok ki, o többi évben az
ellenőrzottek intézkedési teľveket készítettek o felelősok és a hotóľidők megho-
tőrozősőva}, omelyeket véIeményezésre megküldtek a jegyző,,,5nak, oki o belső
ellenőrzéssel egyeztetve döntött ozok elfogodósđľóI'

Az intézkedési tervekben foglolt felodotok végrehojtósónok nyomon követése
2oo9.zo1'L-ben o Beľ. 8. $ Đ pontio, zo7z-2o1'3-bon a Bkľ. 21. s (2) bekezdés d)

pontióbon előírtok ellenére oz Önkormőnyzatnő| kopocitóshiĺíny miott nem
vďósult meg. Utóellenőrzést 2o1l.-ben két e|őző évĺ ellenőruést érĺntően, az eI-

készített intézkedési tervek végľehoitósóro 2o11.-ben és 2o13-bon egy-egy e|őző
évi ellenőrzéshez kopcsolódóon folytottok le. Az ellenőrzotľ szervezeti egységek,
illetve azíntézmények vezetői o Ber. zglL. S és a Bkr. 46. š előírósoi ellenéĺe oz
intézkedési terv szeľintĺ felodatok vegľehojtósóról négy esetben (12 jovoslotról)
nem szđmoltok be. Az el\enőrzési mególlopítđsok 90 esetben hosznosultok.

A belső e|lenőtzés o szobđlyozósĺ és o mlíkodési hiđnyossđgok feltórásóvol,
volomint o iovoslotoivol segítette o vogyongazdđlkodós szob.ólyszerűségét. A
be]ső ellenőrzési vezető oz elvégzett ellenőrzésekről a 2oo9-2o1]'. években o
Ber' 32. $, Ílletve äoL}-zat3-ban o Bkľ. 50. $ előÍľósoĺnok megfelelő nyilvántoĺ-
tóst vezetett. A nyilvđntoľtós 2@9-2o1'L kozött nem biztosítotto a Beľ. ]'2. $
n) pontjđnok, illetve Zo,J'L.ben o Bkľ. 47. $ (1) bekezdésének megfele}ően o bel-
ső ellenőrzési jelentésekben tett mególlopítđsot iovoslotok és o vonatkozó in-
tézkedési teľvek végľehoitósónok nyomon követését, mert oz előíľtok ellenére
nem toľtolmazto oz intézkedési teľvek olapjón végľehojtott intézkedések leíró-
sót, illetve az intézkedés elmoľodósĺínok okát. A iegyző,-' o 2oo9-fo.l'3. években
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5.2.

_ o' fo"l'L. év kĺvételéveLp _ az Ámr.,,,, i]Ietve o Bkr. előírđsĺinok megfelelően
nyilotkozott o belső kontľollľendszeľ működéséľől.

A kiilső ellenőrzések iavaslotqinok hosznosulásą
.A,z onkoľmőnyzat a 2oo9.2o12. években oz otv. 92tA. $ (1) bekezdése olopiđn
könywizsgólotro k<itelezett volt .A' 2o7o-2o1'z. évi beszómolókľól szóló konyv.
vizsgálói jelentésekben megfogolmozott _ vogyoni helyzetet és o vogyongaz-
dĺílkodđst érintő - figyelemfelhívđsokro oz Onkormőnyzat intézkedéseket tett,
oz ouditólĺisi eltérést okozó tételek rendezése megtöľtént

A jegyző,,2 a 2@9-2oL1. években o Ber. 29lA. $ ľendelkezéseÍ ellenére o ktilső
ellenőrzések nyilvđntortósóról nem gondoskodott. Az onkorm őnyzat odaBzol-
góltotđso szeľint a 2oo9-2ot3. években külső szeľvek 33 esetben végeztek ellen-
őrzést, melynek keretében hotósógi ellenőrzéseket végzett oz NRSZH, o Koľ-
mđnyhivotol, o NAV és o Foldhivotol.

A Koľmónyhivatol az el|enőrzött időszokbon hat önkoľmányzoti rendeletre tett
torvényességi felhívóst. A Képviselő-testĺrlet o felhívósokat megtĺírgyolto és o kĹ
fogásolt ľendeleteit módosítotto, melyekľől tóiékoztotta o Kormđnyhivotolt' A
vagyongazdrilkodóst érintően zw9.2o13 közott oz Önkoľmőnyzatnő| o hczoi
és uniós tómogotásokkol megvolósuló beruhozĺísokot oz EUTAF, o MAG 7tt. és

o Pľo Regio NKft. o zoLz. év sorón hóľom esetben ellenőrizte. Az ellenőrzések
megállopítđsoi szeľint o proiektek megfelelő taľtalommąl volósu]tok meg.

ĺz ÍłSz oz Önkoľmőnyzat gazdő|kođősi rendszerének 2o1o' évÍ ellenőrzése so-
ľón o polgđrmester2-nek egy céIszerííségi, a iegyző,-nek 1o szobđlyszerííségi és
két célszeľĹlségi iovaslotot fogolmozott meg. .A. polgrírmester,-nek tett célszerű-
ségi iovoslot hosznosult, meľt o Képviselő-testiilet elfogodto o ielentést és o fel-
tó.rt hiđnyossógok megsziintetěse érdekében elkészített intézkedési tervet, ome.
lyet 2o10. szepřember ża-anmegktrldtek oz ÁSZ-nak'

Az onkormőnyzatlől oz intézkedésÍ tervben meghotórozott hotđľidőre o jegy-
ző,-nek tett iovoslotok közül kĺlenc, hotáľidőn túl egy hosznosult. Hotđridőre
elkészítették oz onköltség-szĺímítósi szobóly zatot, kiegészítették o Kockózatke-
zelési szabő|yzatot, vďomint o hivotoli SZMSZ.-ot (o költségvetési szervek felso-
ľolósóval). A nettó 5,0 mĺllió Ft-ot elérő vagy aft megholodó összegÍí szetződé-
sek odotoit a honlopon ktizzétették, oz éves ellenőrzési teľveket o Képviselő.
testiilet oz Ötv. szerinti hatóridőben megtóľgyolto és jóvóhogyto. A 2o.l't-2o13.
évi költségvetési ľendelettervezetek elkészítésekor o költségvetés eľedeti előĹ
rőnyzatainok kialokítósónđl o foľrósok tartolmoztők az e|őző évi vórhotó
pénzmorodvđny összegét és oz őthuződô felodotok előirőnyzatoit. Bővült o bel-
ső ellenőľzési kopacitđs 2o1o. július l..jétől, illetve 2013-tól az Egészségtigyl
Szolgólotnól és egyéb intézményeknél kł'tött megbízđsi szeľződéssel foglolkoz.
totott belső ellenőri|étszőm következtében. A 2011,. évtől o kĺĺltségvetési kon-

29 Aiegyző, oz NGM Áilomhóztortósi Belső Kontľoll FőosztĺíIyótó| zo1,z novemberében
o Bkr.53' S-ĺivol és o 11. $ szeľintĺ, o belső kontrollok műkÖdésére vonotkozó nyilotko.
zottal kopcsoiotbon kopott óllásfoglolós (o hivotkozott pontok megfogolmozóso pon.
totlon volt, módosítósľo keľült) olopjón nem tette meg o nyilotkozatot.
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cepció előteľiesztésének melléklete tortalmozto o hosszú tĺívú, adóssógot kelet.
keztető köteiezettségvđllalĺísokból odódó tőke- és komotfizetési kotelezettsége-
ket. Az éves belső ellenőrzési terveket ugyon egylk évben sem hoitotttík végľe
telies koľűen, de o teryeket 201.o-ben és 2o13-bon is módosítottók. Az ĺntézke-
dési tervben meghatđrozott hotĺíridőt ielentősen túllépve, 2o12 iúniusđbon kö-
töttek új együtťműködésÍ megállopodđsokat a nemzetiségi ĺinkorm.đnyzatok.
kol.

A jegyző^, az ĺntézkedési tervben meghatđľozott hotóridőre, volomint oz ellen.
őrzott időszokbon nenn hosznosítotto o következő iovoslotokot:

. a belső ellenőrzési felodotokot megolopozó kockázqtelemzés nem teriedt ki
oz Onkormőnyzot többségi ĺrđnyítĺíso olott ólló gozdosđgi tórsosógok mti-
kodésére, volomint az euľópoi uniós foľľásokból megvolósított felodotok
végrehoitđsóro.

. a céljellegű iuttotósok kozzétételére ąz Info tv. ]'' szđmú melléklete III./3.
pontjđbon előínok el]enére oz érintett intézmények honlopjón 2oL3. decem-
ber 31-ig nem került sor.

Budopest, 2015. 03 ' hó,{ł' nop

Melléklet 4 db

Függelék: zđb

ffiq"#ilsF:ffi

.\j.LĄř'ĺi
szl l.{vEvlsr

čĺNÔt

34



iľ
{il

1. szÁMÚ MELLź'KLET
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Budapest ľóváľos VIII. keľĺitet főzsefváľosl Önkoľm őnyzat
vagyonánok fóbb odotai 2oo9. ionuĺňľ I'-ie és 2;ots, đecembeľ 31.e kłiziitt

z.

iilllrl:!l:iilllil

Immoteriđlis iovđk

5.

Tđrovi eszkĺjz<ik

ebb6l:

4.

inąotląnok

Befektetett pénziigyĺ eszkÖzôk

beruházások, felljjitágk

6.
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7

8.

Befektetett eszkÖztik ŕjsszesen

o
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10.
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|Ĺ.
L2.
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13.

L25
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2E,5

L4,

Toľtolék <isszesen

733,3

87 551,(

Kłjtelezettséoek Összesen
eoDol: ł'.osszu'flaŕaÚ
raiitÔ. a- a# cÍaź|t

16.

470,1

1089,9

17.

ebb6l; kłln,ény

18.

723 867,5

Ýid |etőratli
kiilclpzatÍ<áack

2L9,9

t9.

727 07L,6

12,e

)n

87 435,9

ebb6l:

hitel

zt.

5 526,6

437,9

köfuénv

Források sszesen:

1 576,9

1064,0

t32 594,2

3 374,0

hitel

Forĺłjs; Mogyor Állomkĺncst r éves k<lltségvetésÍ beszámol .'01.' számri rírlop odotoi.

t?.o

216,4

Ĺ2446!

202,

125 754,3

87

9

657

8738,r

1

5 222,1

95,2

1 233,4

7 391,0
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1 050,3
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118 085.4

o:o

tzf 749,C

2L3,L

1009,4

s4,a

125 737,4

3

88 55o'ł

346,4

8944,(.

0,o

5 682,7

L32 598,2

1 749,1

11O,6

7 211,7

I 961,0

I

13r 419,5

376,

2 377,9

3 269,4

116 540,4

o,o

LZL 332,t

239,r

67,4

1 445,6

72Ą 418'8

3

89 477,(.

I

L7 746,3

32.,8

6 823,8

t'30 376,4

7 264,2

o,o

f tt,5

8 660,2

2 285,9

L 235,7

tst 242,6

3 225,5

4188,4

113 010,3

a0

LLB 233,2

233,7

2 517,1

63,2

L22868,9

3 884,0

a7

t4 348,3

10 795 465,0

757

6 835,6

131419,5

oro

8O7,4

347,9

2 385,8

I

t:29 704,s

o40,4

4 018,9

5 977,6

ĹL343t,8

ą0

L326,0

fŻl.9o/a

2 919,5

L?n 662,8

4204,9

94.Í]o/a

L2O67,8

99.Šo/o

7 358.2

131

171'8o/ą

0,o

10 049,6

41E,7

2 706,9

242,6

tzEozt,o
4 383,9

9g.śo/n

s 80&s

L17 216,3

ąo

1 796,5

6n3,io/o

4 601,2

95.Oola

6 203,5

LŻg 704,5

t33,lo/o

0,0

809,2

5 409,9

t78,40/o

129,9o/o

3 267,0

o,o

96,50h

97,50/a
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!25,&Vo

7L'oolł

Lztgo2t,{

oro

5ą5

73.żo/a
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:5 je|ęntestervąeť 11: oldalĺłn a Potgáiolesłoŕ részéĺę tes megállapÍĺís; vďanint. u, eh\léi,
.' . lo'posploĺó szľvęrévek - a 9. o|dat ĺeryedikbekezdés másodĺk monđat4 nlambit a28;:'óHa|.

ötödĺkb€kezd6é{'ek hułnadik monł|ata _
'.: ,, Á Közteriltet-felťigyelet oĺyn 23,I nilliłJ Ft brułô értělďĺ ,,|-.ra teix _ Közbbioraĺigi és

Rihtiszlasági Nĺ{ł. haĺznáIatĺiban Iěvő _ takarítógépeket muldotĺ ki 2al|.beĺiérttésnentesin .
{łtadd,cként a NIfi' ré,uére, nzefulcet mál, u ellenőnôtt időszakot ntegelőzőěn' dz NIfr'

. śzłbóbłtąIarul érlékesíteiĺ. E,zzel negsértették..a Sninru tv. ]5's o bekezđéséIien, illetve u.. Áno', 9.s Q 1) bekezdésébeą előĺn vdlódisag xťłllwiteli alqlelłét' l..,'

A megá||łpíÍáso|łat & ahtzzá kapcsolódó javqs|átbt tłirö|ni szíveskedjen, az alábbiak miatt: '

A Köá€ĺtilet.feliiryelet 2oio' év végén kivezette a köĺryveiből a 23,l millió Ft bľuttó éľték{ti',o".Ía
leíÍt takaľítógépuket. A kivezętés indokolt volĺ; a szímviteli ĺendezés äzonban neń
megfeľelő jogcímen ttlrtén! leltffiiány helyett térítesmentes átadáskénĹ A hasarálatba vevó Nkft' az
érÍćkesítesĺől nęm Újékozblta a Köŕełiile.t.fetü5/e1ete! akinek a köĺyveiben szeľepelt az eszköz; .A.
téĺĺťésiĺentes áuuházás ténye a valóságban aem állt fent, ezá|'tal aęp lę6[[ę|f fi6zzá tulajđonosi döntés:.Az..

ęllienőrzö.ü idöszakbannem töľténtvaryonveszí'es. '

A iefuziÍibzćre tełt

L saůąlŕ meeitllĺloítlts és lavĺslĺl|

r a jolentéstervezet l 1' oldĺlár a legző Íész'éÍe tett megá|lapíĄ valamint az ehhez kapcsolóđó
sziĺvegrészek . a 7. oldal harmadik bekezdes neryedik mordatą valamint a t6. o|dal neryedik

10829,-<!ą*ĺLtar;rsł63-ó7..Te|ęím0ŕ.!,l592|00.E.mai[pc|gĺrmcstqQicteívaĺor|u',-ł"jozreí*cs.i.. l

.. lDŐSBĄRÁT ĺ*
o NKO RMAN YZĺ\T ęíłj
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BUDAPrśľ ľlvÄnos M}|. KERÜLrľ ;izsrrvÁRosl oNKoRMÁŃvzĺĺ ] .'.. 
'

.j '3täffi#E- . .:

'..
bekezdésłhek második monđat,a . ,Ą vapongazdálkodási renrleleti.|;gn _ vagy niás
renděletben - M Mötv, I,ts' 5 o befuzdés i) ponĺjłźban előírtak ellenéľe nem'határąađk
,ĄeE qt a vagłonl kört, nelyre vagyonkezelői jog !étesíttzető, to,łźbbá az Möty I09. 'ś. @:
bekezdésěbeń 'előirtąk elleněre nem.rendelkpztek a vaglonkezelői jog ellnértékértÍl és a.
vagnn|iłźelés eI lenőrzé sćne k ľ észletes szabáIyaíról'

r\fentiszôvcgľctiüelyettjavastom . ']' ' ' ;...
t ,14 vĺigs,ongiżdlżItôdiisi rcndelet7ben _ vagl más rendeletbeii .= e Mjn. I43' s: u)

tekuđís ilfuntj,źbaą előírtak ettenéłé nem hátirozták ne7 -d Jať. 3,€i'.foglitt t9ftMintý
sżd:báIýÔżáś' tilälma és a kormónvhżvatal tôn,énvesséęi eszľevételezése miat! - dil'a |atýoni: ''

kôrt, ńelyre v|aglonkeiěIőijog létesíthető, továbblź az MijN. ]09' š @ bekezdě;ében előíŕtqk:
' ellqére' n:eĺh'rchdblbztek a varynbzelői jog ellenórukeľől _ ugyąiaL*ór iaqonkęelői.: .

' łós. eitôni|,téE:ieidbéi. iarána (źteneedésere ä l,izsgdlt idősząkban. neń'kłrĺłit.ioĺ ' éś.':á

vaglonkbzeles.ě'llen:ő,rzésenekréŚftetešszabályaitól" 1 :'.. 1:'. . ..'.i.'..'.

ANemzetivagyoĺrroi|s*u żorr:łi cxcvl.tv. (továbbiakban: NYt') ó.$(t) á9 (Đ'tel,,"aeęitob6ęt. 
.

ktÍzłiÍi śzabályożzák hop ä heÍyi önkotmányąat kĺzáľólagos tulajdonÁban ál|ó nomzefi varyon éś|'ą 
'.

nemze1gazdasłigí széĺnpoĺt}ól kiemolt jeleĺtősegrl nemzeti vagyon a varyoĺkezelöi jog kiÝételévél 
'' 

'

neńtěłhelhetömegi']:'.: ..' 
' :,t., t.

Á hivatkozott jogpzabÉ|y sz.üzlgti és koľlátozottan' foľga|omképes vas/on Yodatko'isában'ńgm 
:'

tarta|maz koľl[iozáśôkae:ą vagyon haszĺtosĺtiĺśáia vonatkozóan, í5ľ azok va5lonkoz.olésbe adhatók...'' '

A Képvisel&łesrülď''ż0l2. december 06. napján döntiltt a Budapest Jôzsefiĺáros. Ônko,n,aqý-ĺ.:
varyouátóI és. a ;varyoń feleti tu|ajdonosi jogok ryakoľlásáľól gzó|ő 66ĺ20|2. (XII.13I)
iiirkormanyzatiľendeIef(továb,biakban:va5lo-nrendelď)e|fogadásáról.

A Ýagyonrendelei jsl $ (lj bekezdése éľte|rnében: ,,Á Kepviselő-ĺestüIet @ lnŕornanyar
tulĘdonúban lćvő vaglonra ą neuzeli vaglonróI szóIő tönény rendellraěset szeľint @
önkor,r,dnyzati kôżÍelafuit ćtqd(źsóhoz kapcsolódva vagnnkezelőíjogot lé|esĺrhe|.,'
(3) bekezdós 'gzerinĘ ,, Vaglonkezetői jog az Ônkoľmótry,zat lakóépűĺetćre és vegłes rcndeltetéśű'
épĺ}letére, táľsashdzbm lelő ônkonnanyzatí lalujsóra és nem lakús céljtira szolgłźló helyisćgére
kizfuóIag az onkoľmłźnyza l009/ros talĘdonúban álló gazdáIkodó szemezettel, vagł annah l00ô/ĺ-
os lalajďonábn áĺIó.gazdĺi|kodó szervezet|el léĺesíĺheĺ'ő, és kizárólag altaĺuk głakorolható. '' . .

(4) beke.zdés szeĺinť...;;Áz Ônkormdnyzat ĺulajdonúban Iúvő védett természeti teriżletek és ertékeh qł
erdőŁ ýéderdőlą a múemlékixgatlanot védetté nyÍhiáníilotÍ kulturális javak valanÍnt lÖr]éndĺl
(régészet) emlékektekiwetěbeĺl łz illetékes iníniszter, a łédművek és védelml létesfimények esetében
az illetékes sżełv hozżłÍjáru!áśa szij|aé1ął ąyagłonkezelőĺjog létesítéséhez.', ''].'

A feniíek éľtelmébęn az Ölikormányzat Képvisel&testĺjlete Ícndetkez.ett arról, llog5l' a vagyonkezelói
iog ĺétesítése csak közfeladaÍ átadásĺioz kaposo|odhat, illetve az Önkoľmányzat lakóépĺiletére 6
vęgyes rendeltetés{i épülotéľą társasház}au lévő önkoľmányzati lakásáľa és nem ĺakás céljáľa
szolgá1ó heýiségére kirtéllő vagaoĺkezelői jog léÍesítésérő:.

20l0. ćvi CXXX.

i08Ź 2.'rc!aPest. Evr,s; l.;' ó...l-ó7' ' TełęJml: ĺjó ĺ 1s9 2 l Ofi . E.rmi|: p+igałrłesteŕ@icreívrcs.l,rtl . $.Ý"?]czse1vá'13:. hu 4
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s. szÁlĺ,ĺÚ ut'ĺĺt,xĺtĺ
A v.o541-1 23/2olą, szÁuu ĺtĺĺNrÉsĺ.ĺtz

B U DA Prsr rŐvÁ nos vll i. r r n Ü t. n lrżsrŃÁnos ľ ÖN rco nuÁľ.tyz.ąĺ

oru rcocsls ľtÁtÉ:. . . 'PoĹGÁRHÉ5r.tR. 
..

:..,
A kormłänyhivatal BPB/oo4/0021G1n0É. ikratószamú tqľvénýességi felbívásĺĺban2 kifogąsolta a

szabrÁlyozast aľra való hivatkoássat hory a.Magĺaro'Ezág hély} 9íkôľmáĺryzatairót szoló 201 l. éü
cÍ,)o(łDi tö,ľvéuy szó szeńnti taĺta|ommal történö idézćsérę csak akkor keĺĺilhet soľ, ha ałlhoz az
önkorinányzati reode|etben ĺspltę'tt új szahályozasĺ iártaiÖm 'iś.taÍtozik A Képviselő-testĺilet elé
beteijesŽÍésre keľült a ręnde|et'ttirvényesśégi felhívásban ttirtéĺiői mfiosítÁsa; meĺyet a Testtl|ęt a
2013;' 'május 2Łi ĺilésen elfogadott, es a fentebb hĺvađłgzo-t1 !áľom be,kczdést hatályon kíviil
helyęĺe. ]. ' ..:. '' . .

Nvr 1't.$ (13) bekęzdése széĺinĘ ,, Nelrrceh vagon iĺge*!ĺ,ł ro,t,ot"g kozfelada elláilźsa
céIjlźMI a lri)zfelafut elldtĺisdĺutz szüksĘał in:ér1éAiben .hasjnosithatô, valawitlt dható
vipnniezeléśbe,; .. ] '..r:.';':...'.l'' ..; '

A vagýo'nrendetď megalkotĺásakoĺ a képviśo|&testĺloi;ĺofio1o;:ce|je az vo|t hogy ą köďeladat
e|Iátäśáboz sztilĺséges varyont inrycneseĺ átęĺgea.! v9ry.b'1ůo-zotéśb az önkoľmáí}"zät 100ýcos
tu|ąidónában á1lrí nonprofit kft. ĺéśzéro, Ee ttlkt0zódik'łł;r-c;$l(ĺ):uel.""aás ľendelkezésétlen is.-
Vaýonkezelöí jog eĺlenéľték fęiéboĺ ťóľté'lö; nem koďeladĺt].ět!átÍsáhvz - önként vállalľfe|adatként
. täosĺtott vogĺäne|em átengädéxĺľe azliut. g' az'Mti hätłtytlels&ę ćÉa nem lteiult sor a
sz{n{ékának megfelelłlen, Bzéĺt a ĺsrdo|et mogalkotáękoĺ.ąĺ<épyisel&testulet a vagyonkozolói jog
eĺ|enéľ'tétáekmegfiatáľozásáĺól nem ľondel|rezett.'';'':i'..':. :'.'

.. . ..:..::. . t .. . .

A vasonkezelöi jog ellenértékének normatĺv.m"glnuĺozÁsáń ĺęm keľii|1 soľ, tekintettel uĺ+how
l va!ĺýonkezelői jog ellenértékének a meghatáiozásä. szojosaD. ť}sszeffigg a vagyon jcllegével és
azzd::. hogy a varyonkezelöi jog létesitése miVen: kö#|a.đa{gt' szolgál. Mivol ęzf. a tenđe|et

megalkotĺásakor a döntgshozó 'nem tudtą. czéĺt a vagonkożélói .jog' ellenérÍékének a meghatáľozása
vagló.nkezelésbe ađásĺól szótó döntessol eryidejú|og tottéiiheť meg.

ii :"
4.szłIłńlifie4ŕIlaoűtás&iam,slat ..'i. '.

. ] ' Á jolentéste Ftďpt |2. oldalÁn a Je5ŕá teszóre tett ńeg{ĺtapÍtás, valamint az ehhw kapcsolódó
szövęĺészek - a & o|dal harmadik bekezdés negyĺdik mondatą valamint a 20. oldal e|só

' bekez.dés harmadik mondatĺ -
,l vaglonhmutatĺsok a.illsz.l 1.4/Á" s a-é) béfuz.déspiben, a zárszałnadás mel|ék[eteĺt

vnbaýtzd ľendelel ĺl 2?. szaluú mellěkleÍében, a 20IJ; éilőt a vaglongazdalkodasi rcndeletz !.

. oái* melléFJełében meghatuozott tagolásban iaidinidák u Önkonúnyznt vagolút de
,|. ahban lttahni hiányosłĺligok voltak il 20I0.20II' éś a 2013, éinkben a heý, vabđ|yozásbol
, foglalnk ellenéľe nenl mÍatĺák be.a nen lafuźs ciljlia szolgáIô helýségek értékdataiĄ izokd a
,' 

lakáłok'értélłeben szerepeltették Áz arlatszolsáhaósobhifużýban a kjJtnllhłek éľté'két a, utak ěs
: parkn!ĺ épíłnéĺryełhen, valamint, u' épüleuk ěrté|łłb:én nulatták ki "

A nlegáIlapíÍÁsokat és a bozzá kapćsotiidĺô Javaslatot üióđosítsni szlveskedje4. az a|ábbi
észľeyetelek Íiryelembevćteléve|:

2 22, ĺ6núsĺtvóE!'ban b Kfimányhiýń|al tt'ilényssćgi felogye|e|í c|jáľĹs 20t3. ćv |. yontja. DYD3-4. 20|4'06.l3Ltó'Bclsó-}ĺils6 cll"
DÝÜmvotto|1ToNćrlýcsséAi ćsryétel ('ú 20|-1

iQ|.f Bu<lape:L ĺŁres it' óJ-57. . Teleíon:0á i .159 ? !Úo ' Eĺnail:poÍgarrĺrestelQioxĺvarus- hl . m.io:seívms.lĺr J

łai..'!,

JOZSET&!ROS,*
",? UĺIĄEI)ULg

. toosľ4nÁĺ
ONKORh,TANYZA'I'
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B U DAP ÉsT rŐvÁnos vl l t' ĺ<rRÚlrl ĺlzsr rvÁnost ÖNronł'ĺÁNYZAT

. . 
DR. Kocs|Ś MÁTĚ

. Po'.GÁR}íE5.rťR

,. ..,,. ,

Á l00%os önkormányzati tulajdonú takóépĺileiok tłilnyomó resze nincs łlberétesífue' ezért ezekbot
a lakoepil.|etekben a nem lakás celjáľa szo|gíIó helýségek értékadaÍai n€m hĺ|tiníthetök el Pontosan .

a lakások éľtékađaÍąitól. A fi156ghá7á tłirt$nö alapítás.- önként vá|ĺalt fęladat - több éves fo|yamat a
lakóépü|etek QakóépÍiletcken be|ti| aIbetétek) rnagas daľabsz{ma (l80 db |akóepĺilet) miatt mo|y'
je|ontös k.Öltség.vonzottál is jáľ. A jetenleg hatályos 4/2013. (I. l 1.) Korm. rsnde|et 30. $ e|öĺľásai
már más tagolással, révletességge| kéri a kimutagáś| ennek meďe.|elöeĘ keľül módosításra a'
vaglonreĺrdelet i. gáĺňíl ĺne|léklete' 

. '..''''.'.''
5:.Śtônlúgrc?tźIlaíhbés,iaľĺaslat .' . .'.'

.1 ..., ,.. ,.. t.,.' . Ajelentéslerr'ezet 12. olda|án a Jegyzöiľ.észéré tęü megáIlapĺtás' valamint az ehhez kapcsolódó.
szö;vegľěľzek - a 8. oldal oeryedik'bekeidés.barn:dik mondata' valamint a 22. oldal haľľnadik'

: bękezdes második rnorldata . ,, ..' Áz eilin|őnöil.iételek közüI eg ingatlan 20l 3. đecenber 31- '

én a vaglltikalwzteŕben annaii:'eilehéŕe:vłepetĄ hogł az ÔnkonndÍryzat ulĘdonjoglit
- : 2013' angtłsdtls 7-ével a fr;Iďhi|latnli'nyíĺýđntaitágźbóI a lĺgoilan érlélrŁsĺlése mialt '

törölĺék,'-'',

A fcnti szővegĺ&zj javas|om ttiľôtni tękintettJi..4ĺ.ľa, hoľ a taĺgyban ełintett adáwétęit a
Fo|.dhivah| 2013' augusztpś 07' napjávłl.cE]ĺ: gaé|jegy'rg jeryczte bel' Az tnkormźnyzsthoz2ł13.
decęmber l0, napi kďtezésl,2013. decemb'd.r.20. iiapjáva| eťkezett az önkormán1zat fulajđonjogät
megszítntető hatfuozat, omely ńem jogeÍős,' az etlet 30.napt'áľi napon bolül leheÍ fe|lębbe:zéssel éĺni.
ErÍé tekintettel 2013. decembeŕ 3 t. napjáig az' iĺgatldń;ýagyon kataszteľből a tulajdonjogot kivezetiri
még neĺn |eheľett, osak elkĺllöníÍetten, frJdhivätál|{.r91.d''ezó taaként ké|lett Ýolna nyilvántaĺtani.

6;,ilómti mecńuoítús ég ÍaiaslaÍ ] 
' ' ' '' .'' . 

j

.-. A jelentéstewezet 13' o|da|źn. a' lagzö, ŕészéľe teu megállapÍtĺás, valamint az ehhez' kapcsoÍódó szövegreszeket - 8. otdęl ötödik běkezdése, 2l.oÍda| második bekęzlés - ,, A
saźłlnżteli nyilvúntartásbm' az egyes v(łgłoneIeńek hesoĺolasaa befekĺetca eszkazôk kazě az
ellenijľńlt tételek 23,4 9/o4nól (ó2 esetbcn) nem a Szdlrv.n' 47-48. $-atban' a Áhszl 16.20
és 28. !-aĺbary valąnlint u szĺźmvileli politita.1yban rógzílett szabúIplmak meýetelflen
töŕlént' Áz el(enőnijtl idősząkbdn a lalasbérleti jog megpúltásaľą, valamint a felújításra.... 
keľljlĺí önkormányzati bérlalabok lukĺJinak ĺĺrjiltöztetésére kiflzeĺet! kiadúso|aak a bekeľülési
éľték részeként !ćjľténő elszłimoĺĺiŚa nlinÍe&ý 30a0 millíó Ft-tal indokoląĺIanut megnövelte tz

: onkormĺinyatbýHeĺetteszközeinekéŕtékal,.

A megál|apításokaÍ és a hozzń lłapcsbtóa.ó ;evaslatot:iorłitni szíveskedjen, az alábbĺak miatt: '' ' '

,.\ Számv. tv, 47.$ (1) bekezdése alapján: ;,la eŚzkóz bekerü|ésl (beszerz{si, eĺőállilclsi) iĺrtěke ą
eszkłz negszenése, Iéĺesítćse, üzembe heĘezéśe érieldben az,ůzembe hel]łezěsig' a takĺżrba töĺénô
beszúlłtldsigtelnerilIĺ, az eszközhliz egndileg hoznkapcsolhatô tćtelek egłtttes Qsszege.,'.'|a|apjáll
á|lásponílnlĺ szerint a bekerulési éľÉk részét kŕpq4' a beruházás során felmęrült lakrłsbéľ|ełj
jogviszouvok meqszgntślés,€ miatt kifizetetÍ összeg éś a költöaetés koltsége, me|yek az. csz.ktizhlz

1 Tu|oidoĺi |áD hciccw'és I?7.]?.}/20 |3.08.0?

|Ü.92&tciape:t'Baro']d'í':t-67'.Te|eíoĺl:0ól4597lü.'.!-maI[po|ganncstcŕ@iczreÍwmiltr.'.n.łvilzstń',ą.os|ru 4

ĺoĺ...Waĺ!;rłrJs^^
" } U}JAEI,UĹľ,

lI]ŐSBARÁT .*łi
() N K O R Ą4Á ĺ\ y zAT .;.:ĺj
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: '' BUĎAPEST FŐVÁROś vttl: rrnÜlĺr ]ózsrrvÁRosi oNKoŔMÁNYzAT
:.'

. '' .:iäff,ľ#^ .- :..'.'.

'.....

egeĺię ĺozzĺrenđeihetőek, dż eslkílz mepzerzése éľdekébpn mďĺtlÚek feL A kiĺľĺtés :ą berubázís
mpgkdzdésének a fęltétele volĺ Ęże'á]ĺĺspontota vizsgĺlatsonínis náľ joleztülc

;.i.:śżúhi.ńenđIh.oĺtúsésin,q;k,..

'' o:. 
...4 

jolentésteľvezet 13; olila|án a legzý ĺeszcrę] tett: megá||apÍtás,.valańini..az ehhez
' ] kapcsolódó szövegrészeket i 9. oldal első' bekezdés' neryedik mo4datą 21..'9lde| öttľdik
. ..' bekezdés e|só és hatodik |ĺhondata _ ,,az olitomagzanől a foľgaloink'ép'ls' éptileteĄ

' épílnényeb ćs JöIdteriilelě:k Pidci éľtékének negdll@Íhźsnŕa mii,den ćvben iągaĺlotęalĺzrtőt
: ' . : :' vetlek igénybe. Á Srubtlv. ŕv. 59' $ (2) bekedésében foglaltat ellenér.e.ą2':éiékeléseket. ,: '.. ki)nywizsgólovalnenviĄlźItatlđkfelilL,,

Ä ńegállapitĺst és a hozał. Iopcso|ói|ĺí javas|atot mó.|osÍrĹnĺ szívoskedjeiĺ,.aza!ĺĺti.lsaeyéł91ek

.Íiry9l.ęmbevételével: '. . t:..1!..ą:a;.Ę:-.-.-.Ý!Ý.. ''..i

.A.hivatkozott Szímv. tv.'59: $ (2i' n:ľzatoknaĺc csatt a 2ig Ízoi& ł: lA:hivatkqzott Szímv.,tv. 59: $ (2): békezdését az önkonńáĺl)mtoknak csak a 249Íf000j 6il:24.)
I(qrĺĺĺ.reiede|etben (Ahszl) fęlalt'eltéľésokkel ke|lett alkatnaaniut molyeü.äz.'Alĺśzi 2.$ (2)
be,kożdése tarta|maz Véteményünk' szerint nle8felelóbb tiÝatkożáś lenné af:.'Ališżi.4łí.$' (3)
bekezdésé, inely az alábbiakät tąitďmazza: ,l piacl értélenbe.lcłżdése' mely az alábbiakät tąrtďmazza: ,l piacl értékeil törtěn| értékęIésłoi.i ĺcitrutantĺ
értéHietyesbítćsek negiźIlapÍaÍsáľnk, e|szĺino|ásdnak nabáIyszerűségéi ą' kbn',ý;ýa:s8átönak ą

. bĐviżsgdlat keretében e|lellőrtłnie lcell, Ámentrytben łz úlľalnh&żtartđ.ĺ śżerýezeténél a
'hö'n1ýĺiągźIatrtl küIôn jogszabály kôtelezően nem ľeadelkŁzít a .ěrtźkelé.i 

JelĺIýiżsgálaÍ.i,yal
fiłggetlan lanywksgálót kll negbíaź.', ' .'. : 1 .i'

i'iooi,wi^,'o uJ u*' tesaio:oiĺ könywĺzsgá|atanak keretésen elĺenő.ĺ;o u:ĺe.ffi értékkel
bemútatott varyonelemek va|óságt91tá!ĺnát. Ez jelentette a méĺ|egtételekęt alĺäĺ:iinasztó.:sżintetiĺ{us és
anaiitikus nyilvántartások, illefve á mérleget alátamasztó |cltár el|ęnöęését iq: Koókázatelemzes
alaiijrłin meghatiárĺozásľa keriilt. ĺĺiinden esetben ą jeleíltósobb válęzásokat älapozó tételest
dokurnentumüzsgálat. '' ..'-..

A kónywízsgáló minden óvten kiemelt ťrryelemmel volt a placi énékelés éľtékhelyesbítés,
ingatlarréľtékben való megfeletó szeĺepe|tetéséľe' a mét|eg, a vaponkimutatás; iilewe az
ingatlanvas/on-kataszteľi nyitvántaľifu vonatkozásában egyaránt. A k{inyryizsgá!ó teh{t etlenőrzés
a|á'vonta nrinden évben, a piaci ertékelés dokumentuma, illetvę a vagyonkĺmutatfu megfe|elôségét.

A könylvizsgá|ói jelenÍésben szeręlö vélemény - mogfeletve a Mapaľ Nemzeti..Könywizsgá|ati
Se-ndaľdoknak - hitę|esíti ti'bbek.közi'tt az önkormányzat vagyoni heýzetének megbíitlatóságát es
vďóságiĺĺ ' .' ..i''

9'szónłnug.źltilpíÍós'ěsi.a,assĺi...'. . . ' 
'' :. ::.

. A jeleutésteĺvezet 13. öHalán a legyző ĺészĺ;rc tei megĺĺl|aŕftäs;. yalamint az ebhoz
kápcsolódó szövegľészelt.'a 9. o|dal első bekezdés hirrmadik mondata éŚ'22' oldal neryedĺk
bekezdés harmadfümondatä-,lz ingatlanok mennyiségiJelvéĺellel tôrténđ le|ťározását _ az
Áhsz' I 37.E Ö) bekezdés es.l2zzel összhangban łévő lcltározási szańI'zątrl előĺŕiIsai ellenéľe
- kétćyellle nem végezték eI..',,.

A fenti sziiyegľész helyett javasloľh:

Icł2 Ducaget. Eorus u' ś3-67. . Tdeĺoru 0ó l a'59 2 | oo . t-maĺL po|earrm:teĺs|.:zseÍvm. !u , włł,.iomÁ,ar:s. |v )

lDŐsBARÁT &
ONKORMÁľlvzxrĚł



3. ,ZA^IÚ MELLí,RLET
A v-o, 4 1 - 1 23/201 4' sZÁIv[Ú IĘ,LENTĺIHEZ

,Áz ingattanok nennyiségi felvéĺellel ttiłténcÍ teltórozisát ' * Áhs,., 37,! (3) bekczděs ésl .'ezzel \siziangban 
.Iévő 

ieltdrozlżsi szabáIyza7a előírdsai el|łnére - kétévente 6g&. '

'ew,e 
zte téiJrJe] i éżezték el, ' ::...i,:

indok a.jelentésteľveiet enilített ľészeiben tett megáI|apitások és kłiveÍkeztetések arra utalnat hop: ] :

az ingattanot |ę|tźiozÄsit kétévente eryálta|án.nem végeztítk el, 'Iplott oryeztetésse| keiiiltek ' :

leltáľozásľa.'' ' ] ]......
A fenti mĘá|lapíiáshoł kapcso|ródó a) javes|at

;,..7,,egi"łuiđ.pakorĺságsaltańé'njenmég,..' .:.''.'| . '

szóvegľé:zneřyettjaĺaslom: 
.- ' '' .' 

: .']':': :

-- .' ,;'.ałłažĺniil, ał,ĺa',"-"l:* ł _tôłtěnjinmeg.'.- 
' ....]''.::' .

i^,żfuiiińiiltł.Íft...... .'l.'.' ' . ].l :. ]i 
:..;:].'.'.'..:.'.

. A jelentés1eľv'eaét l4: oĺdalán a Jegizó. téśżére tott megi|tapítáś etső:oĺiĺdatiłhoz es..az:d):.l ] 
':jirvaslatlro{.valamint az ehhez kapcsoltró szövegrészekhez. l0. o|dal:elsó bekezdeś'.:. ' '

'rnásod.ik mclłldätą 29' otdal negyedik bełezdés haľmadik monđata.- ,,,Äz ellenőrzött'ftieíek '...:. ' .

fujzĺil kéi esctbén.15,I ninó Ftj.a szólĺtĺ: tu, 3'g (4) bekezđźs ĺo. ponii,ałat es e Áft57.:, 5;.,5...:. '

3: ionainak eiđírápa ellenére ą béh4ithdÍątlansdg thryét, iltene feltéieleinekJennalldšá4::.. 
..

2op,,ęn1ilaoL*al,a,PoJgdrmeslerihivąitalnemtudtaigazotní." . 
::..'. '.. ' ..

A mĺgá|tapítástĺo"aińi."; "jdjenaaalábbiészrevetelekmiattl 
. ' .'. ' '...'''.'. .'l '

A megállapításbaj1:szołépl6 két tétel. mint b'ehajtńataĺ|an követelés elévĺités cíniéń |ott töiölvq.úl::..:
Áhszi 5.$ (3; belozdése.alapjáĺ, meĺt elévü|ést męgszakító, dolołmentálható csotekmény ! Évre ..l l

visszämeaőleg 
'ierli 

történt. A 2,6 millió. 'forint elévült kóvetelés osetében " 6gl(p5$'l :: .

2o92n009.(xĺ..l5) sz. hafáľozatában a behajthafat|annak mínösíter tkszeggeľ. csökkentotte. ĺiz.. .

önkormĺítyzat a követetesét.a A 2,5 rniltíó forint etévüIt követętés esetében az e|évtlléśt l 
' .

alátámasztcĺtta az.at(ny'tlog afeJszámolásieljáŕáskezdete200l.12.'l 1'ésbefejEzésę2013'02,26.A ':
Főváľgsi Bíľóság a félszámolási e$arás megindítását a Céýřizlönybeĺl - az adós fizetóképte|enségę.. l

miatt-2002.ĺovembeľ 14.entette közzé. éľtesÍtés azônkormánrrzathozafe.Iszámolôrészérö] nem' .'
éľkezett. . '.'..
Kéľem a fonti ész-ľevéte|ek es javaslatok Íigye|embevételét a végleges és. '|ezárt jelentéi :
e|készíĺésekoĺ.

BU DAPEsT' F'ŐvÁęos Vl l|. K ERÜ LET Jo'Zs ErVÁRosĺ o N KoRMÁN.Y.ZAT

, oRl Rocsls ľ'tÁĺÉ
PoL6ÁRMÉs ľ!R

Egyidejílleg tnggköszönöm az Állami Száĺhvevószék
segítö erytitfunĺlkłjdését. és szakmai útmutatásait..'

Budapes|;2014' november l l. 
Tíszte|éttel:

munkaĺírsainąk a vizsgálat. során fapasztalt

|002 fucape:t. laross .l óióĺ' . Teteĺon. 0Ĺ' | 'i:.!t 2 | tp . E-mail.,Jc|Ba.ľneíeĺ(i.cos'ęfuiĺcs i^ł . w.m.'i>zs+í'arcr l'tl 6
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'Ár.leľĺl
szÁuvavosztr

Etl{ü!(

Iktszáml v 4541-12412014,

. ' Dľ.Kocsis MátórĹľ :

' polg.áqrr'estor

Budąpes! Föváĺos VIII. keľiilet Józsefr áľosi Ônko *'5gryaat
, . . .' '.. . Bođuou"t .. : :.

.: 
.. 

j

' *,t -:r- - -

'-., : 
TišztcltPolgáľmester Uľ!

.:
.: A j;Jelentéšlemezeť az öhru*rmł,I)Eątak wgyongudát'koilása 

.szabá|yszerťs{gěnek

. eleńraeséľőI _ Budaput Főváros VIII, ltpr'tjĺet 1fuąefvór.és" ďrĺů jeleĺrtéstervpzehe 'tefr

'. ' ' eszľevéteteit köszönette| megkaptam.

':: a" Átiu*ĺ Számvevőszék észľęvéleleĺae vonatkozó áltápponrjäľól á felusyeleti vEzeüö áltál.. ké*íté-tt résdetes tĺĺjékozbtást csatoltan meÍjküldönr.
l,'.: 

.

.. tĺj,ĺtoz*u.* Polgáľmesteľ uĺaĄ hory a számvevöszekĺ jęlęntés szöuegezése az eľogadott'

ésłevételek Íiryelembevételével készĺil.

Budapest'2014. ĄI-. tr6,t0.nap

Tis.aęleüpl:

Meltékleť TájékoaatÄs aze|fogadott'és af el nern fogadott észrevételelďő|

l 0s2 BU0ÄPESI. APÁc/Ái csEnt '|ÁNos UT0A ĺ0. t36{ BudaDest 4. Pí. 54 tlbĺon| ł81 gll] l Íax 48{ Ś20l
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Trńjékoztátáł

az elfogait.ótt és az el nem fogađott észľevételekľől

A,,Jekntéstervézet az. antôrtrudryizaio? vaglongazdőĺ|odasa szabáIyszer{lségěnek
ellenőrzésěĺóT - Budapest Fővtĺas VIII ltłľilIet JózseÍváros', cÍmü jelent'ésterveznte f0|4,
novęmber 1 2-én érkezstt: észrel'étďeĺt át'tekinleĺĺĺlk, azok kezęlésével kapcsolatban a következö
tájékoztatas1 adom'

: ... .

A polgáľmesteľ ľószéľe tótt'1. számú ĺręrí|IapÍfás és javas|aŕ

A téľItésnientes átadáŚ'sł;'kapgsotatop uĺiéko;zatast kö$zönjtĺlq amely nem m.ond ellenĺ a
jetentésteľvezetbsn' fogtalt megállapĺtásoknaki'' magyaľázatot nyijt azoka. Táty' hogy- a.
térítésméntes áĺľqlrázas.a ýalóságban.nĺimáIĺt (áuhatott) fąlĹ.'ąz,gĺbariaz átruházĺ$koľ azt nęm'
ésrf,e|té|ą :az atĺa: v.onatkozó.. ĺreg{ĺapodás is etkészĺl]t.l.A jeleĺrtesÍervezet ú ťigylettęl.

kapcsolatban vagýonvesztesr neĺril áltapított. meg. Mindeziĺľe tekiĺtettel a megállapítás és
javaslat mödosításaĺŁĺn indokolt : 

..':

L jegnőľészérq ťett li sżámú negiĺllepÍtás é.s javastát i. ]

A vagyoĺkezelői jolgal tapcsotatos. Íájékpztatásť kosmn;ulq amelyben nem vítatják a
megállapíÉst. A leÍľta( magyaráąatöt adĺak arľa, bogy a.vagryonkezrclói jog szabályozasa miéĺt.

Melléklet
Ikt.szám: v{54'1. nĄn0l4.

nęm történt meg.

A Jogďkotásról szóló:.2o10. éviCĐo(. törvéÍ'y (Jat.) 3: $ia:alapján a szabályozas nem lehet
indoťotatlanut páĺhuzamos vagy többszintű. Eanek megfelelöen kifogasolta a kormanyhivatal
a Képviselő-testiitet-2012. decembeľ 6-án eĺfogadott ó6.D0|2, oilI' 13.) önkoľmanyzati
ľendeiet 35. $ hivatkozott bekęzdéseiL A Kúria onkoľmĺĺĺyzati Tanácsa 2013. ohóbeľ l-jén
keIt Köf.5.M2l2o13l5. szamú határozatban kimondja' ,,ha u ěÍ.intett önkornu1nyzal ĺłldlĺ
jogszabáIy szövegét aŕ'nrja rendeletébe beépíteni, ez! a töľvé,nyhely polltos megielolésfuel
ieheĺi meg,,, ązaz 

',ct 
hłIyi önkoľmóryzatok képviselő-testüľetei ą rendeletalkotłźs sordn nem

sértik neg a Jaĺ 3, s-út,',ha ,gzakqsz és bekczdés megjelôIésével mós jogszabólyi rendellezésre
utąlruk,,-

A Kúria döntése a továbbiakban az alábbiakat tarta|mazia. ,,Az ÁlaI)ttjnény 32. ciłłIĺ (2)

belęzdése szerint.feladaĺkör,óben etjárva a heÍý önkormlźny'at törvény őItal nem szabályozoti
helyt táľrudalmi viszonyok rendezéséľe, llletve töményben lupoľt felhatalmczlźs alapjdn
Önlarmányzati rendelet ąII@t.' Ev' alapjdn az ônkoľżnónyzatok un' eľedeti jog!ilíotłJ!
hątáskaľĺłhbęn, nlásrtíszt tôltény felhatalmozása alapjĺin..aĺkotnąk rlndęletet,,, A Nęmzeti
vagyonrót szóló 20ll. évi CXCVI. törvény Q.Ivt.) l' $ (2) bekezdésében ĺévő ,Jelsorolds
áĺląlĺinos'', így hqgy mely vagyontargyak tartoznolĺ::.'a nemzeti vag1,on köľébe az
önkoĺmányzaĹonként mrĺs és nrás vagyontárgyat jelenthet, ame|yeket a Mtitv. l43. $ (4)

|rekezđés i) pontja alapján az onkoľmányzatnak rcndcletben kell meghatározaia^ ,,A Mijt|,. Íefiłi
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felhatahnazńsánek megfelelően m łjnkormánwolłtak - a Nvt. a nemzetí vagyont leíĺó
ľendelkeaiseihez képest - a ł elyÍ sĘdtosságolffi1k megfele|ő szłbđlyokat kell megalkoÍni.,,

Áz elözőekbęn leiÍtak alapjfu a jelentestervezetben foglalt nre'gáilapítás és javaslat móđosítása
nenĺndokolt'

Á.Jegyző ĺfuzératęlt 4. számú megáIlapÍtás és javgslat 
.

Az eszrevete! szeľint a l00%-os önkoüilányzatl tulajdonbat lévö takóépületek trilnyomó része

nincs albetétęsítve, ęźéĺt ezekben az Ęületekben nem kĺiloníthetöek el ą lakas és a ne'nr lakás

celjáľaszolgálóhelyiségekértékadatđ. '.'. ']

A jelentésteľvezetben szeľęlő megállapÍtáś 
.helytálló. lv eľeno'ę* soťián a neln lakás cćlú

helyłsÉg bérbeađásríĺą vonatkozóan kö.zgl ezor adatot 1a4almazó - łz ÖnLoľmányzlt őltaI'

ttótott - 5. számú 1anúsíwáły adami ďapján az Öntonnanyzat. trllnyomó outsegucn
rendęlkezik aibetétesített oĺ{lld helyrajzi $zámuráI ľsndęlkoziĺ ncm ]ąlšás célú helyiseggel.
Továbbá az éľtékesített ingatlanokľól készítert 6. saámú tąnúsĺtvány ałlatai szorint ti'bb mint
t50 önáll'ó helyrąjzi szĺmnal renđelkezŕĺ nern laklłs coljáĺa szolgáIó bely'iséget értékcsítettek
20l09-20t3 év* közłitt. Mindeľľętd<inÍettď a jelentéstervezetmódosítása nem Mqkolĺ

.{iegyző ľóĺzére tett5. számú męáIlapĺtás és javaslat :: 
..

Az ésaęvétel a meg1łllapítás és a javaslat törlésćt kéłi':neľt egy ingntlan éĺékęsítéséľ6l a
fulđbivatalnál 2013. augľszĺus 7.évď cśak széIjeryre ttĺiteńt a bejegpés. Az önkoľmĺinyzat
tulajdonjogát megsziiotetö haŕfuozat2Ol3. dęcłmbeľ 20.án éľkęaętt m.ęE, mi ellen 30 napon

belĺil ftllebbezési lebetőség voÍŁ Eĺę tękintettol az Önkormáĺryzat tulajđoąiogát ru
ingatlanvąryon-katasŹeĺből 2013' đeceĺŕrbeľ 31.ével nęmlehéřtt kivę7etĺi, azź fólłĺhivatallat
reĺdezó tételként kellett volna nyilváqtaľlani.

'Ą dokumentrĺnok isméĺelt áttekintése ąlapján a javaslďoÍ feĺľrtaltjilI(' a megállapítást a
következőĺe pontosítjuk:

,Áz ellenőrzött réklek lšözill egł íngatlan 2013' december 3I.én ąz ingatlauagnn-
Icatąszterben annąk ellcněre szerepelt, hopl azt a Önkormányzat ěťtélesile,te. Ár
Önkornóryzat talĘdoĘogát megszilnÍető ÍölthżvaiąIi hatórozat beérlcezéséig a
Irataszteri łlyilvántartásban aa ingailan nem a Ítjlđhívatallal ľendezenđö tétcl|rĺćn|

szerepelt.,, ł
Ezze| összefftggésben a jelentésteľvezet 12, o|da| harmadik bekezdés mĺásodik molrdatát is a

fęntiekkęI össďlaogban pontosítjuk.

A helyszíni ęIlenőrzés tapasztalata szerint az ingatlan 2014' június 30-án is sraepe\t az
ingatlanva gyoĺ-katasf terb€tr.

A jeryzőnek tett 6. számú megállapítás és javaslat

Az ésnevételszďnt _ a szźimviteti törvény 47. $ (l) bekezdesére hir'alkozva - a lskásbé'ĺeti
jogviwony megsztintetése míatti kifizetések és a költöztetés költsege az eszkłlzhł}z egyedileg

hoaáľendelhető, mivel az eszlĺłiz megszerzése éldekélxn merĺilt fe|.
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.:

Az cllęnőrzés megállapítása ńegfelelö, miyel a lakasbéttéti jógviszony]megszthtetése 
ä.,jľľaz önkonnányzati fulájdonban lévő lakáséľt fieetett pénzbelí téľÍtes jogalapját a I,

(3) bekezdése adja' A bérĺetí jogviszony mcgsziintetége esetén az önkoľmányzat a bérlönek
frznteltpénzheli tédtéssel a takás brśrlöjét kártaĺanÍ{ią az{inkoimányzat nem szeľez ęŚzkł'zŁ
mivel annak a ĺ:|ąidonosa. A kłiltségvetési szervek ré%Ietes kö}tségvetesi elöirányzatainak
összeállítĺisára szolgáIó PI\.ĺ/NGM Utmutaiók szeriĺt 2009.2013 kŕizött a helyi
önkormányzatoknrik a lakásért Íizetętt pénzbęli térltést az é[aÍ'nhagtútóson kÍvüli, Íęlhďmozási
célú pénzeszköz átadĺísként kęllętt lęľvezniük és elszámolniuk és nęm a beľuľĺízási kia&ások
köziitt' Mindene tekintettel a jelentésteľvezet móĺlosítáŚa nęm indokolt,

A jegz6nektett8.számú megállapÍtás fuj*olát..'.|

Az esaęvétel gĺeľint a rnegáltapításban a szĺint. ]w, 59: $ .(Ą bełezilése helyett
megfe|e|őbbnek tar{ák az Ähsz.146. $ (4) bekezłteséti me|y aatxalmuł'a"bogy ,,A ptact
értéIťen történő értékeléskor kinutatott él,tékhelyesbíiěsęk negőttaýhźsánąk; elszámolásának
szabúIyszeríłségét a.' |ĺ,ěnryizsgálónak a .kdtelező.kôilywÍzśgíĺlat ĺtBretében ellenőriznie kelL
Anennyiben ąz államhaztaľtas szervezpténéL q koiayuuiżs4áI.ątľól külöl, jogsząbdly k,ł:telezően

nem rendelkezik, ła éłtěkelěsfelłlvizsgdlatáNalrtłggeĺlen.kiinywizsgőIőt kell megbízní':,
.. .. . : :-. ..jr:...1:...:.: . . , l

TovábM jelzik, hogy a konfizsgáto..u evés ufzen' .rló'' tooý"uĺ"sgaaiának kerďében
ellenőĺizte a méľlegĘh éľtéktcl bemutrtotl'vłľľoĺe|:$ ę|óságtŹľtätľáť 

.

A dokumentumok iýnétett ättekintése a(apjfi a- 2ob9; és Đ,2u|aiĘ. évi ktinywizsgálói
jetentések nem taĺblmąznak utalast' vétemen'yt.aiľa':Ý.qnatkozóĄ hbgy a kÖnywizsgáló az
eszközök piaci értokétését feliilüzsgáltb volĺa az Áüsei 46: $ (4) :bękeżdéséb'en elöÍľtakra
.tękintettęt. Aa éi1ékelés felülvĺzsgá|iltáľól dok'iménfum az eJlenónésnek n€m áll
ľendetkezésľe. A 20t0' évi zćlrgÁĺnadáshoz kéśzĺ|t' k0nyv';z"'"o. jelentés kiegészĺtése aa
tast4!iÍ0az'za, hogy a piaci értékęIęs a bésąál$ptó e!ké5!1Í'ü1Ęéíg neÍn iĺilť a ľeĺđęlkęzćsľą ezért a
vďós vagyoni adatokat auditálási ďtéréskénll*ębeg.ł.o''.łľántaľtásbąvenn|

Minderre tekintettet:a megátlapÍtást és ä javaslatoĺ ľenntaĺ:uq uryanalikoľ a megállapĺtás
második mondatát az:alábbialra módosí{uk ' . l :

,,Á Szómv' tv; 59. { Q) bekezdeséberl, vala,kl,ĺ| :az Äl,s,., ło. ý ft) bekezděsében

foglaltak ellenére az ěrtékelésekeÍ doklmentáIt módon a 2009. es a 201 1-2013. években

konywizsgóĺóval nemvizsgőltąttákíęlül." : .

t:
Ezzel összefflggésben 9. otdal olső bekezd-s negyedik monđatát, vďamint a 2l. oldal ötödik
bekez<ĺés etső és hatodik moĺdatáĺ is pontositjuk-

9. szímű męáIlapíŕĺ{s ós javas|aŕ

Az ésnevéte| szcrint a megďlapítas és az ehbez k.apcsoloaĺ 'szövcgrcszok - a 9. oldal e|só

bekezđés hanĺadík mondaÍa ćs 22. o|dal negyedĺk bekezdes harĺnadik mpndaÍa'. arra uÍalnak,
hogy ea ingatlanok lęltáľoza*ít kétéventę egyĺĺltalán nem végezték.el, holott egyeztetćsse|

leltátozták.

A jelentéstervezet 9. o|dal ęlső bekezdés másodík nlondata, a 2f. o|da| negyedik bekezdes
negyedik nrondata tartalmazza äz egye-Ztetéssel ttirtént lelĺározás tényét. A negállapítas és a
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javaslat meďogĺilmazása eĺnek megfeletően történt ezért ą jęIęntéŠteryezet módosítása nęm
iĺdokolĺ 

. '

10. srjmri megáliapítás és javasl*t .'

Az és:żĺęvétel szeľiĺt a megátlapíťásbaĺ szeĺeplö két ÍÉtel' mint behajüatatlan kóvetelés
elévĺllés oímen lett tilĺölvą meľt elévü'Iést megszakĺtó; đpkĘmentálható cselekmóĺry 5 évľe
visszámenőleg uem történĹ' A-|eÍrtak sŽeľiÍŕ ą 2'6MFt.elé.vĺilt követelés esetében 'a
GKKPEB2092/2009. (xll.ts) sz hatfuoatÄban a behajtha.tatlannak miuősítctt összeggel
csökkenĺęttę ag önkoľmányzat a köyeałését. A 2'5 M F]t éléY-ttlt követe|és esetében az olévĺtlégt
az támasają atá. hogy a felszámdąs' ďjéľás kezdeté 200l;ł daqembeľ 11., a befejezése 2013'
fębruár 26. a felszámolási eljáĺás mgiĺdíÍását a cégk.pzFĺiytt'n 2002' ntvembeľ l4ćn tették
közĺś ŕx az önkoľmanyzathoz a felęáľnolr !'é$zéröl élttšíÍÉs nem éľkezętt" Minderĺe
hiÝatkgzásŠďkérté&anegáuapÍÍástödéséĹ : .''. 

:. ...:.

A dökumeńttünok iwréteit ĺttekinteše ąIaeja u rĺną*tmt aĺłĺĺeBs határozat nem alapozza
meg a tehajthątątlaaság tényeĹ A határqżď az Álfi'Iđi'tłi.16-.18. gánĺalasi üáľsasbáz kéľęlméľe
- a jogr út kjz,ĺárásávď töŕéĺó ĺęĺđezés érłlekébęn:- a..fiigeó folyoso fęlriiítására nyújtoÚ
kmamęntes.kgIcsön törlesztęsével kapqsolatosan rii fizętu.+ frlt,éteteket állapĺtott meg és a
męgá{lapodás aláÍnásáľa 20l0. januaľ'!5.ig adott hatáĺidtil Tu.lľábtá fetkérték a jegy.zóĹ hory
ha a ĺfuśasház ĺészéről a megállapodás 1łern keľül aláíńšl{i:ń!ézkedjen a követelés jogi úton
ti'ľténó behajtásáĺa" : .. 

. 
;:...

A hęlyszíń' e[e'nőrzés során a. ľéĺzügyr Üĺ'yo*ay'vezeio 2014. június 25.én íľásbeti
ĺyilad<ozatď tett. E szeĺint a hivatkozott két íétel e.sę!é'bén ĺ behąjtasra tętt inićzkedesre
vtĺngtkozo dolnrmentum nem volt fptlelhető. ''' 

'' . ..'ri. .

Feĺiek alapjáĺ megállapításunlg ntszEłint a behđtliatątlimság tfuyét illewe feltételeínek
f€ĐnáIlását dpkumeÍĺtumokkal a Polgámesteri hivatal 

.Ą.ę.q 
tudta igazolni hęlyłálló' a

jelentésteľvdzet ĺnódosÍtiása nem índokott . ..

Tájékozatom Polgárĺnesterwat, hogy a számvevöszelĺi jeleĘtés mellékleteként szerepelte$ük a
jelerúéstervezethez tetl észľevételeiĹ valamint az azotra adotĺ válaszunkat

Budapes!20l4.év Á2-. hó,iQnap

ź,*--..-*---
-/. MaklĺaiMáĺía

feliigyeleĺi vezető
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növruÍĺÉser Jr,cvzÉrt

Töľvények
Áht.' oz óllomhóztaľtásľól szőlő L992. évi XXXVIII. ttiľvény (hotđ-

lyos 2011.. decembeľ 31-ig)

Áht., qz óllomhđztoľtásról sző|ő äoLL. évi CXCV. t<iľvény (hotđ.
|yos 2ot2. jonuđr l.iétől)

,ą.sz tv. 
zo.l'1'.évi Lxu. toľvény oz Á}lomĺ Szómvevős zékrő|

Eisztv. oz elekfronikus informđciószobodsógról szóló 2005. évi xC.
töľvény (hotólyos 201'1. december 31-éi9)

Gt. .A. gozdasĺígi társoságokľól szóló 2@6. évÍ Iv. tÖrvény (hotĺíly-
tolon zo.l.4. mórcius 1.5+től)

Htv. o helyi önkormđnyzotok és szerveik, o k<iztórsosági megbízot-
tok, volomint egyes centrólis alórendeltségií szervek felodot. és

hatđsköreiĺől szóló 799-l'. évi xx. torvény
Info tv. oz infoľmđciós onľendelkezésĺ iogľóI és oz informóciószobod-

ságľól szőIó 201'1'. évi cxII. toľvény (hatđlyos Äan, jonuór 1-

iétől)
Kbt. q közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVilI. tÓrvény (hotđlyos

}otL. ouguszfus ZĹ-tőL, kivéve o 18o. S (2) bekezdésében meg-
hotározott poragrofusok egyes bekezdéseit és o mellékleteket,
omelyek 2oL2. ionuó'ľ 1-iétől léptek hotáIybo)

Kttv. o közszolgóloti tisztvÍselőkrőt szótó 2011. évi CXCX. töľvény

Lokĺís tv. o lokósok és helyiségek béľletére, volomint oz elidegeníté.
sükre vonotkozó egyes szobólyokról szóló .l'993. évi LXXVIII.
töľvény

Miitv. Mogyororszđg helyi önkormónyzotoiról szó]ó 201'1,. évi
cLxXruX. törvény (hatóIyos zo"l'f. ionuđr 1.iétől, kivéve o
144. s (2)-(5) bekezdéseíben meghotórozot, porogrofusok egyes
bekezdéseÍt, pontioi! omelyek fo13. ionuór l-jén, illetve o
2o.l'4. évi áltolónos önkormőnyzatl vđlosztósok nopión lépnek
hotĺílybo)

Nek. w. o nemzetiségek jogoiról szóIó zo1't. évi CLXXX. ttiľvény

N\rhr. a nemzeti vogyonľól szó|ó 2oI1. évi CXCVI. toľvény (hotóIyos
2o.].1. december 31-től,. kivéve a 20. s (2).(3) bekezdéseiben
meghotđrozott porogrofusokot)

otv. a helyi önkormđnyzotokról szóló 199o' évi LXV. töľvény
Szđmv. tv. o szđmvĺtelről szóló 2oo0. évi C. töľvény
Rendeletek
Áhsz., oz óllomhóztoľtás szeľvezetei beszómolósĺ és könywezetésĺ

kĺitelezettségének soiótossógoiról szólő 249lzooo. (xII. 24.)

Koľm. rendelet (hotólyos 2013, decembeľ 31-i9)

Íłhsz., oz óllomhó,ztartős szđmvitelérő| szőIő 4lzo1.3. (I. 11.) Koľm.
rendelet (hotóIyos zot4. ionuór 1-iétőĐ
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Amľ.1

Ámr.,

Ávr.

Ber.

Bkľ.

't4711992. (XI.6.)
Korm. rendelet

heýisé9bérleti
rendelett

helyisé9bérletĺ
rendelett

helyiség.
elidegenítési ľen-
deletl

helyĺség-
elidegenítési ren.
delett

közterület-
hosznóloti rende-
let,

kozteľüleĹ
hosmáloti ľende-
lett

lokósbérleti rende-
let,

lokđsbérletĺ rende-
Iet2

az óllomhđztortós működési ľenđiéľől szó]ó 2L7 ĺ1'998.
(xII' 3o') Korm' rendelet (hatólyos 2oo9. decembeľ 31-ig)

az óllomhĺíztoľtás mrikodési rendiéľőI szőLő 292,l2ao9,
(xĺI. 19.) Korm. ľendelet (hatĺílyos 2010. ionuóľ l--iétől 2o1'l'.
december 31.ĺ9)
oz áIlomhóztortósróI szóIó töľvény végrehoitásáľól szóló
368l2oLI. (XII. 31.) Korm. renđelet (hotĺílyos AaLz. jonuór 1.-

iétőI)
o költségvetési szervek belső ellenőľzésérő| szőIő 1'93|2oo3.
(X|. 26.) Korm. rendelet (hotđlyos 2o1t. december 31-i9)

o koltségvetési szervek belső kontrollľendszeréľől és belső
ell.enőrzéséről sző|ő 37oĺza1't.OilI. 31.) Koľm. ľendelet (ho-
tólyos AoLz. jonuór l-iétől, kivéve a 15.S (5) bekezdése, mely
201'2. iúlius 1-jétőI hotđlyos)
oz önkormányzotok tuloidonóbon lévő ingotlonvogyon nyil.
vóntortási és ođotszolgóltotósi rendjéľől szóló 1'47l|992,
(xI.6.) Korm. ľendelet
Budopest Fővĺiros VIII. keľület |ózsefuórosi tnkormőnyzat
Képviselő-testiĺüetének L7l2@5. (Iv. 2o.) szĺimú ľendelete az
onkormđnyzot tulojdonríbon álló nem lokĺíscélú helyiségek
bérbeadđsónok feltételeiľől (hotđlyos 20]- 3. június 1 9-ig)

Budopest Főváros VIII. kerüIet |ózsefľóľosi tnkormđnyzot
Képviselő.testiiletének 3sĺ2oL3. (VI. 20.) szđmri rendelete oz
Önkormđnyzat fuloidonĺibon ól]ó nem lokóscélú helyiségek
béľbeodđsónak feltételeiről (hotĺílyos 201 3. június zo.đtól)
Budopest Fővđľos VIII. kerület [ózsefuórosi onkoľmőnyzat
Képvĺselóateshiletének 15/2o05.(IV.20) szómú ľendelete az
Önkormđnyzot fulojdonóbon ólló nem ]okĺíscélú helyiségek
eliđegenÍtési feltételeiľől (hotđlyos 201'3. itilius 1 4-ig)

Budopest Főváros VIII. kerrilet |ózsefuórosi onkormőnyzat
Képviselő-testületének 32l2oL3.(vII. 15.) szőml3' ľendelete oz
onkoľmónyzot fuIoidonóbon alló nem lokóscélú helyiségek
elidegenítési feltételeiről (hotólyos ZoL 3. j úlius 1 s-től)
Budopest Fővóros VIII' keľület }ózsefuórosi Önkormőnyzot
Képviselő-tesťuletének z4ĺ2oo9. (v. z1,.) szómú ľendelete oz
tnkormónyzot tulojdonđbon ólló közteľĹiletek hoszĺlólotóľól
és hosznđlotónok rendiéről (hatólyos zo.l,3. đpńIis 23-lg)
Budopest Fővđľos VIII. keri.ilet }ózsefuóľosi onkormőnyzat
Képvĺselő-testtiletének t8l2o1'3. (Iv. z4.) szómú rende]ete oz
Önkormónyzot fulojdonóbon đlló kozteľüIetek hosznólotiról
és hasznólotónok rendiéről (hotĺÍlyos 2oL3. ópńlis z4-tő|)

Budopest Fővóros VIII' keľület |ózsefvóľosi Önkormőnyzat
Képviselő-testületének 4L|2oo3. (VII. 11.) szómú ľendelete oz
onkorminyzot tuloidonóbon đlló lokósok béľbeodđsónok fel-
tételeiľő], volomint o lokbér mértékéről (hotólyos zoLo. móľci-
us 7-ig)

Budapest Fővđros VIII. keriilet }ózsefuórosi tnkoľmőnyzat
Képviselő-testtiletének 76ĺ2o1.o' 0II. 8.) szómú ľendelete az On-
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lokĺís-elidegenítési
rendelett

]okós.elidegenítésĺ
ĺendelet'

leltóľozósi ľendelet

2oo9. évÍ köitség-
vetési rendelet

2o1o. évi költség.
vetési ľendelet

2ot1'. évi költség-
vetési rendelet

2oL2. évĺ koltség.
vetési rendelet

2oL3. évi költség-
vetési rendelet

zőrszőmo.dđsi ľen-
delet,

zőrszőmadósi ren.
delet,

zórszómodđsi ren-
delet

zőrszőľľladősi ren-
deleta

zőrszőmądđsi ľen-
delet,

önkormónyzoti
szMszi

kormónyzat fulojdonóbon ólló lokđsok bérbeodósđnok feltét-
eleiről, volomint a lokbér mértékéről (hotólyos 2o1,o. móľcius
8-tól)
Budopest Fővóros VIII. kerület |ózsefuđrosi onkormőnyzot
Képviselő-testtiletének 1'612005. (IV. 20.) szđmú rendelete qz
Önkormónyzot fuloidonóbon ólló lakósok elidegenítéséről (ho-
tđlyos zo1'3. iúlius u-ig)
Budapest Fővĺíros VIIĺ. keľület |ózsefuóľosi Önkoľmőnyzat
Képviselő-testületének 33l2oL3. (WI. 15.) szómú rendelete oz
Önkoľmónyzot tulaidonóbon ĺí1ló lokósok elidegenítéséről (ho.
tólyos 2oL3. iúlius 1.5-től)

Budopest Főv,đros VIII. keriilet }ózsefuđľosi tnkormőnyzat
Képviselő.testtiletének 67 ĺ2oo8. (xil. 19) szómú rendelete o
leltorozosi kötelezettség ľőI
Budapest Fővóros VIII. keľület }ózsefoóľosi onkormőnyzat
Képviselő.testtiletének a 2oo9. évi költségvetésről sző|ô
7lzoo9 (|I.27.) szómú rendelete
Budopest Fővóros VIII. keľület Józsefuđrosi onkormänyzat
Képviselő teshiletének o zo1o, évĺ koltségvetésľől sző|ő
glZoĹo. (||.2z.) szómú ľendelete
Budapest Fővĺíros VIu. keľtilet |ózsefuórosi onkormónyzat
Képviselő testĹiletének o zolL. évĺ ktiltségvetésről szőLő
gnaLL. (II. 21.) szđmú ľendelete
Budopest Fővóros VIII. keľület |ózsefuóľosi onkormőnyzat
Képviselő testiiletének o 2072, évi költségvetésről sző|ő
7l2oL2. (II. 21.) szómú rendelete
Budopest Fővóros VIII. kerület }ózsefuórosi onkoľmőnyzat
Képvĺselő testĺiletének o 2ot3. évi koltségvetésről szóIő
9l2o13. (II'.29) szđmú rendelete
Budapest Fővóros VIII. keľĺilet tózsefuđrosi Önkormőnyzat
Képviselő-teshiletének zoĺäoLo, (V. 10.) szómú ľendelete oz
onkormđn yzat 2oo9 . évi zőĺ szőmodłísóról
Budopest Fővóľos VIII. kertilet lózsefuóľosi onkormőnyzat
Képvĺselő-testtiletének 29l2o1'1'. (V. 10.) szómú rendelete oz
tnkormón y zat ?olo. évj' zőrszőmo dósđróI
Budopest Fővđros VIu' kerĹilet tózsefuđrosĺ Önkormőnyzat
Képviselótestiiletének 28l2o1'2. (V. 1o.) szőmú' rendelete oz
onkormón y zat 2o7 1 . évi zőrszőmadósđról
Budopest Fővóros VIII. kerĹilet |ózsefuórosi onkoľmőnyzat
Képviselő-testtiletének zol2o13. (V. 10.) szómú rendelete oz
onkormónyzat 2oL2. évi zőrszőmodásđról
Budapest Fővóros VIII' keľíilet }ózsefrĺđrosi onkormőnyzat
Képviselő-testületének 1'6l2oL4. (v. 15.) szđmú ľendelete oz
tnkormónyzat 2073. évi zórszđmadósđról
Budopest Fővóros VIII. keriiLlet |ózsefuĺírosi tnkoľmőnyzat
Képviselő-testületének 38l2oo2' (XI.7.) szőm(s ľendelete az on.
kormđnyzot KépvÍselő-testiiletének Szervezetĺ és Működési Szo-
bő|yzatőről (hatólyos 2oo9. mójus S-ig)
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önkormónyzoti
szMszz

önkormđnyzoti
szMsz3

piocľenđelet

vogyongozdĺílko-
dđsi rendelet'

vagyoflgazdđlko-
dósi ľendelet'

zőrszőmad.ós mel-
lékleteĺt szobđlyo-
zó rendelet'

zôrszőmadós mel.
Iékleteĺt szobđlyo-
zó ľendelet'

Szóľłivldítések
őfa
Ász
Boľko Szín}rőz

Belső Ellĺítási Iľodo

Belső Ellenőrzési
Iĺodo
BRFK
Corvin Sétóny Kft.

Egészségügyi Szol-
gő|at
EUB
EUTAF

Budopest Fővóľos VIII. kertilet [ózsefuórosi Ônkormőnyzat
Képviselő-testiiletének |9|2oo9, (V. 6.) szómú renđelete az on-
koľmđnyzot Képviselő-testiiletének Szervezeti és Műkodési Szo-
bőlyzatfuól (hotĺílyos 2@9. móius 6-đtó12013. mĺíius 27-ig)

Budopest Fővłíľos VIII. keľület |ózsefuóľosi Onkormőnyzat
Képviselő-testtiLletének 25l2o13. N. z7.) szómú rendelete oz
onkoľmđnyzot KépvÍselő.testiiletének Szervezeti és Műk<idési
Szobólyzotáról Qaotótyos 2o1.3. mójus 27 -tőI)

Budopest Fővóros VIII. kertilet Józsefuđrosi tnkormőnyzat
Képvisel&testii]etének Lolzoog. (lI.27.) szđmú ľendelete o Te-
leki Lđsz]ó téľi élelmiszeľpiocról (hotđlyos 2009. februor 27-tőL)

Budopest Fővóros VIII. keľĺilet |ózsefiĺórosĺ onkormőnyzat
Képviselő-testĺiletének 37l2oo3. (VII. 7.) szđmú ľendelete oz
onkormónyzat vo,gyonóról, volamĺnt o ve$enyeztetés és o
helyi köItségvetési szenzek beszerzési eliórĺísoinok szobđlyoiról
és módosítĺísoi (hotĺíly os 2o"l'2. december 3 1.i9)

Budopest Fővóros VIII. kerrilet Józsefuórosĺ onkormőnyzat
Képviselő.testtiletének 66120-l'2. (xII. 13.) szđmú rendelete oz
onkoľmányzot vogyonóľól, o vogyontóľgyok feletti fuloidono.
si iogok gyokorlásaról (hotólyos 2o13. ionuáľ l-iétől)
Budopest Főv.óros VIII. kerület |ózsefuĺírosi onkoľmőnyzat
Képviselő-testriLletének 30 l zoo9 . (VII. 1 7.) szómú önkormónyzo-
tĺ ľendelete o k<iltségvetési rendelet és o zőrszőmodđsi ľendelet
mellékleteként bemutotondó méľlegek és kĺmutotósok toľtolmi
követelményeiľőt (hotólyos zoLo. ionuór l-iétőt zoLt. ionuóľ
23-i9)
Budopest Fővoľos VIIÍ. keľtilet }ózsefuóľosi onkormőnyzat
Képviselő-testĹiletének 1'ĺ2o.l.L. (I. 24.) számú tinkormányzoti
rendelete o költségvetési ľendelet és a zaĺszőmadđsi ľendelet
mellékleteként bemutotondó mérlegek és kimutotások tortolmi
kovetelményeiľől (hotđlyos 2n77. ionuór 24-tőI 201'2. december
13-i9)

đltolónos foľgolmĺ odó
Állomĺ Szómvevőszék
Bđrko |ózsefuórosi Szín}rrőzi- és Kultuľólis Nonpľofit Korlótolt
Felelősségű Tđrsosó9
Budapest Fővóľos VIII. keľület |ózsefuđľosi Polgĺírmesteri Hĺvo-
tallegyzői kobĺnet Belső ellđtđsi iroda
Budopest Fővóros VIII. kerület |ózsefrľđľosi Polgármesteri Hiva-
tol Belső Ellenőrzési Irodo
B udopestĺ Rendőr.főkapitónysó g

Corvin Sétóny Hosznosító és Üzemeltető Korlótolt Felelősségű
Tórsosđ9

Józsefuórosi Egészségügyi Szolgđlot

Európo Belvđroso Pľogrom
Európoi Tómogotósokot Audit ő|ó F őigazgotóság
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éľtékelési szcbóly-
zatr
értékelési szobóly-
zat,

éľtékelési szobđIy-
zats
Foldhivatol
gozddlkodđsi jog-
körök szabőIyzata1

gozdólkodósi jog-
körok szabőIyzata,

gozdrÍlkodósi iog.
körök szabő|yzata,

gozdálkodósi log-
körok szabő|yzatan

gozdĺílkodósi iog-
köľok szabólyzata.

gazdóIkodĺási iog-
korcik szabőlyzatau

A jegyző óltol 2007. ionuór j.-jén kiodott Eszkozök és ľorľások
Értékelési SzobőLyzato (hotólyos zoLo. június 1a-i9)

A jegyző óltol 2o1.o. iúnius 15'én kiodott Eszkozök és Foľľósok
Éľtékelésĺ Szobđlyzoto (hotótyos zaLa. június 15-étőt 2oL2. de-
cember la-ig)
A jegyző ő|tal' 201'2. december 15ćn kiadott Eszközok és Foľró.
sok Énékelési Szobđlyzoto ftotóIyos 2012. december 15-től)

Budopest l. szđmú Korzeti Foldhivotol
5l2oo9. (XII. 9.) polgáľmesteľĹiegyzői utosítđs o Budopest |ó-
zsefuórosi onkormónyzot Polgóľmesteri hÍvotolđnok és önól-
lóon miĺkodő intézményeinek, volomint o kisebbségi önkor-
mónyzotoknok o kötelezettsĺágvóllolóssol, utolvónyozóssol,
eltenjegyzéssel, érvényesítéssel és szokmoi teljesítésigozolđssol
kopcsolotos eljóľási rendjéről (hotďyos 2010. jonuđr La-ig)
?,ĺäoÍo. (I. 15.) polgórmesterĹjegyzői utasítđs o Budopest |ó.
zsefvórosi onkormđnyzot Polgórmesteľi hivotolónok és önál-
lóon míiködő intézményeinek, volomint o kisebbségi önkoľ.
mónyzotoknak o kotelezettségvállolóssal, utolvđnyozóssol,
ellenjegyzéssel, érvényesítéssel és szokmai teljesítésigozolđssol
kopcsolatos eljđľđsi rendiéről (hotályos 2010. ionuór 15.tő1
2010. ouguszhrs 3L-ig)
i.4lzo7a. (x. 1.) polgóľmesterĹiegyzői utosítós o Budopest |ó.
zsefvóľosi onkormónyzot Polgđrmesteri hivotolđnok és önóI-
lóon mííkĺidő intézményeinek, volqmĺnt o kisebbségi önkoľ-
m,ányzotoknok o kote]ezettségvóllolđssol, utolvđnyozássol,
elleniegyzéssel, érvényesítéssel és szokmoi teliesítésigozolóssol
kopcsolotos eliórósi ľendjéről (hotĺílyos 2o7o. szeptembeľ 1-

iétő| 2o-l'1'. szeptembeľ 2L -ig)

4l2o1.l'. (Ix.2z.) polgórmesteri-jegyzői utosÍtás a Budopest |ó-
zsefuóľosi tnkormónyzat Po|gőľmesteľi hivotalónok és önól.
lóon mííködő intézményeinek, vo]omint o kisebbségi önkor-
mónyzotoknok o kotelezettségvóllalóssal, utolvónyozđssol,
ellenjegyzéssel, éľvényesítéssel és szokmoi teliesítésigozolríssol
kopcsolotos eliórđsĺ rendjéről (hatólyos zaLo. szeptembeľ 22-
től zo.],z. i onuđr Z9-ig)
Ll2o1'z. (I. 30.) szómú polgórmesten-jegyzői egyiittes utosítĺís o
kötelezettségvóllolđs, elleniegyzés, szokmoi teliesítésigozolđs,
éľvényesítés és utolvőrryozős szabőlyzatőról (hotólyos 2a1'Z.
jonuóľ 3o-tól zoLz. mđrcius 4-ig, kivéve az7o;5o; 9. mel}ékle-
tek)
4|201'2. (III. 5.) polgórmesteri.iegyzői utosítós o Budopest }ó.
zsefuórosi onkoľmónyzat P o|gőrmesteri hivotolđnok és onál-
lóan működő intézményeinek, valamint o kisebbségi onkor-
mónyzotoknok o kötelezettségvóllolóssal, utolványozóssol,
ellenjegyzéssel, éľvényesítéssel és szokmoi teliesítésigozolássol
kopcsolotos eijđľósi rendiéről (hotóIyos 2o7z. móľcius S-től
201'3. ionuđr 1,6-ig, kivéve azIa;5o;9. mellékletek)
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gazdĺilkodósi iog-
körok szabőIyzata,

gozdasági prog-
roml

gozdosĺígi pľog-
rarnz

hivotoli SZMSZ'

hivotoli SZMSZI

hivatoli SZMSZ3

hÍvotoli sZMsZ.

hivotoli SZMSZ5

hĺvotoli szMsz'

1ĺ2oL3. (ĺ,' L7.) polgórmesteĺi-jegyzőí utosítĺis o Budopest Jó-
zsefuórosi Ônkoľmányzat Po|gőrmesteri hivotolánok és önól-
lóon működő intézményeinek, volomint o kisebbségi tinkor-
mónyzotoknok o köte]ezettségvđllolássď, utolvđnyozóssol,
elleniegyzéssel, éľvényesítéssel és szokmoÍ teliesítésigozolássol
kopcsolotos eljĺíľósi rendiéľől (hotályos 2oL3. ionuór 17-tő|)

Budopest Fővđros VIII. kerület |ózsefu.đrosi Önkormónyzot
Képviselő.testtiletének o 139/2008. (III. 12.) számú hotđrozotđ.
val elfogodott 2@8-2o].4. évekľe vonotkozó Gozdosđgi prog-
ramio
Budopest Eőváros VIII. keľiilet tózsefuóľosi onkormőnyzat
Képviselő.testĹiletének a' L9 5 l2o1'1'' (Iv' 21') szđmú lĺratőľozató,.
vol elfogodot foLo-2014. évekre vonotkozó Gozdosđgi pľog.
romic
Budopest Fővđros VIII. keľület |ózsefudrosi onkormónyzot Pol-
górmesteri Hivotalđnok Szervezeti és Mlikodési szobólyzoto,
melyet o Képviselő-testtilet a t35ĺ2oo7. (IV. 19.) szómú hatóro'
zatővaLfogodotľ el (hotólytolon 2009. mđrđus 4.tő|)

Budopest Fővđros VĺII. keľĺilet |ózsefuóľosi onkoľmđnyzot Pol-
góľmesterÍ Hivotolónok Szeľvezeti és Műköđési szobĺílyzato,
melyet a Képviselő-testiilet a 7tĺZCFl9. (III. 4.) szđmri hatóľozo.
tđvol fogodott el (hotđlytolan 2oo9. mđrcĺus ó-tól)
Budopest Fővđros VIII. keľület [ózsefuríľosi Önkoľmđnyzot Pol-
górmesteri Hĺvotolinok Szervezeti és Működési szobóIyzata,
melyet o Képviselő-testtilet a L83l2oo9. (V. 6.) számú hotóľozo.
tłívol fogodott eI (hotólytalon 2oo9. december zZ-tőL)

o Képviselő-testület szenĺezeti és o működésĺ szobólyzotĺíľól
szőlő 19l2oo9. (V. 6.) szómú rendelet 54.$ (3) bekezdése olap-
jđn a polgórmesteľ és a jegyző óltol 2009. december 22-én Lrł-

odott Budopest Fővóľos VIII. kerület Józsefuđrosi onkorm.ány-
zot Polgármesteri Hivatolónok Szervezeti és Működési szobóly-
zoto (hatálytolon 2010. november 29-tő|)

o Képviselő-testüIet szervezeti és q mííködési szobđLyzatőrőI
szóLó L9|2ao9. (V. 6.) szómú ľendelet 54. $ (3) bekezdése olop-
jđn o polgármester és a jegyző óItol 201o' november 29-éĺ
Ĺĺodotĺ uúdopest Fővóros VIII. kerüIet |ózsefuĺírosi Onkor-
mőnyzat Polgórmesteri Hivotolđnok Szeľvezeti és Működési
szab ő|y zato (hatólytola n 20 1 1 . feb ľu óĺ 2 5 -tő|)

o Képviselő testtilet szervezeti és o műkodési szobóIyzatóróI
szó|ő L9ĺ2oo9. (V. 6.) szómú ľendelet 54. $ (3) bekezdése olop-

ión o polgórmester és a iegyző đltol 2011. febĺuđľ 25.én kĺ-
adott Budäpest Fővóros VIII. kerület |ózsefoórosi onkormány.
zot Polgórmesteń Hivotolónok Szervezeti és Mliködési szoboly.
zoto (hotđlytolon 201'1. decembeľ 20-tól)

o Képvĺselő-testület szervezeti és o míĺködésĺ szobđ|yzatőrô|
szó]lő 19lZoo9. (V. 6.) szómú rendelet 54' s (3) bekezdése olop.
jin o potgĺírmester és o jegyző óItol 2011. december 20-ón kĹ
odott Budopest Fővđľos VIII. kerü]et |ózsefuórosi onkormđny-
zot Po}górmesteri Hivotolónok Szeľvezeti és Múködési szobóly-

hivotoli SZMSZ?
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hivotoli SZMSZg

hivatoli SZMST.e

hivotoli SZMSZIS

hĺvotoli sZMsZll

HumónszolgrÍlto-
tási Bizottsóg
Intézmény Működ-
tető kozpont

iegyző1

jegyző,

iegyző'

|óhírNkft.

Kockózotkezelési
szabő|yzat
Képviselő-testüIet

Kincstóľ
Kisfolu Kft.

Kormónyhivotol
kozbeszerzésĺ szo-
bőIyzat1

közbeszerzési szo-
bőLyzat2

zoto (hotólytolon 2oL3. ionuĺír l-iétőĐ
o Képviselő-testtilet szervezeti és o mííködési szobđIryzatfuől
szőIő L9l2oo9. (V. 6.) szómri rendelet 54. s (3) bekezdése olap-
iđn o polgoľmester és a jegyző łíltol 2013' ionuóľ 1.-jén kiodott
Budopest Fővđros VIII. kerütet |ózsefuoľosi onkorm őny zat PoI-
g.ármesteľi Hivotolónok Szeľvezeti és Műkĺidési szobő|yzata
(hotĺílytolon 201.3. mójus 22-tő|)

Budopest Fővóľos VIII. kertilet |ózsefvórosi onkormónyzot Pol-
gđrmesteľi Hivotol Szervezeti és Műk<idési szobólyzoto, melyet
o Képviselő.teshilet a Zo4l2ol3. N.zz.) szómú hotĺĺrozotđvol
fogodott el (hotólytolon 2o13. szeptember 18-tól)

Budopest Fővđros VIII. keľület }ózsefuóľosi onkoľmónyzot Pol-
góľmesteń Hivotol Szervezeti és Műkiidésĺ szobólyzota, melyet
o Képviselő-testület a 36ol2ot3. (Ix. 18.) szómú hatđľozotóvol
fogodott eI (hotólytolon 2013. decembeľ 18.tó1)

Budopest Fővóľos VIII. keriilet |ózsefvđrosi Önkormĺínyzat Pol-
górmesteľi Hivotol Szervezeti és Mliködési szobđlyzato, melyet
o Képviselő-testĺilet a 486l?.oL3. (xII. 1.8.) szómú hotóľozotđvol
fogodott el (hotólyos 2o13. december 18-tóĐ

Budapest Fővóľos VIII. keľĹilet |ózsefuđrosi onkormőnyzat
HumónszolgóItotđsi Bizottsóg

}ózsefvóľosi Intézménymliködtető Központ (olapÍtvo 2012. de-
cember L0.)

Budopest Fővđros VIII. kerület |ózsefvóĺosi onkoľmőnyzat
jegyzője (2003. februđr 1-iétől zotl. đpľilis 30.ig, felmentve
zo1o. ouguszfus 31-től 2oI7. đprilis 30-i9)

Budopest Fővĺíros VIII. keľület Józsefuórosi onkormőnyzat
iegyző,-t helyettesítő aLiegyzője (2010. ougusztus l-'étől zotL.
mđrcius 1-iéi9)

Budopest Fővóľos VÍII' kerület |ózsefvđrosi Onkormőnyzat
jegyzője Qn7z. mórcius l-Íétől)

lóhír }ózsefuđľosi Nonprofit Korlótolt ľelelősségű Táľsosóg (jog-

etődie o Józsefvárosi Kulfuľólis és Sport Kĺeme]ten Közhosznú
Nonpľofit Koľlátolt Felelősségű Tórsosóg)
Minőségiľđnyítđsi kézikönyv Minőségirónyítási eljórósok ME-
37 Kockó,zątkeze]és (rotđlyos zo72. októbeľ 1-iétől)

Budopest ľővđros VIII. kerület |ózsefu.áľosi onkoľmónyzotánok
Képviselő-testülete
Mogyor Állomkincstór
Kisfolu }ózsefvórosi Vogyongazdólkodó KoľIótolt Felelősségű
Tđrsosóg
Budopest Fővđros Kormónyhĺvotalo
44oĺzoLo. (XI. 3.) szđmú képviselő-testületi hotórozottol ióvó-
ho gyoťt |ózsefu árosi Önkoľmĺín y zat Ko zb eszer zési és Beszerzés i
S zab ő|y zato (hotđ lytoląn 20 12. febru ó r 1 ó -tól)

6812012. (II. 16.) szđmú képviselő-testületi hotórozottol ióvó-
hogyott |ózsefuórosĺ tnkormónyzot Kozbeszerzési és Beszerzési
S zabő|y zato (hotólytolon 20 ]. 3. m.árcius 1 3 -tól)
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kozbeszerzési szo-
bőIyzat',

közbeszerzésĺ szo-
bőLyzatn

Kozbiztonsĺígi és
Köztisztosógi Nkft.

Köztertilet.
felügyelet
K<izilsségi Hózok
Nkft.
leltórozósi szo-
bő|yzot,
]eltórozđsĺ szo-
bőIyzat,
leltórozósi szo-
bőllyzat'
MAG Zrt.
Mikszóth4 Kft.

MNP I.

MNP TI.

MNP III.

NAV
NGM
NRSZH
onkormónyzot
Onköltségszőmí-
tósĺ szobólyzot
PénzĹigyi Ügyosz.
tĺíly
polgđrmester1

polgórmesteľ'

Pro Regio NKft.

Polgórmesteľi hĹ
votol
RFV Kft.
Rév8 Zrt.

8412ot3. (Iil' 13.) szómú Képviselő.testulet hotórozottol jóvó-
hogyott |ózsefuoľosi tnkormányzot Közbeszerzési és Beszerzési
Szobályzoto (hotĺilytoto n }at 4. j onuóĺ l.i étőĐ

485ĺ201'3. (nI. 1s') szđmú képviselő-tesťtileti hotđľozottol jó.
vóhogyott |ózsefvórosi tnkormóĺyzat Kozbeszeruési és Beszer-
zési Szobó]yzata (hotólyos 2o.l'4. ianuđr l.jétőĐ

}ózsefu oros Közbiztons őgőért és Koztisztoságáért Nonprofit Kor-
látolt ľelelősségíí Tóľsosóg (Józsefoóľos Kozbiztonsógóért Szol-
góItotó Kht. jogutódio)

}ózsefuđrosi Közterület-felügyelet (201,3. novembeľ 1-jétől Jó.
zsefuóľosi Porkolós.üzemeltetési Szolgólot)

|ózsefuórosĺ Közosségi Hđzok Nonprofit Koľlótolt Felelősségli
T.óľsosóg
A 2oo7. (IV. 1.) keltű, eszközök és forrđsok leltórozósi és IeItóľ-
készÍtési szobólyzoto (hot.álytolan 2oL2. december 15-tőĐ

A AoLz. (xu. 15.) keltíí, eszkĺj'zök és forrđsok leltđrozđsi és lel-
tórkészítési szabő|yzata (hotólytolon 2ot3. december 1 -j étől)

A 2013. (xII. 1.) keltli, eszközok és foľrósok leltórozósi és leltđr-
késátésĺ szabőlyzata (hotđlyos 2o.J'3. decembeľ l-ĺétőt)
Mogyor Gozdosógfejlesztési Koryofi Zrt'
Mĺkszáth 4. Egészségügyi Szolgóltotó és Ingotlonhosznosító
Korlóto]t Felelősségú Toľsosđg
Mogdolno Negyed Progrom I. proiektet.
Mogdolno Negyed Pľogľom II. (o KMoP.5.1.1./B-2o08-0001
proiekt 2008. ougusztus 7-e és 2ot2, június 5-e között)
Mogdolno Negyed Program III. (o KMOP-5.1.1..18'L2-k-2O12-
0001 projektie)
Nemzeti Adó- és Vđmhivotol
Nemzetgozdosógi Minisztéľium
Nemzetĺ Rehabilitóciós és Szociólis Hivotol
Budopest Fővđros VIII. keľtilet }ózsefu đrosĺ Onkorm őny zat
A jegyző óltol 2o1o. december 27.én kiodott
onköItsé gszómítđsi Szab őly zot Qnotólyos 2o.l'.l'. j onuđr 1 -i étől)

Budapest Fővóľos VIII. keľĺilet |ózsefuórosi Polgóľmesteľi Hivo-
tol Pénzügyi ügyosztólyo
Budapest Fővóros VIII' kerület }ózsefuóľosi Önkormányzot Pol-
gđrmestere (2@9. szeptember Z-ig)

Budopest Főváros VIII. kerti]et }ózsefuóľosi onkormónyzot Pol.
gđľmestere Qaog. november Lz-tő|)

Pro Régio Kozép-Mogyororszógi Regĺonólis Fejlesztési és SzoI-
góltotó Nonprofit Kozhosznú Korlđtolt Felelősségű Tórsoság
Budopest Fővóros VIII. kerü}et |ózsefuóľosi onkormónyzot PoI-
górmesteľi Hivotolo
RFV |ózsefvđros Szolgó}totó Koľlótolt Felelősségű Tđrsosđg

Rév8 }ózsefuórosi Rehobilitđciós és Vórosfejlesztési Zórtkorrien
működő Részvénvtórsos.đo
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seleitezési szobóIy.
ząt1

selęitęzési szabóly-
zat,

seleitezési szobóly-
zat.'

seleitezési szobóly-
zat4

szđmvĺteli politiko'

számviteli politiko'

szđmviteli politiko3

Üdriltetési Nkft.
Yagyongazdálko-
dđsi és Üzemelteté-
si Ügyosztóly
vogyonkezelési
szerződés'
vogyonkezelési
szerződés,

vogyonkezelési
szerződés,

Vđrosüzemeltetésĺ
Szolgđlot

VáľosgozdđIkodósÍ
és Pénziigyi Bizott-
só9

versenyeztetési
szabőIyzat

a jegyző őItaL 2oo7. febľuár 2-ón kiodott o felesleges vogyon-
tórgyak hosznosításónok és seleitezésének ľendjéről szóló szo-
bőLyzata (hotđlytolon 2o].o. június zo-tól)
a iegyző óItol 2o1-0. június fo-őn kiodott a felesleges vogyon-
tárgyok hosznosítósónok és seleitezésének rendjéről szóló szo-
b ő|y zata (hotólytolo n 2012. december 4.től)
a iegyző ő|tal201'2. december 5-én kiodott a felesleges vagyon.
tórgyok hosznosítđsónok és seleitezésének rendiéről szóló szo-
bđlyzoto (hotólytolan 2oL2. december 31-től)

a iegyző ĺíltol 2o13. október Ioćn kĺadotľ o felesIeges vogyon.
tórgyok hosznosítđsđnok seleitezésének rendjéľől szóló szo-
bőllyzata (hatĺílyos 2o13. ionuđľ l-iétől)
a jegyző ríltql 2@6. december 15.én kÍodott szabőlyzat o Pol.
gáľmesteri Hivotol szómviteli politikĺijríľól (hotĺílytolan 2o].1..

decembeľ 31.től)
a jegyző ő|ta] zoLZ decembeľ 1.5-én kiodott szabőIyzot o Pol-
górmesteń Hivotol szómviteli politikĺíióról (hotólytolon 2o|2.
december 31.től)
a jegyző đltot 2o13. decembeľ 1-jén kiodott szobólyzot o Pol-
gđrmesteri Hivotol szómviteli politikđjđról (hatđlyos 2013. jo-

nuđr l-iétől)
|ózsefvórosi Gyeĺmeket< Üdtiltetéséért Kozhasmú Nonprofit Kft.

Budopest Főváľos VIII. keľtilet |ózsefuórosi Polgđľmesterĺ Hivo.
tol Vđgyongozdálkodĺísi és Üzemeltetési Ügyosztĺily

A Budopest lózsefuóľosi tnkoľmőnyzat és oz RFV Kft. 2aa7.

iúlius f4-én a|ôírt vogyonkezelésÍ szerződése

A Budapest |ózsefvóľosĺ Önkormőnyzot és o [ózsefuóľosi Kö-
zösségi Hózok Nonprofit Kft. zoLz. november 7.én alőírt va.
gyonkezelési szerződése
A Budopest }ózsefuđrosi onkoľmőnyzat és o |ózsefuórosi Ko-
zĺisségi Hőzok Nonprofit Kft. 2013. mđius 27-én olóírt vogyon-
kezelési szeľződése

|ózsefuórosi Vórosüzemeltetési SzolgđIot (2013. november 1-
jétőI Józsefuórosi Kozteľület-feltĺgyeleü és Vĺirostizemeltetésĺ
śzolgĺílot)
Budopest Fővóros VIII. kerüIet |ózsefuórosi onkormó n'yzort Y ó'-

rosgozdálkodósĺ és Pénzügyi Bizottsógo (2o1o. októbeľ ]'5-ét

megelőzően ugyonolyon vagyongozdólkodłísi hotđsköľöket
gyokoľló Gozdosógi, Keľiiletfeilesztési és Közbeszeľzési Bizott-
sóg)
Budopest Fővóros VIII. kerület )ózsefvđrosÍ Önkormőnyzat
Képviselő-testüietének o Versenyeztetési Szabő|yzatról szóló
4z8l2o1,z. (xII. 6.) szómú hotórozoto

9
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Énrtrnĺuző szorÁn

ótlłithotó szervezet

befektetett eszközĺik

beruhózđs

eredendő veszélyezte.
tetľségi tényezők
G\rĐ .

fejlesztés

felúiítós

foľgolomképtelen
vogyon

Allomigozgotđsi, egyhőzi, koztestiileti, onkoľmőnyzotl,
nemzetkozi szenłezet vagy gazdőlkodĺi szervezet, omely o
torvényben meghotóľozott feltételek szerinti tulojdonosi
szeľkezettel ľendelkeák, illefue ozon civil szeryezet vagy vízi
tóĺsulot, amelynek a törvényben meghatórozott fe}tételek
szerint vezető tisztségviselői megÍsmerhetők. (Forľás: Nvtv. 3.

$ (1) bekezdés 1. pontio)
Befektetett eszkĺizként csok olyan eszközt szobod kimutotni,
omelynek oz o rendeltetése, hogy az đllomhóztortós szerve-
zetének tevékenységét toľtóson, legolóbb egy éven tú] szol.
g.ólio. A befektetett eszkĺizok közé ąz immoteľiđlis iovokot o
tĺírgyĺ eszkö'zöket o befektetett pénzügyi eszközöket és oz
üzemeltetésľe, kezelésre .ótodott, koncesszĺóbo, vogyonkeze-
Iésbe odott, ĺIletve vogyonkezelésbe vett eszközöket kell beso-
rolni. (Forrđs: Áhsz., 16. s (1).(2) bekezdései)
A tđrgyi eszköz beszeľzése, létesítése, sojđt vđllolkozósbon
toľténő előtillításo, o beszerzett tórgyÍ eszköz iizembe helye-
zése. A beruh.ózós o meglévő tárgyi eszkoz bővítését, rendel-
tetésének megváItoztotósót ótolokítósót élettortomónok,
teljesítőképességének k<ĺzvetlen növelését eľedményező tevé-
kenység. (Fonđs: Szđmv. tv. 3.$ (4) bekezdés 7. pontjo)
Az eľedendő veszéIyeztetettségi tényezők (E\fľ) index o szer-
vezetek iogrítlásĺitóI és felodotköreitől fiiggő eredendő veszé-
lyeztetettség összetevőit tesá mérhetővé. olyan tényezők ho.
tőrozzők meg, melyek olokÍtđso oz olopítószeľv iogolkotósÍ
hatóskĺĺľébe toľtozik, így példóul o hotósógi jogolkolmazđs,
o (iogi) szabolyozős, vogy o ktiLlonféle (oktotósi, egészség-
ügyi, szociĺílis és kulfurĺílis) kozszolgóltatósok nyijtĺíso. A
mutató szđzolékos formóbon kerüI megodđsro, mĺnél mogo.
sobb o mutató éľtéke, onnĺíl nogyobb oz odott szeľvezet ere-

dendőkorrupciós veszélyeztetettsége. (Foľrós: Elemzés a 2013.
évi ĺntegritós felmérés,,Helyi önkormányzatok,, intézménycso.
portbon mért eľedményeiľől 201'4.)

Alopvetően felhątmozđsi kiodósokbon megtestesĺilő tevé-
kenység, omely úi, vogy o koróbbinól műszoki, technikoi
szempontból korszerűbb tĺirgyi eszkiiz létrehozósóro irđnyul,
illetve meglévő tĺiĺgyi eszköz műszoki, technikaÍ porométere-
inek korsieľűsítését volósítio meg. (Forrós: Ávr. 1. $ b) pont.
jo)

Az elhasznđlódott tórgyĺ eszköz eredeti óllogo (kopocitđso,
pontossógo) helyređllítósót szolgđló időszokonként visszoté-
rő olyon tevékenység, melynek sorón oz eszkoz é}ettortomo
megnövekszik, minősége, hosznđlota jelentősen jovul, így o
póttóiogos rófoľdítđsból o jövőben gozdosđgi előnyok szđr-
moznok. (Forľđs: Szómv' tv. 3' s (4) bekezdés 8' pontjo)
Foľgolomképtelenek o helyi közutok és műtđrgyaik, o teľek,
o porkok, tovóbbó o helyi onkormónyzat kizőtóIogos tuloi.
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goronciovóIlolós

hosznosítđs

ingotlonvogyon-
kątaszteľ

integritós

kezességvóllolós

donóbon ő|Iő, az ow. g. $ (5) bekezdése szerinti gozdosógi
tórsosđgban fennđlló részesedés - o 68iD. $-bon foglolt kivé-
tellel - és minden mđs ingatlon és ingó dolog, omelyet tor.
vény vogy o helyi önkormányzot forgolomképtelennek nyil-
vónít. (Foľrás: aw. ĺg. $ (2) bekezdés a) pontio, hotálytolon
2012. ionuór l.jétől)
Az a nemzeti vogyon, omely oz Nvfu'-ben meghatőtozolt
kivétellel nem idegeníthető el, vogyonkezelői iog, iogszobó-
lyon olopuló, tovóbbó oz ĺngotlonľo közérdekből külon iog-
szabrilybon feljogosított szeľvek iovára olopított hosznóloti
iog, vezetékiog vogy ugyonezen okokból olapított szolgolom,
tovóbbĺi o helyi ĺinkormrínyzat iavőto olopÍtott vezetékiog
kivételével nem terhelhető meg, biztosítékul nem odhotó,
ozon osztott tuloidon nem létesÍthető. (Foľľđs: NvtV. 3. s
(1) bekezdés 3. pontio, hotólyos 2oI2. jonuđr l-iétől)
.A goľonciovóllolós volomilyen esemény iövőbeni bekövetke.
zéséhez kapcsolódó kötelezettségvóllolás. Az onkoľmőnyzat
köteleeettségvóllolóso orro vonotkozóQÍ1 hogy o szerződés-
ben meghotórozott feltételek beólltokor o goroncio kedvez-
ményezet$e szómóro, meghotđľozott összegig, hotórozott
időpontig, felszólítósro ozonnol fizet. Ez o kotelezettség az
önkorľnđnyzat szőmőĺą azzą| a bizonytďonsóggol jór' hogy
nem tudja, hogy ezt a kötelezettségvĺíllolĺisĺít igénybe veszik-
e vogy nem, és ho igen, mikoľ, milyen összeg erejéig. (Forrós:

Ptk.272-276. Soi)
A tulojdonosi joggyakorló vogy o nemzeti vogyon hosználó-
ia óltol o nemzeti vogyon biľtoklđsđnok, hosznĺílotónok,
hosznok szedése jogánok bármely _ o fulojdoniog ĺítľuházá-
sót nem eredményező _ jogcímen történő ótengedése, ide
nem értve o vogyonkezelésbe odóst, volomint o hoszonélve-
zetl,iog olopítósót. (Forrós: Nvh/. 3. $ (1) bekezdése)

Az ingotlanvagyon-kotoszteľ elkülonítetten toľtolmazza _
torzsvogyon és egyéb vogyon szeľinti bontósbon - oz ingot-
lonro vonotkozó főbb odotokot, tovĺíbbđ, ho rendelkezésre
őlll, az ingotlon szómvĺteli nyilvđntoľtós szerinti bruttó éľté-
két, éľiékbecslés esetén o becsült éľtékét. (Forľós: t47 ĺĹ99z.
(xI. 6.) Korm. ľendelet 1. s (3) bekezdése)
Az đllomigozgatósi szerv működésére vonotkozó szobályok-
nok, volamint o hivotoli szervezet vezetője és oz iľĺinyító
szeľv óltol meghotđrozott céIkitűzéseknek, értékeknek és el-
veknek megfelelő műkodés. (Foľľós: 5oĺ2ol3. (II. 25') Korm.
rendelet 2. $ a) pontio)
A kezesség iđrulékos kötelezettségvóllolós, omely lehet egy-
szeríí vogy készfizető, és mindig feltételezi o főkotelezettet. Az
egyszeríi kezességvłíllolđs esetén o kezes mindoddig megto-
godhotio o teljesítést míg az mindozoktól behoithotó, okfü
őt megelőzően vólloltok kotelezettséget. A készfizető kezest
nem illeti meg o sortortós kifogđsa. A fentiek kovetkeztében
o kezességvóllolłís esetében oz önkormőnyzatnak o futo.midő
telies időtortomo a|alt azza| keil szómolnĺo, hogy ho q főkö-
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kockózotokot mérsék-
lő kontrolloktényező-
je (KMKĐ

korlótozotton forgo-
lomképes vogyon

korrupciós kockĺízot

korľupciós veszélye-
ket növelő tényezők
(KVNľr)

telezett elmulosztjo teljesíteni a fizetést, o vĺíllolt kotelezett-
séget vele szemben éľvényesítik oz odott időpontbon fennól.
ló összeg eľeiéig. (Foľrđs: Ptk,272,-276. $.0i)
A kockózotokot mérséklő kontrollok tényezője (KMKT) index
ozt tükrozi, hogy oz odott szervezetnél léteznek+ intézné.
nyesĹilt kontľollot illetőleg, hogy ezek ténylegesen mriköd-
nek-e, betöltik-e rendeltetésÍiket. Ehhez az indexhez olyon
faktoľok tortoznok, mint o szervezet belső szobő|yozőso, a
küIső és belső ellenőľzés, volomint oz egyéb integľitós kont-
rollok: etikoi követelmények meghotóľozóso, ĺisszeférhetet.
Ienségi helyzetek kezelése, o beielentések, ponoszok kezelése,
rendszeľes kockđzotelemzés és fuđatos strotégiaĺ menedzs-
ment. A mutotó százolékos foľmđbon kerül megodĺísra, mi-
nél mogasobb o mutotó értéke, onnól nogyobb o korrupciós
kockđzotokat méľséklő kontollok kĺépítettsége. (Foľros:
Elemzés a 2a73. évi Íntegritos felmérés ,,Helyi onkormónyzat-
ok,, intézménycsoportbon mért eľedménye|Íő| 2o.l,4,)

Koľlótozottqn forgďomképesek o közmlivek, az íntézmények
és középületek, tovóbbó o helyi önkormđnyzot đltol megho-
tőrozott ingatlanok és ingó vogyontorgyok. (Forľós: Ötv.
79. s (2) bekezdés b) pontia, hotđlytolon 2ot2. jonuár ĺ'.
jétől)
A helyi onkormányzatkizôrólogos tuloidonóbo, volamint o
nemzetgazdosógi szempontból kiemelt ielentőségű nemzeti
vogyonbo nem tartozó azon nemzeti vogyon, omelyľől tör.
vényben, illetve - o helyi önkormđnyzot tuloidonóban ólló
vagyon esetében - tĺinrényben vogy o helyi <inkormónyzot
rendeletében meghotóľozott feltételek szerint lehet rendel-
kezni. (Foľrós: Nvtv. 3. s (1) bekezdése, hotđlyos ?nLZ. Jonu-
ór l-iétőt)
A jogtolon előny nyúitđsának vogy megszeľzésének lehető.
sége (Fomđs: 5o/201'3. (II. 25.) Korm. rendelet 2. s d) pontia)
A komrpcĺós veszélyeket növelő tényezők (KVNĐ index oz
egyes intézmények nopi műkodésétőlfuggő - oz eľedendő
veszélyeztetettséget növelő- összetevőket jeleníti meg' Leké.
pezi a koltségvetési szeľvek jogi/intézményi kornyezetének
iellemzőĺt, mííkodésük kiszómíthotósĺígót stobilÍtósót, to-
vőbbó' ąz intézmények műkodtetése sorón jelentkező_ olop.
vetően o mindenkori.menedzsment dontéseitől befolyósolt -
olyon vőLtozó tényezőket, mint o stľotégĺoi célok meghotóľo.
zóso, o szervezeti strukfiiro és kultúľo olokítóso, volomint a
szeméIyi és költségvetési erőforrósokkol, illetve o kĺizbeszer-
zésekkel vaLő gazdőlkođđs. A mutató szózolékos formóbon
keľüI megodósro, minél mogosabb o mutotó értéke, onnól
nogyobb o komrpcĺós kockđzotokot novelő tényezők jelenlé-
te oz odott intézménynél. (Forrós: Elemzés a 2oL3. évi integ.
ľit.ás felmé rés,, Helyi önkormóny zatok,, íntézménycsoportbon
mért eredményeiről zol4')
|ogszobólybon meghatőľozott đl}omi vogy onkormđnyzotĺ
felodot, omĺt oz orro kötelezett közérdekbőI, jogszobólybon

közfelodot
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nemzeti vctgyon
hosznđlóio

PPP (Public Privote
Partnershĺp)

sojót vogyon

toľzsvogyon

me g hotórozott kovetelményeknek és feltételeknek megfelelve
végez, ĺdeéľtve o lokossóg közszolgĺiltotósokkol voló ellĺitĺí-
sót, tovđbbő az đllam nemzetkozi szeľződésekben vóllolt
kotelezettségeiből odódó közérdekli felodotokot, volamĺnt e
felodatok ellđtósóhoz sziikséges infrostuktúľo biztosítđsĺi t is.
(Forrđs: N\rh/. 3. $ (1) bekezdés 7. pontio)
Az o teľmészetes személy, iogi személy vagy iogi személyi-
sé9ge1 nem rendelkező szeľvezet oki vogy omely óllomi va-
gyont töľvény vagy szerződés olopjđn, o helyi önkormđnyzot
vogyonót töwény, o helyi önkoľmĺinyzot rendelete vogy
szeľződés olcpjĺín bóľmely jogcímen biľtokol, hosmđl, szedĺ
onnok hosznoit. Nem tortozik e körbe o fulojdonosÍ joggyo-
korló. (Forrđs: Nvtv. 3. s (1) bekezdés 11. pontjo)
A köz- és o mogđnszféľo poľtnersége, az ő|Lam (önkormđny-
zot) és o mogđnszféro olyon együttnnűkodési formójo,
omelyben o felek o közszolgóltotós nyújtós.ónok felelősségét
és kockđzotót közösen viselĺk. Az ĺĺllom (onkormónyzot) o
k<izszolgáltatđsok létľehozđsđt o tľodÍcionó]isnól komple-
xebb módonbízzo o mogĺínsďéľôra. Az állom (önkormđny-
zot\ a közszolgđltotós hosszú tóvú biztosítósđt rendeli meg o
magđnszférától. A magón poľbrer felelőssége oz infľostruk-
túro teľvezéséľe, megépítésére, működtetéséľe és legolóbb
részben o proiekt fĺnonszírozására teľjed ki. A PPP keretében
o mogónportrrer szolgóltotđst nyúit oz óIlom (önkormány-
zot) részéľe, ávđllolio qzok fe]cdotait és ezért a szolgóltotó-
sért oz óllom (önkormđnyzat) és|vagy o szolgóItotósok tény-
leges igénybe vevőie szolgóltotósi díiot fizet. (Foĺrós: PPP ké-
ákönyv - A koz- és rnogánszféľo sikeľes egyiittrnűködése,
Gozdosógi és Kozlekedésĺ Minisztéľium 20o4.)
A könywiteli mérlegben szereplő eszközČĺknek o kötelezettsé-
gekkel csokkentetľ összege, omellyelozonos o forrósok kozött
szereplő soiát tőke és tortolékok együttes összege. A sojót
vogyonhoz tortoznok tovóbbó o szómvitelĺ nyilvóntortđsban
érték nélkül szereplő eszkozÖk.
A töľzsvogyon korébe tartoző fuloidon vogy forgolomképte-
len, vogy korlđtozotton forgolomképes. (Foľľđs: Öw. 78. $ és
7 9. 3, hatőlytolon zo12. ionuóľ l.iétől)
A helyi tinkormónyzot fulojdonóbon lévő azon vogyon,
omely kozvetlenül o kötelező önkormłínyzoti felodotkĺir ellđ.
tősőt v agy hotáskijr gyokorlisđt szolg óli o, és omelyet
o) oz Nvtv. kizorólogos önkormőnyzatl' fuIojdonbon ólIó vo-
gyonnok minősí!
b) towény vogy o helyi onkormőnyzat rendelete nemzetgoz-
dosógi szempontból kĺernelt jelentőségrí nemzeti vogyonnak
mĺnősít;
c) torvény vagy a heiyi onkormínyzat ľendelete korlótozot-
ton forgolomképes vogyonelemként óllopÍt meg. (Foľrós:
Nvfu.5. $ (2) bekezdése, hotólyos201'2. ionuóľ 1.jétől)
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hrloidonosĺ joggyo-
korló

tluleti vogyon

vagyongoizdólkodós

vogyonkezelő

vagyonkimutotós

Aki o nemzeti vogyon felett oz óIlamot vogy o helyi önkor-
mónyzotot megillető tulojdonosi jogok és kötelezettségek
osszességének gyokoľIósóro iogosult. (Forrđs: Nvtv. 3' s (1)

bekezdés 17. pontjo)
A nemzeti vngyon ozon ľésze, nmely nem tortozik oz on-
kormányzoti vagyon esetén o törzsvogyonbo. (Forrđs: Nvfv.
3. $ (1) bekezdés 18. pontio)
A vogyonnol felelős módon, ľendeltetésszeľűen kell gozdól-
kodni. (Forľđs: Aht.l 1o4. $ (3) bekezdése, hotólytolon 2o1z.
jonuór l-iétől)
A nemzeti vagyongazdólkodós felodoto o nemzeti vogyon
rendeltetésének megfelelő, oz .állom, oz onkoľmónyzat min-
denkoń teherbíró képességéhez igazodő, elsőďegesen o köz-
felodotok ellđtósđhoz és a mindenkori tórsadolmi szükségle-
tek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken olopuló, .átlót-

hotó, hotékony és költségtokorékos működtetése, éľtékének
megőľzése, ĺíllagánok védelme, éľtéknovelő hosznďota,
hosznosítóso, gyoropítđso, tovđbbó oz óllom vagy o helyi
onkoľmdnyzot feladatđnok ellótóso szempontiából felesle-
gessé vóló vogyontđrgyok elidegenítése. (Foľrós: Nvtv. 7' s
(2) bekezdése, hotđlyo s 2aL2. ianuríľ 1 -i étől)

A helyĺ onkormónyzot fuloidondbon ólIó nemzeti vogyon
tekintetében oz önkormányzoti tórsulđs, o koltségvetési szeľv
vogy onkoľmőnyzatr intézmény, o ktiztesttilet, az óllom, a
helyi önkotmőnyzat, onnok szervei és intézményei l.oOo/o-os

fulaiđonóban ĺítló gozdálkodó szelvezet, illetve onnok 100o/o-

os fuloidonóbon ólló gozdálkodó szeľvezet. (Foľrđs: NvtÍŕ.
3. $ (1) bekezdés 1'9. pontio)
A helyĺ onkormĺínyzot Képviselő.testülete ľészére ą zőrszőm-
odóshoz csotolt vogyonkimutotđs oz önkoľmőnyzat és in.
tézményei sojót vagyonónok odotoit (eszkozeit és kotelezett-
ségeit) mutotio be. (Forrós:.Ä,hsz., 44lA, $ (1) bekezdése)
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INTÉZKEDÉsI ľBnv

Budapest Főváľos VIII. kerület

Józsefváľosi
Polgáľmesteľi Hivatal

Intézkedési teľv

v-054I-|28/2014. iktatószámú az ,,Jelentés az önkormányzatokvaglongazdálkodásą
szabályszerűségének ellenőrzéséről _ Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefvóros,'címmel

készített aľamĺ Számvevő szék j elentésének j avaslatai alapj an

n nllarni Számvevőszék v-O54l-t28l20|4- iktatószámú, ,,Jelentés az önkormtźnyzatok
vaglongazdálkadásą szabáIyszerűségének ellenőrzéséről _ Budapest Fővóros VIII. keriilet
Józsefváros', tĺĺrgyú ellenőrzési jelentésében megállapított hiĺányosságok megsziintetésére, mint
a Budapest Főváros VIII. keľütet Józsefuaľosi Önkoľmányzat polgármestere és a Budapest
Fővĺíľos VIII. kerĹilet Józsefuiĺrosi Polgiírmesteri Hivatal jegyzője az alábbiak szerint
intézkedtink:

1. Elrendelem, mint Polgĺáľmester a számvevőszéki jelentés megiĺllapítasa alapjĺán a 23,1
millió forint bruttó éľtékíĺ ,,O,,-ta leírt Közbizonsági és Köztisztasági Nkft.
haszná|atában lévő - takarítógépek átruhźr;źsźtval, téľítésmentes átadásával kapcsolatos
munkajogi felelősség kivizsgálásaľa iľrányuló eljáĺás megindítását és annak eredménye
ismeretében a szĹikséges intézkedések megtételét.

Felelős: Polgáľmester
Határidő: 2015. április 30.

2. Elrendelem, mint Jegyző a Budapest Józsefuarosi onkoľmányzat vagyonáról és vagyon
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásĺáról szóló 66|20I2.(XII.13.) cĺnkormanyzati rendelet
kiegészítésének előkészítését oly módon, hogy a rendelet tarta|mazzaa vagyonkezelői jog
ellenéľtékének és a vagyonkezelés ellenőrzésének ľészletes szabéiyait' valamint azon
vagyonelemeket, amelyekľe vagyonkezelői jog létesíthető, és kezdeményezem a
polgáľmesteľnél a rendelet-tewezet Képviselő-testiilet elé terjesztését.

x'elelős : J egyző, Gazdálkodási Ügyoszt źůy v ezeti5ie,
Hatáľĺdő: 20|4. december 12.
Az intézkedé s vé greh ajtása 20 I 4 . decemb er 4 - én me gttiľtént.
A Képviselő-testiilet a 2014. december 12. napján hatá|yba lépett 44|20|4.(XII.12.)
renđelętével módosította a Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonaról és a vagyon
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66|20|2.(XII.13.) <inkormanyzati rendeletet.

3. Elrendelem, mint Jegyző,hogy az onkormanyzat értékelési szabáIyzata a jogszabtiyi
előíľásoknak megfelelően tarta|mazza a vagyonkezelésbe adott eszközök
vagyonértékelése sorĺín a|ka|mazandő értékelési eljarási elveket, módszereket,
dokumentálásanak szabá|v ait és felelő seit'

Felelős : Pénzügyi Ügyosztály vezetőj e
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Budapest Főváľos VIII. kerĺi|et

Józsefvárosi
Polgáľmesteľi HivataI

Hatáľidő: 20t4. december 19.
Azintézkedés végľehajtćsa megt<iľtént, a2014. decembeľ 19. napjan kiadott Budapest
Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuárosi Önkormanyzat Eszkozök és forľások értékelési
szabźiyzatában a vagyonkezelésbe adott eszközök értékelése a jogszabźiyi előírásoknak
megfelelően szabályozásra keľĹilt.

4. Elľendelem, mint Jegyző
il. a vagyonkezelési szerzođések módosítását, kiegészítését annak érdekében, hogy
azok a vonatkozó ttlrvényeknek megfelelően tartalmazzźk. a vagyonkezelő
adatszo|gá|tatásĺĺnak módját és foľmáját az önkormányzat felé a vagyonban
bekövetkez ett v źito zásokró l.

b. Az adatszolgáltatások alapján a Polgáľmesteri Hivatal biztosítsa az esetleges
vagyonváltozások átrezetését a sziímviteli nyilvantartásokban.

Felelős: Az a. pont esetében Gazdálkodási Ügyosztźůy vezetője, a b. pont esetében a
P énnlgyi Ü gyo szál y v ezetĺĺj e
Hatáľidő: Az a) pont vonatkozásábarlz}Is. május 3I., ab) pont vonatkozásábarĺZ}Iĺ.
június 30.

5. Elrendelem, mint Jegyző, hogy az onkormányzat vagyonkimutatasa a Budapest
Józsefuaľosi onkoľmányzat vagyonaról és vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 66lf0l2. CXII.13.) ĺinkoľmányzati rendelet 1. mellékletében előíľt
tagolásban, a tényeknek megfelelő adatokat tarta|mazta kerüljön elkészítésre és
bemutatásra a Képviselő-testĺilet részérę.

Felelős : Pénzügyi,ĺi gy osztáIy v ezetoje
Hatáľĺdő: minden évben a zźlrszátmadási ľendelet tervezet Képviselő-testĹilet elé
terjesztésének időpontja, első alkďom 20|5. év

6. Elręndelem, mint Jegyző
a. a vagyonkezelésbe adott eszkcizĺik esetébeĺ a 2013. évi számviteli nyilvĺĺntaľtás és

aziĺgatlanvagyon-kataszter bruttó értékadataközĺitt mutatkozó 50 ezer Ft ĺisszegii
eltérés rendezését egy ezőség biztosítása érdekében.

b. az ingatlanvagyon-kataszternek a számviteli nyilvantaľtások bruttó értékadataivď,
továbbá az ingat|an-vagyonkatasztet és a Ířildhivatali nyilvantartás adataival való
egyezőségének biztosítását a vonatkozó koľmányrendeletben foglaltaknak
megfelelően.

Felelős: Gazdálkodási Ügyosĺá|y vezetoje és a Pénztigyi Ügyosztály vezetoje
Hatáľidő: 2014. évi ingatlanvagyon adatai vonatkozásźbarl 2015. maľcius 20, a
következő években februáľ 28.
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7. Elrendelem' mint Jegyzó a jogszabályokban és a számviteli politikában megh atátozottelőírások betartását aberuhźzisĺ es feiĺjĺtĺsi kiadások számvifefi elszámolásakoľ, illetvea bekenilési éľték megJlatérozásakor.

Felelős: Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Hatáľĺdő: 2015. februaĺ 25., eztk<jvetően folyamatosan

8. Elrendelem, mint Jegyzó,
a. a Jőzsefvárosi Parkolás-iizemeletési Szolgálatnál (volt Józsefuláľosi KözterĹiletfelügyeletnél) a 20|3. évben e|végzett ď b"i"j"'ett felújítások 42,8 millió Ftéľtékben tĺjrténő aktiválását.
b. beľuházások, felújításot akíivabsa a míĺszaki átadastkövetően, ahxznáIatba vételtmegelőzően töľténjen meg a szlímviteli politikáĹan meghatźrozott dokumentálásiszabá|y ok b etartásával.

ľ'elelős: Józsefuláľosi Paľkolás-tŁemelt^etési Szolgálat vezetője és gazdaságivezetőjeHatáľĺdő: az a) pontvonatkozás ában: 2014. októiber 1.Az tntézkedés végľehajtása megtöľtént,2014, októbeľ |. napjáva| 33,8 millió Ft (aberuhazás bruttó 42,8 mii,|iő rt ertekadatabő|;ar.ł Jĺ..'aigénylésre kertilt, ezéľt csak33'8 millió Ft keľült aktiválásrĄ attivĺiesa 
.me.gtortént, 

az értékcsökkenés ahasznźiatbavéte|napjától elsziímolásľa került. i
b) pont vonatkozásában: aberuházás'felrijítás műszaki éúadásátkcivetően, ahaszná|atbavételt megelőzően.

9. Elrendelem, mi1t J-egy!ő, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően az onko rmányzatforgalomképes éptileteinek, éýtményeinôk és ftjldteľületeinek az ingat|anszakértő á|ta|megállapított piaci értéke ftiggetlen könywizsg á|őva|keniljĺin felülvizsgálatra.

F.elelős : P énnlgy i Ügyosztály v ezetíSj e
Határidő: 20 1 4.decembet 4.
Az intézkedés végrehajtást nem igényel, mert2OI4-tí3| azinkoľmányzat nem él a piaciéľtékelés lehetőségével a repvĺsělő.testület 241DO|4.(12.04.) számu határozataalapján.

10. Elľendelem, mint Jegyző
a. hogy az ingatlanok le|tźrozása

vagyongazdálkodási ľendeletben és
gyakoľisággal tciľténj en meg,

mennyiségi felvételtel a jogszabĺĺlyokban, aa leltátr ozási szab áiy zatb an 
"ioĺ.tut"ul. me gfel el ő

b. 
?.^-^i::::y1'-:ľŤ . ,,",žődés 

' 
kiegészítését a vagyonkezelő szervek azon

Ł"'ł:ľ'ľ::'::]:l^ľ9ľ'*ęy:*:,.řé.b""a"o**oł"rŕ'äi"ŕte*í,.n,:ňi"l"ffi :ä
:i::ł*:"łlajdonos 

részére l.tĺa;et 
^"g 

łł o'ňä;;; äň;:i-Jäiä:'j:ľa|átźlmasztásához,
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c. hogy a beruhazások selejtezése a belső szabáIyzatokban foglaltaknak megfelelően
töľténjen és az a jogszabáIyi előírások szerint terven felüli értékcsĺikkenésként keľĹiljtin
elsziímolásra.

Felelős: Pénzügyi Ügyosztály vezetoje és aGazďálkodási Ügyosztály vezetoje
Határidő: a) pont vonatkozásában első alkalommal20|7. februaľ l5.

b) pont vonatkozásában: első alaka1omma|2015, május 3I., ań,
követően minden év február 15.

c) minden év február 15. 
' 
ha szfüséges

11. Elľendelem, mint Jegyző,hogy
a. a behajthatatlan követelések csak a jogszabá|yi feltételek fennállása és azoknak

dokumenfumokkal töľténő aléLtéűTlasztása esetén kerülj on törlésre.
b. az elengedett követelések a jogszabáLyí előírásoknak megfelelően hitelezési

veszteségként kerülj enek elsziĺmolásra.

x'elelős: Pénzügyi Ügyosztály vezetője
Hatáľidő : 20| 5. februaľ 25.,majd folyamatosan

Budapest,20|5. márci
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