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Táľgy: Tájékoztatő az átlrźfihatő szervezet"ekĺe vonatkozó ľendelkezések aIapján végzett
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VáľosgazdáIkodási és Pénzĺĺryĺ Bĺzottság véleményezi

Hum ánszolgáltatási Bizottság v é|emény ezi

Hatfu ozati j av as|at a bizottság számár a:

A Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgźútatźsi
testiiletnek az elótetjesztés megtárgyalását.
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Bizottság javasolja a Képviselő-

Tĺsztelt Képviselő.testüIet!

A nemzeti vagyonľól sző|ő 20Il. évi CXCVI. tĺirvény (a továbbiakban: t<irvény) 2012. janaźr
I-énhata|yba|épettegyes rendelkezései tcĺbb kötelezettséget szabtak az onkoľmányzatrészére
is a gazdasági tlíľsaságokkal összeftiggő tulaj donľészek tekintetében.

A tĺirvény 3.$-a bevezette az úgynevezett 
',át|áthatő 

szervezet'' fogalmát, amelynek egyik fti
cé|ja az volt, hogy biĺosítsa az e||enőiiłhetetlęn és felelősségľe nem vonható offshore
tulajdon kizáĺź.sáú, illetve olyan gazdźikođő szervezetek megielenését a nemzeti - állami és
önkormányzati vagyongazđálkođásban, amelyek a terrorizmushoz vagy szeĺvezett
bűnözéshez kapcsolhatóak.

További szempont volt a kettős adőnatźs elkeľülése és az ellenőrzĺĺtt külföldi taľsaságok
k.jzźrása (az el|enőrzött külfrldi taľsaság az a külftilđi tlírsaság, amelyben az adőév napjainak
tĺĺbbségben belfř'ldi illetőségu tényleges tulajdonos van, valamint az a kiilfi'ldi társaság,
amelynek az ađőévben eléľt bevételei többségében magyarországiforrásból száľmaznak.).
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2012. decemberében 477/20lf. c{II.19.). számú hatźrozatában a Tisztelt Képviselő-testtilet
meghozta a töľvény által megkívźnt intézkedéseket az önkormźnyzati cégek és használati
j o gviszonyok átláthatóságanak biztosítása éľdekében.

2013. február 6-i ülésen a Tisztelt Képviselő-testtiletet tájékoztattuk azon önkormźlnyzati
társaságok részletes tulajdoni struktúrajaról, amelyeknél felmeľiilt az átIáthatóság hianya.

Ez aIapjźn harom taľsaságnál maradtak megoldatlan pľoblémĺák, mégpedig:

1.) Pollack tériKtjzterĺiletfejlesztő és - hasznosító lfft. ,,Í.a.,,

Fejlemény: az ügyben várhatóan egyszertísített felszámolás fog |ezaj|ani. A felszámolás menetére
egyebekbenráhatásaazonkoľmányzatnaknincsen.

2.) Jőzsefváľosi Egészségkiizpont Ingatlanfejlesztő és Ingat|anhasznosító Kft.

Fejlemény: Dulin Tamás tigyvezetővel folytatott targyalásokat követően kideľült, hogy a
fulajdonostárs éľtékesítené üz|etrészét az onkormányzat részére, de jelenleg az źtĺľall (meg nem
valósult egészségügyi intézménnye| összefüggő tervek miatt növelt éľtékű ár) kapcsolatosan még
előkészítő tĺárgyalások vannak folyamatban.Ezek|ezáru|tźú követően lehet a kérdésben döntést hozni.

3.) Mikszáth 4. Egészségĺigyi Szolgá|tató és Ingatlanhasznosító Kft.

Fejlemény: a cég edđig át nem lá./rhatő tulajdonosi cégének (Value Kft.) tĺĺľsasági szerzłĺdése
módosításra keľült és a tulajdonosi struktura immáron visszavezethető természetes
személyekre.

A cége|járás még nem fejeződött be, a cégbíróságibejegyzés folyamatban van.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy a tájékoztatőt szíveskedjen fudomásul venni.

Budapest, 20|3. ápnlis 26.
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