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Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véle ényezi 
Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi 
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi 
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Bizottságok nem tárgyalják. Tájékoztatás, mely döntést nem igényel. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság  2020.  január 27-ei ülésén elhangzott javaslat alapján, 
továbbá a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  10.  §  (2)  bekezdése, a  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület 
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (XI. 06.)  önkormányzati 
rendelet  8.  mellékletének  17.1.  pontja alapján, valamint a gazdasági társasággal 2015-ben kötött 
közszolgáltatási szerződés  11.  pontja alapján a polgármester tulajdonosi ellenőrzés keretében 
vizsgálatot rendelt el a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 100%-os önkormányzati 
tulajdonban lévő gazdasági társaságnál a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 
működésének és gazdálkodásának átfogó rendszerellenőrzése tárgyban.  A  bizottság és a 
polgármester felkérte a Jegyzőt, hogy intézkedjen a vizsgálat lefolytatása iránt a Polgármesteri 
Hivatal Belső Ellenőrzési Irodáján keresztül. 



A  Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája lefolytatta az elrendelt  -‚4  Józseliiáros 
Közösségeiért Nonprofit Zrt működésének és gazdálkodásának átfogó rendszerellenőrzése" 
tárgyú - vizsgálatot. 
A  vizsgálat típusa rendszerellenőrzés volt, melynek keretében a rendszerek (irányítási, 
végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, beszámolási és ellenőrzési) működését vizsgálták.  A 
funkcionális működés megfelelősége, a célszerűség, az eredményesség, a gazdaságosság, és a 
hatékonyság is ellenőrzésre kerül.  A  vizsgált rendszer vagy folyamat értékelésénél a 
szabályszerűségi követelményeket, a pénzügyi — és számviteli nyilvántartások, beszámolók 
megfelelőségét, a gazdálkodás eredményességét, a forrásfelhasználás teljesítményét is 
ellenőrizték. 
A  vizsgálat során a szabályozások, eljárási rendek, folyamatok, nyomvonalak, dokumentumok, 
nyilvántartások vizsgálata, folyamatok, rendszerek működésének vizsgálata, tesztelése történt. 

A  megállapítások egy része a tulajdonos hatáskörét érintette: 
D  A  legfőbb döntéshozó szerv (tulajdonos) kizárólagos hatásköreit nem a Képviselő-

testület, hanem a Polgármester és a Bizottság gyakorolta. 
D  A  Takarékos törvény értelmében a Zrt. mérete, működésének jellege nem indokolja 

az igazgatóság működtetését, elégséges lenne az egyszemélyi vezetés 
(vezérigazgató) is. 

• Az alapszabály több szempontból módosításra szorul. 
> A  szervezeti és működési szabályzattulajdonosi jóváhagyása indokolt. 
> A  Társaság és bármely igazgatósági tagja (vezérigazgatója) között létrejövő 

szerződés megkötéséhez tulajdonosi hozzájárulás szükséges. 
> Az összeférhetetlenség megakadályozása érdekében az igazgatósági 

tagok/vezérigazgató mindennemű javadalmazását (tiszteletdíj, megbízási díj, 
jutalom, munkabér, prémium, költségtérítés stb.) a tulajdonosnak/polgármesternek 
kell meghatározni. 

> A  közszolgáltatás biztosítására célszerű a Társasággal közszolgáltatási 
keretszerződést kötni, melyben meghatározzák a társaság által ellátandó 
közfeladatokat.  A  működéshez szükséges anyagi igényeket, és az Önkormányzat 
teherbíró képességét figyelembe véve - minden évben szolgáltatási szerződésben 
szükséges meghatározni az aktuálisan elvárt feladatokat és az azok 
megvalósításához szükséges díjazást. 

D  A  gazdasági társaságnál nem végeztek tulajdonosi ellenőrzést a feladatellátásra, a 
helyiségek használatára, a társaság általi adatszolgáltatásra vonatkozóan. 

A  Polgármester a vészhelyzet alatt a tulajdonos hatáskörére vonatkozó javaslatok 
végrehajtására a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-  es  hatáskörét 
gyakorolva a  99/2021. (11.26.),  a  100/2021. (11.26.),  és a  100/2021. (11.26.) ők. számú 
határozatokat hozta. Ezek értelmében  2021.  március  1.  napjától a Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt.-nél ügyvezetésként igazgatóság nem működik, az igazgatóság jogait 
vezérigazgató gyakorolja.  A  Zrt. módosított Alapszabálya elfogadásra került. Az új irányítási 
struktúrából eredő jogharmonizáció megteremtése érdekében a szervezeti és működési 
szabályzat, a javadalmazási szabályzat felülvizsgálatra kerül, az üzleti terv, a beszámoló 
tartalmi elemei meghatározásra kerülnek és a Képviselő-testület elé beterjesztésre kerül. 

A  vizsgálat a fenti tulajdonos jogkörét érintő megállapításokon kívül egyéb súlyos 
szabálytalanságokat is feltárt. Több esetben súlyosan megszegték a pénzügyi és számviteli 
előírásokat. Az ellenőrzés során büntetőeljárás megindítására okot adó cselekményeket is 
feltártak az alábbiakban: 

A  főkönyvi kivonatot nem minden esetben támasztották alá analitikával, illetve az 
alapbizonylatok és az analitika közötti egyeztetés nem volt biztosított a megbízási díjak 
esetében. Nem tudták bemutatni a belső ellenőrzés számára a mérlegtételekhez kapcsolódó 
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leltárt, melyek analitikusan mennyiségben és értékben részletezné a mérleg tételeit.  A 
beszámolót (mérleget) nem támasztották alá leltárral, ezzel súlyosan megszegték a Számviteli 
tv. előírásait.  A  tárgyi eszközöket sem leltározták, a vizsgált időszakban nem készült 
leltárutasítás és ütemterv, nem készültek megbízólevelek a leltározást végzők kijelölésére. Nem 
volt olyan dokumentum, mely alátámasztaná, hogy a Társaság eszközeinek tényleges 
számbavétele a vizsgált időszakban bármikor is megtörtént volna. Az Önkormányzat 
helyiségeire vonatkozóan sem készítettek tárolási nyilatkozatot. 
A  Társaság több esetben nem állított ki bizonylatot a gazdasági eseményekről, melyeket a 
főkönyvi könyvekben rögzített. Több nyomtatványt nem vontak szigorú számadás alá.  A  napi 
pénztárjelentést — szabálytalanul — nem a tárgyhónap utolsó pénztári napján zárták le, hanem 
napokkal később, hogy a munkatársak még  30  napon belül el tudjanak számolni az elszámolásra 
felvett előleggel.  A  jogszabály értelmében, a  30  napon belül el nem számolt összegekre 
vonatkozóan a teljes időtartamra meg kellett volna állapítani a kamatkedvezményből származó 
jövedelmet.  A  belső ellenőrzés az átlátható gazdálkodás, a pénzmosás elleni küzdelem, illetve 
a szürkegazdaság fehérítése érdekében nem találta megfelelőnek a készpénzhasználat korlátok 
nélküli biztosítását.  A  törvényi előírásokkal ellentétben, a százezer forintnál nagyobb összegű, 
de  kettőszázezer forintnál alacsonyabb egyedi beszerzési áron vásárolt eszközöket is azonnal, 
egy összegben ráfordításként leírták. Az azonos rendeletetésű eszközök értékcsökkenését — a 
könyvelést végző vállalkozó tájékoztatása szerint, vezetői (szóbeli) utasítások alapján — eltérő 
amortizációs kulcs alapján számították ki.  A  szabálytalan, százezer forint feletti, azonnali, 
tervezett értékcsökkenési leírások, illetve a nem megfelelő amortizációs kulcsok alkalmazása 
miatt a Társaság  2017.  és  2018.  éves eredmény-kimutatásában a VI. értékcsökkenési soron 
elszámolt összeg magasabb, mint amit a jogszabályok megengednek. Ezáltal a mérleg szerinti 
eredmény sem a valós összeget mutatja.  A  mérleg szerinti eredmény beépül a mérlegbe, így a 
mérleg főösszege kevesebbet mutat. Az eltérések pontos számszaki kimutatása a könyvelési 
tételek egyenkénti átvizsgálásával valósulhatna meg. 
A  személyi kartonokon nem szerepelt a kiadott eszköz állományba vételi azonosítója, így ezek 
alkalmatlanok arra, hogy kiderüljön, melyik vásárlásból származó eszközt adták ki az adott 
személynek.  A  kartonokon szabálytalan javítások voltak.  A  kartonok szerint több eszközt 
selejteztek,  de  az eszközöket nem lehetett beazonosítani. 
Számos esetben fizettek olyan személyi juttatást ki, mely sem a jogszabályoknak, sem az 
Alapszabályban, sem a munkaköri leírásban foglaltaknak nem felelt meg. 
A  Társaságnál folytatott selejtezési eljárások minden esetben szabálytalanul zajlottak.  A 
jegyzőkönyvek az alapvető formai követelményeknek sem feleltek meg. Rendszeresen 
selejteztek olyan eszközöket, melyek az egy éves garanciális időszakban voltak még.  A 
selejtezéshez nem kértek szakvéleményt és nem rendelkeztek a megsemmisítést bizonyító 
dokumentumokkal sem. 
Nem voltak tekintettel az Önkormányzat teherbíró képességére, illetve arra, hogy közpénzből 
költekeznek, pazarló gazdálkodást folytattak.  A  jogszabályokban előírt közzétételi 
kötelezettséget hiányosan teljesítették. 

A  belső ellenőrzési jelentés  57  db javaslatot fogalmazott meg.  A  javaslatok végrehajtása 
érdekében intézkedési terv készítésére a Jegyző felkérte az ellenőrzött gazdasági társaság 
képviselőjét és a hivatal érintett szervezeti egységeinek vezetőit. 

Az érintettek az intézkedési terveket elkészítették, azok a Jegyző által elfogadásra kerültek.  A 
vállalt feladatok végrehajtása folyamatban van, a beszámolásra rendelkezésre álló határidő még 
nem telt el. 

Az ügyben tett feljelentés alapján indult nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Gazdaságvédelmi Osztálya a 
01000/5381/2020.  bü. számú határozatával megszűntette, mivel a rendelkezésre álló adatok, 
illetve bizonyítási eszközök alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése. 
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IL A  beterjesztés indoka 
Az ellenőrzési jelentésben foglalt megállapításokról és javaslatokról a képviselő-testület 
tájékoztatása. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
Döntés célja a fenti tárgyú ellenőrzési jelentésről tájékoztatás. 
Pénzügyi hatása nincs. 

IV. Jogszabályi környezet 

Alaptörvény  39.  cikk  (2)  bekezdés kimondja közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet 
köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával.  A 
közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint 
kell kezelni.  A  közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok. 
Az Alaptörvény  38.  cikk  (1)  bekezdése alapján az állam és a helyi önkormányzatok 
tulajdona nemzeti vagyon.  A  nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek 
szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, valamint a 
jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele. Az  (5)  bekezdés szerin az állam és a helyi 
önkormányzatok tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek törvényben meghatározott módon, 
önállóan és felelősen gazdálkodnak a törvényesség, a célszerűség és az eredményesség 
követelményei szerint. 
A  nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  7.  §  (1)  bekezdése kimondja, hogy a 
nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, ideértve a 
lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását és e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra 
biztosítását.  A  nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.  A 
(2)  bekezdés szerint a nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon megőrzése, 
értékének és állagának védelme, rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat 
mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a 
mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, 
átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értéknövelő használata, hasznosítása, 
gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából 
feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése, azzal, hogy a nemzeti vagyon megőrzése 
érdekében végzett bontás vagy átalakítás nem minősül az állag védelmi kötelezettség 
megszegésének.  A 10.  §  (1)  bekezdése előírja, hogy a nemzeti vagyont, annak értékét és 
változásait a tulajdonosi joggyakorló nyilvántartja. Az érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, 
ha  az adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg.  A 
nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat 
megjelölését is.  A  nyilvántartási adatok - a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti 
minősített adat kivételével - nyilvánosak.  A (2)  bekezdés kimondja, hogy a tulajdonosi 
joggyakorló rendszeresen ellenőrzi a nemzeti vagyon használójának a nemzeti vagyonnal 
való gazdálkodását, megállapításairól értesíti a nemzeti vagyon használóját. 

4 



Pikó  Andras 
polgármester 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLOE0OZIX. törvény  107.  § alapján a 
helyi önkormányzatot - törvényben meghatározott eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok 
és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik.  A 
tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testii 

Budapest, 2021.  június  22. 

Törvény enörzés: 

Czukk&ídt. 1intér Erzsébet 
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