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Osszcfoglalo tajekoztatas
a JKN Zrt. beszerzesi eljarasainak, a Jdzsefvarosi Onkormanyzat balatonalmadi
strandfurdoje bcrbeadasanak, valamint az onkormanyzati tulajdonu ingatlanok JKN
Zrt. altali hasznositasanakyizsgalata targyaban keszitett
ellenorzesi jelentes alapjan

2021. junius 29-en bejelentes erkezett, hogy a JKN Zrt.-nel szabalytalansagok tortentek.
Polgarmester Ur 2021. julius 1-en szemelyesen meghallgatta az integritast serto esemeny
bejelentoit. Ezt kovetoena Jegyzot Helyettesito Aljegyzo - a beszerzesi eljaras kivizsgalasara tulajdonosi belso ellendrzestkezdemenyezett a Tarsasagnal 2021. julius 5. napjatdl.
2021. julius 4-en nyolc e-mail erkezett a Belso Ellenorzesi Vezeto hivatali e-mail cimere,
melyben szabalytalansagra utalo dokumentumokat kiildtek. A dokumentumok ajanlatokat,
szerzodeseket, szerzodes-tervezeteket, a dolgozok kozotti e-mailes levelezeseket tartalmaztak.
2021 .julius 5-enegy tovabbi e-mailtkiildtek a-Jdzsefvarosi Onkormanyzattulajdonaban levo
- balatonalmadi strand egy reszenek berbe adasarol a civil szervezet reszere. A szerzodes
letrejottevel kapcsolatosan csatoltak a munkatarsak kozotti e-mail levelvaltasokat is.
Fent emlitett ellendrzes kereteben, a Jdzsefvarosi Onkormanyzat balatonalmadi strandjanak
berbeadasa vizsgalatat - a Polgarmester Ur felkeresere - 2021. julius 14-en rendeltem el, majd
2021. julius 20-an a yizsgalat targya az onkormanyzati tulajdonu ingatlanok JKN Zrt. altali
hasznositasanak vizsgalatara is kiterjesztesre keriilt.
A megkiildott iratok eredeti peldanyait a Belso Ellendrzes a helyszini ellendrzes soran is
vizsgalta, azonban a kollegak kozotti e-mail valtasokat csupan nehany esettel kapcsolatban
bocsatottak a rendelkezesukre, ezert a julius elejen erkezett e-maileket tudtak vizsgalni.

1. A beszerzesi eljarasok vizsgalata

Targyi ellendrzes soran a VEKOP projektbe elszamolt, valamint a 2021. evi nyari
gyermektaboroztatas kiadasait megalapozd beszerzesi eljarasok szabalyossagat vizsgaltak a
belso ellenorok. 7 -7
A megkuldott anyagokban szereplo partnerekkel kapcsolatos beszerzeseket vizsgaltak, illetve
a VEKOP projektre elszamolt koltsegek nyilvantartasabol vettek mintat. A mintavetel soran a
nyilvantartas adatait partnerek szerint sorba rendeztek es a nagyobb osszegu, rendszeresen
elofordulo szolgaltatok koziil valasztottak. A modszerrel 14 szallitd keriilt kivalasztasra.
El 1082 Budapest, Baross u. 63-67. S 459-2100www.jozsefvaros.hu
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Az ellenorzesre kivalasztott beszerzesi eljarasok eseteben megallapitottak, hogy az arajanlatok
bekeresere vonatkozo irasos dokumentumok - a VEKOP projekt Penzugyi Elszamolasi
Utmutatojanak eldirasai ellenere - nem voltak az iratanyagokban. A beerkezd arajanlatok egy
esetben sem keriiltek iktatasra. A teljesitesigazolasokra vonatkozoan altalanosan
megallapitottak, hogy azok nem megfeleld tartalmuak, mivel azokban nem hivatkoztak
konkretan az erintett szerzodes szamara, a szerzodesben meghatarozott ellenertekre. A
teljesitesigazolasokon nem tuntettek fel, hogy az adott kifizetes a szerzodes melyik utemenek
felelt meg. A teljesitesigazolasokrol hianyzott annak igazolasa, hogy a szolgaltatasnyujtas a
szerzodesnek, vagy megrendelesnek megfeleld mennyisegben es minosegben teljesitette a
partner, es a szamla benyujtasara jogosult.
A nyujtott szolgaltatast nem minden esetben a szerzodeseknek megfeleld mennyisegben,
idotartamban es iddintervallumban teljesitette a partner. A teljesites megtortentet tobb esetben
nem kelloen tamasztottak ala dokumentumokkal, ezert kiilsd ellenorzo szerv egy esetleges
vizsgalat soran megkerdojelezheti ezen szolgaltatasok teljesuleset. A beszamolokat nem
keszitettek el teljeskdruen. Mindezt azonban nem vizsgalta (de legalabbis irasban
dokumentaltan nem kifogasolta meg) a teljesitesigazold, azaz a kontroll nem megfeleloen
mukodott.
Tobb esetben az ajanlatot hibasan tdltottek ki. A JKN Zrt. cime az arajanlatok egy reszen hibas
volt. Egyes arajanlatok reszletezesebol hianyzott az, hogy melyik evben fog a foglalkozas
megvaldsulni.
Ket esetben az arajanlatok hasonlosaga, illetve tovabbi egy esetben szervezeti osszefonodas
miatt meriilhet fel annak gyanuja, hogy az ajanlatok nem felelnek meg a VEKOP Penzugyi
Elszamolasi Utmutatoja szerinti fuggetlenseg elvarasanak.
Egy esetben - a dokumentumok tanusaga szerint - a JKN Zrt. dolgozoja manipulalhatta a
beszerzesi eljarast.
A vizsgalt eseteket jellemzoen a VEKOP projekt terhere kivantak elszamolni. A problemas
esetek VEKOP tamogatas terhere tortend elszamolasa azonban a szabalytalansagok miatt
ketsegesse valt. A fentiek miatt felmerulhet szabalytalansag gyanuja.
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A Jozsefvarosi Onkormanyzat balatonalmadi strandfurdojenek berbeadasa

2021. julius 5-en a Belso Ellenorzesi Vezeto szamara rendelkezesre bocsatottak egy
elektronikus levelezest a - Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban levo - balatonalmadi
strand egy reszenek berbe adasarol a civil szervezet reszere. (A belso ellenorzes keresere az
iratok eredeti peldanyat is - atadas-atveteli jegyzokonyv elleneben - atadtak vizsgalatra.)
Az iratok szerint a Berleti Szerzodes es az Ingatlanresz Birtokbaadasi Jegyzokonyve 2021.
aprilis 17-i keltezesuek. A szerzodes tartalmara es a birtokbaadas tanuztatasaval kapcsolatban
egy honappal kesobb, 2021. majus 7-en tortent a Tarsasag vezetosege kozott elektronikus
levelvaltas. A levelezesbol egyertelmuen megallapithato, hogy a szerzodest a teljesites alatt, a
birtokba adast kovetoen foglaltak irasba. A szerzodest eredeti datummal irtak ala, a
birtokbaadasi jegyzokonyvet utdlagallitottak ki es tanuztak le.
A rendelkezesiinkre bocsatott szerzodestervezet szerint meg havonta tortent volna a
szamlakibocsatas. Az alairt szerzodes miatt azonban nem volt tarthato a havi szamlazas, ezert
az alairt szerzodesben mar az szerepelt, hogy az elso berleti dijat 2021. majus 31. napja utan
szamlazza a JKN Zrt. A 150/VE/2021. szamu szamla kelte, illetve teljesitese 2021. majus 31 -e
volt. Ez is mutatja, hogy a szerzodest es a birtokbaadasi jegyzokonyvet nem a teljesitest
(berbeadast) megelozoen keszitettek.

2

A palyazatot csupan a JKN Zrt. honlapjan, a www.jkn.hii weboldalon hirdettek meg. Azzal,
hogy nem kerult tobb helyen (pl. ujsagban, az Onkormanyzat honlapjan, stb.) meghirdetesre a
palyazat, nem valdsult meg a lehetoseg szeleskoru propagalasa, igy nem alakulhatott ki verseny
a palyazdk kozott.
Az ajanlatteteli hatariddben csupan akorabbi berlo nyujtottbe palyazatot. A palyazat 2021.
julius 5-i eredmeny-megallapitasi jegyzokonyve nem tartalmazza egyertelmuen, hogy a
palyazat eredmenyes volt, es nem hirdettek nyertest.
A Tarsasag es a civil szervezet 2021 .julius 8-ikeltezessel, 2021 .julius 16. napjatol 2026. julius
16. napjaig, hatarozott 5 ev idotartamra Berleti Szerzodest kotott. Az Onkormanyzat es a
Tarsasag kozotti Hasznalati Szerzodes 12. pontja szerint a szerzodest barmely fel a masik felhez
intezett irasbeli formaban, indoklas nelkul 60 napos hataridd tuzese mellett felmondhatja. A
Tarsasag nem tulajdonos (nem tulajdonosi joggyakorld) csak hasznalatra kapta meg az
ingatlant. Mindezek miatt a JKN Zrt. es a berloje kozotti szerzodes jelentosen korlatozza a
tulajdonos Onkormanyzat hosszu tavu erdekeit.
2021. augusztus 12-en a belsd ellendrzes szemelyesen megtekintette a kaptalanfuredi
Gyermekstrandot. Az ekkor keszult fenykepek tanusaga szerint a berlo teriilethasznalata nem
veszelyeztette a kozfeladat ellatasat. Amennyiben igenybe kivannak venni a strandot, az udiild
gyermekeknek a strandolashoz elegendo hely jutna.
A Kepviseld-testulet a 252/2015. (XII. 03.) sz. ok. hatarozataban dontott arrdl, hogy egyes
ingatlanokat a JKN Zrt. szamara - hasznalati szerzodes megkotesevel - ingyenesen hasznalatba
ad. A szerzodes nem mondjaki egyertelmuen, hogy a JKN Zrt. a hasznalatra kapott ingatlanokat
hasznosithatja (harmadik szemely reszere tovabbi hasznalatba, berbe adhatja). A hasznalatbdl
nem kovetkezik, hogy az ingatlant hasznosithatja is a Tarsasag. A Szerzodesben nem
rendelkeztek arrdl, hogy a Tarsasag harmadik szemely reszere milyen feltetelekkel adhatja
berbe az altala hasznalt ingatlanokat. A vallalkozdi tevekenyseg engedelyezesebol nem
kovetkezik automatikusan, hogy a Tarsasag berbeadassal hasznosithatja a birtokaba adott
ingatlant.
A Tarsasag H13 uzletaganak sajatossaga, hogy szekhelyszolgaltatast, coworking irodat
(munkaallomast) biztosit a kezdo vallalkozasok szamara. Ezen kivul termeket adnak berbe
rendezvenyek lebonyolitasara. Kaptalanfureden, illetve Magyarkuton udiildt uzemeltetnek.
Ezen tevekenysegek vegzesere sem tartalmaz egyertelmu felhatalmazast a Szerzodes. Az
emlitett tevekenysegeket csak ugy tudjak megvalositani, ha az Onkormanyzattal kotott
hasznalati szerzodesben a tulajdonos jogot biztosit a hasznalo reszere az ingatlanok tovabbi
hasznositasara, berbeadasara.
A hasznositas mertekeben vannak kulonbsegek. A teremberlet. udultetes rovidtavon valdsul
meg, a hasznalatok egy-ket dratdl, egy-ket het idotartamig terjednek. A koltsegvetes
tervezese, illetve az uzleti terv keszitese soran ezekkel a bevetelekkel elore lehet kalkulalni,
igy ezek az dsszegek elore tervezhetdek. A tulajdonosi joggyakorld a Tarsasag
finanszirozasanak meghatarozasakor ezeket a beveteleket figyelembe veszi.
Hosszutavu, nagy osszegu berbeadas eseteben a tulajdonosi joggyakorld kotelezettsege, hogy
a nemzeti vagyon hasznositasanak az alapelveit figyelembe veve dontson a hasznositasrdl.
Vizsgalni szukseges, hogy a kozfeladat ellatasat nem veszelyezteti-e a vegezni kivant
tevekenyseg. Amennyiben a hasznositas nem kapcsolodik a Tarsasag alapfeladataihoz, illetve
hosszu tavra szdl (pl. egy evnel hosszabb), vagy nagyobb bevetelhez (pl. evi egy millid
forintnal nagyobb osszeghez) juttatja aceget, ugy a hasznositasrdl a tulajdonosnak szukseges
dontenie. Mindezek miatt ilyen esetekben a szerzodesben a berlo hasznositasi jogatkorlatozni
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szukseges. A legmagasabb berleti dij elerese erdekeben nyilt palyazatot szukseges kiimi.
Amennyiben a berleti dfj a Tarsasaghoz folyik be, ugy a keresztfinanszirozas elkertilesere a
tamogatast csokkenteni szukseges.
A fentiek alapjan megallapithato, hogy a JKN Zrt., mint az ingatlan hasznaloja nem kapott
egyertelmu jogositvanyt arra, hogy az altala hasznalt ingatlanokat rovid, vagy hosszutavon
tovabb hasznosithassa, tehat a belso ellenorzes altal feltart szabalytalan gyakorlat mar
legalabb 2015. junius 1. napjatol fennallt.

3. Az onkormanyzati tulajdonu ingatlanok JKN Zrt. altali hasznositasa

A Jozsefvarosi Gyermekek Udulteteseert Kozhasznu Nonprofit Kft. 2016. aprilis 16-an
szerzodest kotott a Vac es Videke Nonprofit Kozhasznu Kft-vel a Magyarkuti Erdei Iskola
uzemeltetesere. A Kepviselo-testulet 119/2015. (V. 4.) szamu ok. hatarozat szerint a 1302/2
hrsz., 90/3 hrsz., 90/6 hrsz., 91/1 hrsz.-u, tovabba a 2721/16 hrsz. Balatonalmadi Siraly u. 8. es
a 114/5 hrsz. Balatonalmadi Somfa u. 1. ingatlanokat ingyenes hasznalatba adja a Jozsefvarosi
Gyermekek Udulteteseert Kozhasznu Nonprofit Kft. reszere 2015. junius 01. naptol.
A szerzodes szerint a berld jogosult a berlemeny kizarolagos hasznalatara. A berbeadasra
vonatkozoan (engedelyezes, jovahagyas) nem talalt a belso ellenorzes Kepviseld-testuleti,
vagy bizottsagi dontest. Megallapithato, hogy a JKN Zrt., mint az ingatlan hasznaloja
korabban sem kapott egyertelmu jogositvanyt arra, hogy az altala hasznalt ingatlanokat rovid,
vagy hosszutavon tovabb hasznosithassa.
A berleti szerzodest 2019. december 31. napjaval kozos megegyezessel megsziintettek.
A H13 epiileteben a szekhelyszolgaltatasra, a coworking berletekre es az inkubacios
programokra vonatkozoan a szerzodeseket evente, partnerenkent, rendezetten taroljak, azonban
a szerzodesek -feleben nem lathato az iktatoszam/szerzodes-nyilvantartd szam. Nem
allapi'thato meg, hogy teljeskoruen a belso ellenorzes rendelkezesere bocsatottak-e a
szerzodeseket. Egyes esetekben nem az alairt peldanyok keriiltek lefuzesre.
Az ellenorzes soran a 2019-2021. evben hatalyos szerzodeseket vizsgaltak. A rendelkezesre
bocsatott szerzodesek koziil szuroprobaszeruen vettek mintat a belso ellendrok.
A szerzodesek alakilag es tartalmilag elfogadhatoak voltak.
A helyisegberleti szerzodesek eseteben megallapitottak, hogy a rendelkezesukre bocsatott
iratanyagban tobb alairatlan dokumentum is talalhato. A dosszieban helyisegberleti
szerzodesek, illetve 2019. evre vonatkozoan megrendelesek is talalhatoak. A megrendelo lapok
tartalma nem egyertelmu, tobb esetben nem megallapithato, hogy pontosan mely napokon,
milyen iddintervallumban tortent a berbeadas.
A JKN Zrt. nem rendelkezik onkoltseg-szamitasi szabalyzattal, azonban 2021. evre
vonatkozoan elektronikusan a belso ellendrok rendelkezesere bocsatottak a Kesztyugyar es a
H13 onkoltseg-szamitasi dokumentumait. A H13 epiilet helyisegeire vonatkozo
onkoltsegszamitas egy ket oldalas Word dokumentum, melyben a tervezett koltsegvetes
adataibol indultak ki, majd a korrigalt tervezett osszeget vettek alapul. A konkret szamitasokat
nem tartalmazta a dokumentum, csak a mar kikalkulalt osszegeket, igy nem deriil ki beldle,
hogy pontosan melyik koltsegekkel szamoltak (pl. az epiiletben talalhato igazgatosag szemelyi
juttatasait is belekalkulaltak-e, esetleg szetosztottak a diviziok kozott, vagy egyaltalan nem
szamoltak vele). Az sem ertheto, hogy egyes esetekben bevetelekre is hivatkoztak, de a
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bevetelek nem befolyasolhatjak az onkoltseget. Ezek alapjan nem megalapozott a kalkulalt
adat. Mindezeken tul megallapithato, hogy a vizsgalt berleti szerzodesekben nem a belso
ellenorzes rendelkezesere bocsatott onkoltseg-szamitasok szerinti dijakkal tortentek a
berbeadasok.
A Kesztyugyarban berbeadott termek eseteben a belso ellenorbk megallapitottak, hogy a
vizsgalt berleti szerzodesekben nem egysegesen, nem a honlapon talalhato berleti dijakon es
nem a rendelkezesiikre bocsatott onkoltseg-szamitasok szerinti dijakkal tortentek a
berbeadasok. A 2019. evi szerzodesek szerint tobb esetben kedvezmenyesen adtak berbe a
helyisegeket, azonban kedvezmenyes berbeadasra nines jogosultsaga a Tarsasagnak. Nem
szabalyosak a berbeadasok.

A Tarsasagnal bejelentett integritast serto esemeny kivizsgalasara - az atadott jegyzokonyv
szerint - 2021. julius 12-en keriilt sor. Az integritast serto esemeny kivizsgalasa soran nem
alkalmaztak a Tarsasagnal jelenleg is ervenyben levo „Az integritasi, korrupcios kockazatokra
vonatkozo bejelentesek fogadasaraes kivizsgalasara” szabalyzat eldirasait. A bejelentesrol nem
vettekfel jegyzokonyvet, pedig ennek iratmintajat tartalmazta a szabalyzat. Nem jeloltek ki
fuggetlen feleldst az ugy kivizsgalasara. Megjegyezendd, hogy a Szabalyzat nem a Tarsasag
sajatossagait tukrozte, illetve a szovege hianyos. es egyes esetekben nem megfelelo eldirasokat
tartalmazott. A szabalyzat szerinti szabalytalansagi felelos mar masfel eve nem dolgozik a
Tarsasagnal.
Az integritast serto esemenyek kezelese alapvetden a felelosseg megallapitasat, illetve a
sziikseges intezkedesek foganatositasat jelenti. A Tarsasagnal a szabalytalansag-kivizsgalasa
nem kifejezetten a felelosseg megallapitasara iranyult. A szabalytalansaggal erintett kollegak
reszt vettek az integritast serto esemenyek kivizsgalasaban, a vezetoseggel egyutt neztek at
vitatott beszerzesek dokumentumait. mely osszeferhetetlenseget eredmenyezett. Mindezek
miatt az erintett munkatarsak felelossegre vonasa sem tortent meg.
Az integritast serto esemeny bejelentoit nem reszesitettek vedelemben, sot a bejelentok
munkavegzese a megromlott munkalegkor miatt teljes mertekben ellehetetlenult.
Az ellenorzes-jelen vizsgalat eredmenyekent-javaslatait 29 erdemi es 1 celszerusegi pontban
fogalmazta meg.

Az ellenorzesi jelentestervezet 2021. augusztus 30. es szeptember 2. napja kozott keriilt az
erintettek szamara megkilldesre. Az integritast serto esemeny bejelentoi neveben kuldn-kiilon
tett a kepviseletiikben eljaro Ugyved eszrevetelt, illetve a JKN Zrt. eszrevetelezte a megkiildott
anyagot. (A Gazdalkodasi Ugyosztaly irasban jelezte, hogy nem kivan eszrevetelt tenni.)
Mindharom eszrevetelt a belso ellenorzes megvalaszolta.
Az eszrevetelukben az erintettek egyeztetd megbeszeles tartasat kezdemeny eztek, melyre 2021.
oktober 7. napjan keriilt sor. (Az egyezteto megbeszelesen az egyik bejelento eszrevetelebol
lemaradt mellekleteket utolag benyujtottak, valamint a JKN Zrt. is nyujtott be ujabb
dokumentumokat.)
Az egyezteto megbeszelesrol Jegyzokonyv kesziilt, mely visszamutatasra megkiildesre keriilt.
Ennek kereteben a JKN Zrt., illetve az integritast serto esemeny bejelentoi kepviseleteben eljaro
Ugyved tett eszrevetelt, melyhez ujabb - ertekelendo - dokumentumokat kiildtek.
A jelentes vegleges valtozata2021. oktober 13-an kesziilt el.
Osszefoglalva:
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A belso ellenori jelentes elkesziiltet kovetoen vizsgalat targyava tettem, hogy a jelentes alapjan
sziikseges-e hatosagok fele intezkedes tetele, illetve biintetojogi szempontbol a jelentesben
leirtak kimeritik-e valamely buncselekmeny megalapozott gyanujat, es sziikseges-e feljelentes
megtetele. Ezen vizsgalatba bevontam a biintetojogi tapasztalattal es gyakorlattal biro iigyved
kollegakat es szakmai velemenyt kertem toliik.
A biintetoeljarasrol szolo 2017. evi XC. torveny (tovabbiakban: Be.) ertelmezese sziiksegszeru
volt a tovabbi intezkedesek eldontese vegett. A Be. 376. § (2) bekezdese feljelentesi
kotelezettseget ir elo a hivatalos szemelyek reszere, ha kozvadra iildozendo buncselekmeny jut
a tudomasukra. A biinteto torvenykonyv rendelkezik azon buncselekmenyekrol, mely
esetekben a feljelentes megtetele kotelezd, mert annak elmulasztasa buncselekmeny.
A jelen belso ellenori vizsgalat alapjan ilyen buncselekmenyre utald adat nem meruit fel. A
feljelentes megtetelenek megitelesekor fokozott koriiltekintessel kell eljarni, hiszen
amennyiben a feljelentes nyoman a nyomozohatosag nem allapitja meg a buncselekmeny
megalapozott gyanujat, ugy a feljelento akar kimeritheti feljelentesevel a hamis vad torvenyi
tenyallasat is. A birosagi gyakorlat ertelmeben a hamis vad abban az esetben is megvalosulhat,
ha ismeretlen tettes ellen tortenik a feljelentes, de a feljelentes tartalmabol kideriil a velt
elkoveto kilete.

A Balatonalmadi strand szerzodesenek vizsgalata nyoman megallapithato, hogy az
onkormanyzatot vagyoni hatrany nem erte, sot, a berbeadas az addigiakhoz kepest plusz
bevetelt jelentett. Vagyoni hatrany hianyaban a hutlen kezeles torvenyi tenyallasa sem
valosulhat meg. (Btk. 376. §)
A szerzodeskotesi gyakorlattal kapcsolatosan vizsgaltuk, hogy megvalosulhat-e a Btk. 345. §
szerinti hamis maganokirat felhasznalasanak torvenyi tenyallasa. Egy maganokirat elsosorban
akkor hamis, ha azon a feltiintetett szemely nem azonos azzal, aki kiallitotta, akkor hamisitott,
ha a letezo maganokiraton kesobb tartalmi vagy formai valtozast vegeznek. A felhasznalas
pedig akkor valosul meg, amennyiben a hamis maganokiratot joghatas kivaltasara hatosag vagy
egyeb szerv fele benyujtjak, felhasznaljak. Ha egy megallapodas kesobb keru 1 irasba foglalasra,
dnmagaban nem alapozhat meg biintetojogi tenyallast.

Megjegyzendo, hogy a feltart hianyossagok egy resze a legalabb 2015. junius 1. napja 6ta
folytatott helytelen es szabalytalan gyakorlatok tovabbfolytatasabol adodik. Annak ellenere,
hogy ez a belso ellenorzes altal feltart szabalytalan gyakorlat, mukodesi minta, mechanizmus
hosszu evek ota fennail, a tarsasagnal folyamatosan miikodo feliigyelobizottsagok ezen
jogellenes gyakorlatot evek ota nem eszleltek annak ellenere sem, hogy a torveny szerint
feladatuk lenne a jogi szemely iratainak, szamviteli nyilvantartasainak, konyveinek,
szerzodeseinek, szerzodeskotesi gyakorlata jogszerusegenek vizsgalata, ugyanis ennek
elmulasztasabol vagy nem megfeleld teljesitesebol eredo jogi szemelynek okozott karokert a
Ptk. 3:28. §-a alapjan karteritesi felelosseggel tartoznak.
Tudomasom szerint a tarsasagnal miikodo feliigyelobizottsag a belso ellenorzes altal feltart
hianyossagokkal osszefuggesben jelzest, intezkedest nem tett es nem is kezdemenyezett, belso
ellendrzesi eljaras lefolytatasara volt sziikseg azon helytelen gyakorlat feltarasahoz, amelynek
feltarasa a tarsasagnal miikodo feliigyelobizottsagok feladata lett volna.
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A leirtakbdl kiderul, hogy a jelenlegi informacidk alapjan nem meruit fel olyan relevans adat
vagy teny. mely sziiksegesse teszi a biintetofeljelentes megtetelet.

Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy a vizsgalat tenymegallapitasai nyoman haladektalanul
sziikseges a beszerzesi, szerzodeskotesi es ellenorzesi protokoll revizidja, annak erdekeben,
hogy az eddigi szabalytalan gyakorlat ne folytatodjon, es hatekonyabb ellenorzest biztositson a
tulajdonos onkormanyzat szamara.

Tajekoztatom tovabba a Tisztelt Kepviselo-testuletet, hogy a Balatonalmadi strand hasznalatara
vonatkozoan megkotott szerzodes jogi sorsat tovabb vizsgaljuk, es az ezzel kapcsolatos
sziikseges intezkedeseket is megtessziik.
Budapest, 2021. oktober 20. . . \

Tisztelettel:
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