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Szentendre Város Önkormányzatának 
INTÉZKEDÉSI TERVE   az Állami Számvevőszék által a „Az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. (Szentendre) ellenőrzéséről szóló V-0824-273/2015. számú jelentésben foglaltak végrehajtására   

ÁSZ jelentésben foglalt észrevétel és a javaslat tartalma Intézkedés Az intézkedés  végrehajtásáért felelős 
Határidő Intézkedési terv elkészítéséig megtett intézkedés/teljesítés 

      
1. A Képviselő-testület a 92/2014. (V.15.) számú határozatában úgy döntött, hogy a 2013. évi beszámoló jóváhagyásának jogát az Önkormányzat Jogi és Ellenőrzési Bizottságára, valamint a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságra ruházza át. A beszámoló jóváhagyási jogának bizottságra történő átruházása ellentétes az Mötv., a Ptk., az Alapító Okirat és a vagyongazdálkodási rendelet előírásaival. A Mötv. 42. § 16. pontban sorolja fel a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható feladatokat. Ezek közül utolsó pont szerint át nem 

1. Jelezze a Képviselő-testületnek a Társaság éves beszámolójának és az üzleti jelentésének jóváhagyásával kapcsolatos hatáskör átruházás szabálytalanságát és kezdeményezze a törvényi előírásoknak megfelelő állapot helyreállítását. 

A VSZN Zrt. 2013. évi beszámolójának elfogadásáról szóló 92/2014. (V. 15.) Kt. sz. és 112/2014. (V. 29.) JPEB határozat visszavonása, új határozat hozatala 
 
 

polgármester 2015. december 10. 
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ruházható „amit a törvény a képviselő testület át nem ruházható hatáskörébe utal.” A Ptk. 3:109. § (2) bekezdése a Képviselő-testület, mint a legfőbb döntéshozó szerv hatáskörébe utalja a számviteli beszámoló jóváhagyását, így a beszámoló jóváhagyásának jogát a Képviselő testület nem ruházhatja át egyik bizottságára sem. 
2. A könyvvizsgáló a 2012. évi számviteli beszámolóról készített jelentése nem tartalmazott a Tszt.-ben előírt igazolást a Társaság által kidolgozott és alkalmazott számviteli és szétválasztási szabályok, valamint az egyes tevékenységek közötti keresztfinanszírozás mentességének betartására. 

2. Hívja fel a tulajdonosi joggyakorló figyelmét arra, hogy a könyvvizsgálóknak törvényi kötelezettsége nyilatkozat adása a Társaság által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok, valamint az egyes tevékenységek közötti keretfinanszírozás mentességének teljesítéséről. 

Könyvvizsgáló felhívása a jelentés szabályszerű kiadására. 
polgármester 2016. április 30. 2013. év és 2014-év vonatkozásában szabályszerűen került kiadásra 

3. A Társaság leltározási kötelezettségét – a tárgyi eszközök kivételével – nem teljesítette a 2008- 2013. években, mivel a Számv. tv. 69. § (1) bekezdését megsértve és az eszközök leltárkészítési és leltározási szabályzatában előírtakkal ellentétben a beszámoló elkészítéséhez, a 

3. Tegyen intézkedéseket a feltárt hiányosságok és/vagy szabálytalanságok tekintetében a felelősség tisztázása érdekében, és szükség szerint intézkedjen a felelősség érvényesítéséről.  

Tekintettel arra, hogy az érintett vezérigazgatók munkaviszonya már megszűnt, intézkedés meghozatalára már nincsen lehetőség  

  A tárgyidőszakban 4 
vezérigazgató látta el az 
ügyvezetési feladatokat. 
Az érintett vezérigazgatók 
munkaviszonyban látták el 
feladataikat, az alábbi 
időintervallumokban: 
Horváth József 2008. 
02.01-2010. 12. 14. 
vezérigazgató 
Somogyi Zsolt 2010. 12. 
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mérlegtételek alátámasztásához nem készítettek olyan leltárt, amely ellenőrizhető módon tartalmazza a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket és forrásokat mennyiségben és értékben. A tárgyi eszközök mennyiségi felvétellel történő leltározása nem történt meg teljes körűen az ellenőrzött években, a leltározás eredményének kiértékelését, valamint a főkönyvi könyvelés és analitikus nyilvántartások adatai közötti, Számv. tv. 69.§ (2) bekezdésben előírt egyeztetését nem végezték el. A Társaság leltározási szabályzatának előírása szerint a vezérigazgató a felelős a leltározásért. Ezért a leltározással kapcsolatos szabályozási hiányosságok, valamint a szabályozásnak nem megfelelő gyakorlat indokolja a vezérigazgató felelősségének felvetését. 

15.-2012. 05.31. 
vezérigazgató 
László Ágnes 2012. 
06.01.-2012. 06. 30. 
vezérigazgató (mb.) 
Kroó József 2012. 07. 01.-
2015. 06. 30. 
vezérigazgató 
Tekintettel arra, hogy a 
vezérigazgatók 
munkaviszonya már 
megszűnt, így velük 
szemben felelősség 
megállapítására már nem 
kerülhet sor. 
 

 


