
 

1 
 

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 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 Társaság rendelkezett SZMSZ-szel, amelynek évenkénti felülvizsgálatát írták elő kötelezettségként, ennek azonban nem tettek eleget, így az Alapító Okiratokkal és a számviteli politikával, valamint az alkalmazott gyakorlattal való összhangja nem volt biztosított. 

1. Gondoskodjon a Társaság SZMSZ-ének évenkénti felülvizsgálatá-ról, annak keretében az Alapító Okirattal és a számviteli szabályokkal való összhang megteremtésé-ről.  

SZMSZ képviselőtestület általi elfogadása 
Mandula Gergely 

vezérigazgató 
2016. januári testületi ülés  
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2. A Társaság a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok információ biztonsági védelmét biztosító adatvédelmi szabályzattal nem rendelkezett az ellenőrzött időszakban. Az adatvédelmi szabályzat elkészítésének kötelezettségét 2008. január 1- és 2011. július 25. között az Avtv. 31/A. § (3) bekezdése, 2011. július 26-tól az Infotv. 24. § (3) bekezdése írta elő. 

2. Gondoskodjon az adatvédelmi szabályzat elkészítéséről és kiadásáról. 

A Társaság 2014. évben elfogadott adatvédelmi szabályzatának aktualizálása 

Mandula Gergely 
vezérigazgató 2016. január 30. A Társaság 2014. évben kiadta adatvédelmi szabályzatát. 
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3. A VSZ N Zrt. a 2008-2011. években az Avtv. 20. § (8) bekezdésében, a 2012-2013. években az Infotv. 30. § (6) bekezdésben előírtakkal ellentétben a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzattal nem rendelkezett. Ennek hiányában nem került szabályozásra az egyes törvényi kötelezettségekhez kapcsolódó belső eljárások rendje. Az adatszolgáltatásokért felelős szervezeti egységeket nem jelölték ki, az egyes adatok közzétételének határidejét nem határozták meg. 

3. Gondoskodjon a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat elkészítéséről és kiadásáról 

A Társaság 2014. évben elfogadott közérdekű adatok megismerésének rendjéről szóló szabályzatának aktualizálása 

Mandula Gergely 
vezérigazgató 2016. január 30 

A Társaság 2014. évben kiadta közérdekű adatok megismerésének rendjéről szóló szabályzatát. 
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4. A VSZ N Zrt. a 2008-2013. években leltározási kötelezettségét – a tárgyi eszközök kivételével – nem teljesítette, mivel a Számv. tv. 69. § (1) bekezdését megsértve és az eszközök leltárkészítési és leltározási szabályzatában előírtakkal ellentétben a beszámoló elkészítéséhez, a mérlegtételek alátámasztásához nem készítettek olyan leltárt, amely ellenőrizhető módon tartalmazza a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket és forrásokat mennyiségben és értékben. 

4. Gondoskodjon a mérlegtételek alátámasztását szolgáló, a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket és forrásokat mennyiségben és értékben tartalmazó leltár elkészítéséről. 

2015. évről szóló és 2016. évben elfogadásra kerülő beszámoló alapjaként olyan leltár elkészítése, mely ellenőrizhető módon tartalmazza a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket és forrásokat mennyiségben és értékben. 

Mandula Gergely vezérigazgató 
2015. december 31. 
2016. május 31. 

2014. évről szóló és 2015. évben elfogadott beszámoló alapja olyan teljes leltár volt, mely ellenőrizhető módon tartalmazta a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket és forrásokat mennyiségben és értékben. 

5. A tárgyi eszközök mennyiségi felvétellel történő leltározása nem volt teljeskörű, mivel elmulasztották a leltározás eredményének kiértékelését, valamint a főkönyvi könyvelés és analitikus nyilvántartások adatai közötti, Számv. tv. 69. § (2) bekezdésében előírt egyeztetést. 

5. Gondoskodjon a tárgyi eszközök teljes körű leltározásáról, kiemelt figyelemmel a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások adatai közötti egyeztetés végrehajtására 

A tárgyi eszközök teljes körű leltározása, kiemelt figyelemmel a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások adatai közötti egyeztetés végrehajtására 

Mandula Gergely vezérigazgató 2016. május 31.  
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6. A távhőszolgáltatási közfeladat anyagjellegű ráfordításainak elszámolása során nem érvényesültek teljes körűen a belső szabályozások előírásai a kötelezettségvállalás tekintetében. A költségelszámolást megalapozó kötelezettségvállalás során nem tartották be a vezérigazgatói utasításokban foglalt, a szállítói kiválasztáshoz szükséges árajánlatok kérésének szabályait. 

6. Gondoskodjon az anyagjellegű ráfordítások elszámolása során a belső szabályozások-ban előírtak végrehajtásáról a kötelezettség vál-lalások tekintetében. 

Az anyagjellegű ráfordítások elszámolása során a belső szabályozásokban előírtak végrehajtása, figyelemmel kísérése és ellenőrzése a kötelezettség vál-lalások tekintetében 

Mandula Gergely vezérigazgató folyamatos 2015-ben új, a korábbinál részletesebb beszerzési szabályzat került kiadásra. 

7. Nem tartották be a Számv. tv. 47. § (1) bekezdésének előírásait, mely szerint az eszközök bekerülési értékét az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek alkotják. A beruházások, felújítások, valamint az értékcsökkenési leírás elszámolása – a tévesen megállapított bekerülési érték és elszámolt értékcsökkenés miatt – nem volt megfelelő 

7. Gondoskodjon az eszközök bekerülési értékére vonatkozó számviteli előírások betartására a beruházások és felújítások elszámolásánál. 

Az eszközök bekerülési értékére vonatkozó számviteli előírások betartása és ennek ellenőrzése a beruházások és felújítások elszámolásánál 

Mandula Gergely vezérigazgató folyamatos  

 


