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Tisztelt Képviselő-testület!

Az Állami Számvevöszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 1. (3)-(5) bekezdéseiben
foglaltak. valamint az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ASZ) 2018. évi félévi ellenőrzési
terve alapján elvégezte a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kű. ellenörzését.

Á nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése kiemelten Fontos a nemzeti vagyon
megőrzése érdekében. Gazdálkodásuk jellemzően a közérdeklődés figyelmének a
középpontjában áll, amihez hozzájárul a gazdálkodásuk körébe tartozó — a nemzeti vagyon
részét képező — vagyon nagysága is. Az Allami Számvevőszék ellenőrzései feltárják, hogy a
tulajdonosi Felügyelet hozzájárult-e a szabályszerű gazdálkodáshoz és feladatellátáshoz.
továbbá meghatározhatóvá válnak a szervezet vagyongazdálkodást érintő kockázatai. A
megállapítások alapján megfogalmazott számvevőszéki javaslatok hasznosítása elősegíti a
meglévő hibák megszüntetését. Á jó gyakorlatok bemutatásával ugyanakkor az ASZ
hozzájárul a követendő megoldások megismertetéséhez. terjesztéséhez.

Az ellenőrzés lezárásával — 2019. november 26. napján közreadásra került a „Nemzeti
tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése — BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság” címmel elkészített számvevőszéki jelentés.

Az ellenörzés megállapításai alapján az ÁSZ Békés Város Önkormányzata polgármesterének
egy, míg a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelösségü Társaság
ügyvezetőjének négy javaslatot fogalmazott meg. amelyekre az érintettek az intézkedési tervet
elkészítettük.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el az
intézkedési tervet.



Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2019. december 19-i ülésére

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező Állami
Számvevőszéki jelentés megállapitásaira tett intézkedési tervet jóváhagyja, és
felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézkedési tervet az Allami Számvevőszéki-öl
szóló 2011. évi LXVI. törvény 33.* (1) bekezdése alapján megküldjé az Allami
Számvevőszék részére.

Határidő: azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2019. december 13.

Kálmán Tibor
polgármester

ikU
Jogi ellenjegyzo

Pénzügyi ellenjegyzö
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ÖSSZEGZÉS

Békés Város Önkormányzata a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelős
ségű Társaság feletti tulajdonosijogok nem szabálvszerűe,z gvakoroka .A Társaság vag’on
gazdálkodása nem volt szabályszerű, Így a vagi’o;znal Való gazdálkodás során a nemzeti
vagyon megőrzése. elszámolrathatósága nem volt biz!ositott.

Az ellenőrzés társadalmi indokoltsága

Az Állami Számvevőszék stratégiájában megfogalmazta, hogy az államháztartáson kívül működő feladatellátó rend
szerek ellenőrzéseivel hozzájárul ahhoz, hogy a kőzpénzeket, illetve az ingyenesen juttatott közvagyont az államház
tartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel.

Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdeké
ben kiemelten fontos a nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése.

AzÁllami Számvevőszékcéljaival és a társadalmi igénnyel összhangban, a gazdasági társaságok kiemelt fontosságú
szerepe miatt került sor a Békés Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló BKSZ Békési Kommunális ás
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vagyongazdálkodásának, illetve az Önkormányzat tulajdonosi joggyakorlá
sának ellenörzésére.

Főbb megállapítások, következtetések, javaslatok

A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság feletti tulajdonosi joggyakorlás nem volt
szabályszerü, mert az Alapító a Társaság avadalmazási szabályzatát nem alkotta meg.

A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vagyongazdálkodása nem volt szabály
szerű, nem gondoskodott a nemzeti vagyon védelméről, mert az egyszerűsített éves beszámolók mérlegtételeit nem
támasztotta alá leltárral.

Az Állami Számvevőszék a jelentésben foglalt megállapítások alapján Békés Város Onkormányzata polgármeste
rének egy, a BKSZ Békési Kommunális ás Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének négy javaslatot
fogalmazott meg.
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AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA

AZ ELLENÖRZÉS CÉLJA annak megállapítása

volt, hogy a tulajdonosi joggyakorló a gazdasági társasága

feletti tulajdonosi joggyakorlás kereteit kialakította-e, tu

lajdonosi jogait megfelelően gyakorolta-e és kötelezettsé

geit teljesítette-e. Továbbá annak megállapítása, hogy a

eazdasági társaság biztosította-e a vagyon védelmét a

nyilvántartások szabályszerű vezetése és a mérleg tétele-

nek leltárral történő alátámasztása útján, valamint sza

bályszerűen gondoskodott-e a társaság használatában

lévő nemzeti vagyon értékének megőrzéséről, gyarapítá

sáról, hasznosításáról.
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AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETE
S

Békés Város Onkormányzata és a BKSZ Békési Kommunális
• és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Békés Város Önkormányzata 2013-tál kizárólagos tulajdonosa
a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaságnak, amelynek törzstőkéje 2014-tál 30 millió Ft volt,

A Társaság az ellenőrzött időszakban az Önkormányzattal
kötött Vállalkozási szerződés’ alapján településüzemeltetési
közfeladatokat, Vagyonhasznositási szerződés:1: alapján la
kás- és helyiséggazdálkodási közfeladatot látott el. A Társaság
tevékenységébe tartozott köztisztasági, zöldterület fenntartási
munkák, hó- és sikosság mentesítési feladatok ellátása, közút-
hálózat üzemeltetése, csapadékcsatorna hálózat fenntartása,
továbbá ingatlanok bérbeadása és üzemeltetése, szennyvíz
gyűjtése, kezelése, veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűj
tése, kezelése.

A Társaságnak az ellenőrzött időszakban nem volt vagyon-
kezelésbe vett eszköze, tevékenységét saját, illetve Bérleti
szerződés1.33 és Használati szerződés4 alapján önkormányzati
tulajdonú eszközökkel végezte. A Társaság más gazdasági tár
saságban nem rendelkezett részesedéssel és nem tartozott a
kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek közé.

Az ellenőrzött időszakban az ügyvezető9 személye 2017. január 27-tői
változott. A három tagú felügyelőbizottság összetétele nem változott. A

Társaság a Számv. tv.5 szerint könyvvizsgálatra volt kötelezett, a könyvvizs
gáló7 személye nem változott.

Békés város polgármesterének1 és a jegyző3 személyében az ellenőrzött
időszakban nem következett be változás, Az Önkormányzat 2017. végén a
Társaságon kívül további három gazdasági társaságban kizárólagos, négy
gazdasági társaságban pedig kisebbségi tulajdoni részesedéssel rendelke

BkSZ

zett.
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AZ ELLENŐRZÉS HÁTTERE, INDOKOLTSÁGA

3,
Az Alaptörvény 38. cikke alapján az állam és a hel’i önkormányzatok tulaj
dona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében
kiemelten fontos ezer nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőr
zése. Gazdálkodásuk jellemzően a közérdeklődés és a média figyelmének
középpontjában áll. amihez hozzájárul a gazdálkodásuk körébe tartozó — a
nemzeti vagyon részét képező—vagyon nagysága, illetve az általuk ellátott
közszolgáltatások minősége és hatékonysága.

Ellenörzéseink feltárhatják, hogy a tulajdonosi felügyelet hozzájárult-e
a szabályszerű gazdálkodáshoz és feladatellátáshoz. Az ellenőrzés eredmé
nyeként meghatározhatóvá válnak a gazdasági társaság vagyongazdálko
dást érintő kockázatai, ezzel lehetővé téve a kockázatok csökkentését. A
megállapítások alapján megfogalmazott számvevőszéki javaslatok haszno
sitása elősegítheti a meglévő hibák megszüntetését. A jé gyakorlatok be
mutatásával az ÁSz’° hozzájárulhat a követendő megoldások megismerte
téséhez, terjesztéséhez.
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A JELENTÉS LÉNYEGES KÉRDÉSKÖREI

?_ A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorlás megfelelt-e az elő
írásoknak?

A Társaság vagvongazdálkodása szabályszerű volt-e?
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AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZEREI
.

• Az ellenőrzés típusa

Megfelelőségi ellenőrzés.

• Az ellenőrzött időszak

A tulajdonosi joggyakorlás tekintetében az ellenőrzött időszak a 2017. év
az éves beszámolók elfogadása kivételével, amelynél az ellenőrzött időszak
a 2015-2017. évek.

A társaság vagyongazdálkodási tevékenységét illetően az ellenőrzött
időszaka 2015— 2017. évek.

• Az ellenőrzés tárgya

A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
feletti tulajdonosi joggyakorlás kialakítása és működtetése.

A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
vagyongazdálkodási tevékenysége, a társaság használatában lévő nemzeti
vagyon, illetve a saját vagyona tekintetében a vagyonnyilvántartások veze
tése, leltára, a nemzeti vagyon értékének megőrzése, gyarapítása, haszno
sítása.

• Az ellenőrzött szervezet

— Békés Város Önkormányzata

BKSZ Békési Kommunális ás Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társa
ság

• Az ellenőrzés jogalapja

Az ellenőrzés jogszabályi alapját az ÁSZ tv.1’ 1. 5 (3) bekezdése és
5. 5 (3) - (5) bekezdései képezték.

Az ellenőrzés módszerei

Az ÁSZ az ellenőrzést az ellenőrzési program ellenőrzési kérdései, az ellen
őrzött időszakban hatályos jogszabályok, az ellenőrzés szakmai szabályok
és módszertanok alapján, a nemzetközi standardok figyelembe vételével
végezte.
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Az ellenőrzés hatóköre és módszerei

Az ellenőrzés ideje alatt az ellenőrzött szervezettel történő kapcsolat-
tartást az ÁSZ Szervezeti és Működési Szabályzatának vonatkozó előírásai
alapján biztosította az ÁSZ.

Az ÁSZ 2017. január 1-től az ellenőrzés megkezdésének napjáig — 2019.
február 26-ig — ellenőrizte a tulajdonosi joggyakorlás kereteink kialakítá
sát, a tulajdonosi joggyakorló tevékenységét a felügyelő bizottság és a füg
getlen könyvvizsgáló működéséhez kapcsolódóan, valamint azt, hogy a tu
lajdonosi joggyakorló — amennyiben a gazdasági társaság feladatellátásá
hoz kapcsolódóan határozott meg követelményeket, elvárásokat — a nem
zeti vagyon értékének megőrzése érdekében monitorozta-e azok teljesü
lését, Az ÁSZ a 2015. január 1-től 2019. február 26-ig terjedő teljes ellen
őrzött időszakra ellenőrizte a tulajdonosi joggyakorlá részvételét az éves
beszámoló elfogadására vonatkozó döntéshozatalban.

A gazdasági társaság vagyonhoz kapcsolódó nyilvántartásai vezetésé
nek megfelelősége, valamint a nemzeti vagyon értéke megőrzésének, gya
rapításának, hasznosításának szabályszerűsége 2015. és 2017. évek tekin
tetében került ellenőrzésre. A 2015-2017. éveket érintően történt meg a
lényeges dokumentumok értékelése, kiemelten a mérleg tételeinek leltár
ral való alátámasztottsága.

Az ellenőrzési kérdések megválaszolásához szükséges bizonyítékok
megszerzése a következö ellenőrzési eljárások alkalmazásával történt
megfigyelés, információkérés, összehasonlítás, lényeges sokaságbál mm
tavétel, valamint elemző eljárás. Az ellenőrzési bizonyítékként felhasznál
ható adatforrások közé tartoztak az ellenőrzési programban felsorolt adat-
források, továbbá minden — az ellenőrzés folyamán — feltán, az ellenőrzés
szempontjából információkat tartalmazó dokumentum. Az ellenőrzést a
kérdésekre adott válaszok kiértékelésével, valamint a megjelölt adatforrá
sok, a csatolt tanúsítványok felhasználásával, továbbá az adott időszakban
hatályos jogszabályok figyelembe vételével folytatta le az ÁSZ.

A vagyonnyilvántartások és a leltár szabályszerűsége esetében az ellen
őrzés azokra a legnagyobb értékű tételekre — a lényeges sokaságra — ter
jedt ki, melyek összértéke elérte a teljes sokaság összértékének 50%-át. A
2015. és 2017. évek esetében a lényeges sokaságot tételesen ellenőriztük.
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MEGÁLLAPÍTÁSOK

1. A Társaság feletti tulajdonosi joggyakorlás megfelelt-e az elő
írásoknak?

Összegző megállapítás Az Önkormányzat tulajdonosi joggyakorlása nem volt szabály
szerű, mert annak kereteit nem a jogszabályi előírások szerint
alakították ki.

A kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság legfőbb
szerve nem alkotta meg a Taktv.12 5. 5(3) bekezdésében előírt, a vezető
tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok és az ML’3 208. 5-ának hatálya
alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése
esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rend
szeréről szóló szabályzatot.

Az Ónkormányzat Képviselő-testülete a Társaság 2015-2017. évi éves
egyszerűsített beszámolóit a Ptk.’4 előírásaival összhangban a felügyelőbi
zottság és a könyvvizsgáló írásbeli jelentésének birtokában hagyta jóvá.

2. A Társaság vagyongazdálkodása szabályszerű volt-e?

Összegző megállapítás A Társaság vagyongazdálkodása a 2015-2017. években nem
volt szabályszerű.

A Társaság 2017. július 1-től hatályos Leltározási szabályzata215 a
Számv. tv. 69. 5(4) bekezdés előírása ellenére a pénzkészlet egyeztetéssel
történő leltározását írta elő.

A Társaság 2015-ben a Számv, tv. 52. 5(2) bekezdésében foglaltakat
megsértve a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezését nem dokumen
tálta, ezáltal az értékcsökkenés elszámolása nem volt megalapozott. 2017-
ben meglévő tárgyi eszköz bővítése során a Társaság nem tartotta be a
Számv. tv. 52. 5(2) bekezdésében foglaltakat, mert nem az üzembe helye
zés időpontjától számolta cl az értékcsökkenést.

A Társaság 2015-2017-ben a Számv. tv. 69. 5(4) bekezdésben előírt kö
telezettséget figyelmen kvül hagyva a készpénz és a készletek mennyiségi
felvéteflel történő leltározását nem végezte el, annak ellenére, hogy azok
ról nem vezetett a számviteli alapelveknek megfelelö mennyiségi nyilván-
tartást, továbbá a Számv. tv. 69. 5 (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak ellenére
nem tett eleget egyeztetéssel történő leltározási kötelezettségének. A Tár
saság a 2015-2017. évi egyszerűsített éves beszámolók mérlegtételeit a
Számv. tv. 69. 5(1) bekezdésében foglaltak ellenére — a mérleg forduló-
napján meglévő eszközöket és forrásokat mennyiségben és értékben téte
lesen, ellenőrizhető módon tartalmazó — leltárral nem támasztotta alá.
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Megúllapítúsok

A Szárny. tv. szerinti leltár hiánya ellenére a könyvvizsgáló a 2015-2017.
évi egyszerűsített éves beszámolókat korlátozás nélküli hitelesítő
záradékkal látta el.

A Társaság ingatlanhasznosítási tevékenysége nem volt szabályszerű,
mert a Vagyonhasznositási szerződés1V.B.2.) pontjában, illetve a Vagyon
hasznosítási szerződés2 V.4.) pontjában foglaltak ellenére bérleti szerződés
megkötéséhez a Társaság nem szerezte be előzetesen a tulajdonos írásbeli
hozzájárulását.
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JAVASLATOK

Az ÁSZ tv. 33. (1) bekezdésében fbglaltak értelmében ci: ellenőrzött szervezet vezetáje
köteles ajelentésben fbglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedést tervet összeállítani
és azt ci Jelentés kézhezvételétől számított 30 izapon belül az ASZ részére megküldeni.
Ametniviben az ellenőrzött szervezet vezető/e nem küldi meg hcztáridőben tíz intézkedési ter
vet, vag-v továbbra sem eljbgadható intézkeclési tervet küld. az Állami Számvevőszék elnöke
tíz ÁSZ tv. 33. (3) bekezdése ci) S /7) pontJaihan foglaltakat érvénvesítheti.

Békés Város polgármesterének

1. Kezdenzémezze ajogszahálvi előírás betartósának érdekében a vezető
tisztségviselők. felüpelőhi;ottsági tagok, valamint az Alt. 208. .5-ának
hatálya alá eső ‚nunkrnállalókjrnadalmazása, valanzint ajogviszom’
megszűnése esetére hiztosítoit junasások módjának, mértékének elve
ire. annak rendszerét-e vonatkozó szabábzat megalkotását.

(1. sz. megállapítás 1. bekezdése alapján)

a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság ügyvezetőjének

1. Intézkedjen, hogy a leltározási szaháh’zczt feleljen iszeg ci jogs:abáh’i
előírásoknak.

(2. sz. megállapítás 1. bekezdése alapján)

2. Intézkedjen atárgyi eszközök értúkesökkenésénekjogszahálvi előirás
nak megfelelő etvzániolásáról.

(2. sz. megállapítás 2. bekezdés második mondata alapján)

3. Intézkedjen ci Szárny. lv. előírásának megfelelően ci lehározáv végre
hajtásáról.

(2. sz. megállapítás 3. bekezdés első mondata alapján)

4. Íntézkedjen ci jogszabályi előírávokmzk megfelelően ci mérleg tétele/t
alátánzasztó leltár elkészítéséről, mije/v tételesen, ellenőrizhető nzódo;z
tartalmazza ci snérlegfordzdónapján meglévő eszközöket ésforrásokat
mennyiségben és értékben.

(2. sz. megállapítás 3. bekezdés második mondata alapján)
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MELLÉKLETEK

• I. SZ. MELLÉKLET: FOGALOMTAR

gazdasági társaság A gazdasági társaságok üzletszerő közös gazdasági tevékenység folytatására, a ta
gok vagyoni hozzájárulásával létrehozott, Jogi személyiséggel rendelkező vállalko
zások, amelyekben a tagok a nyereségből közösen részesednek, és a veszteséget
közösen viselik. (Forrás: Ptk. 3:83. 5(1) bekezdése)

kormányzati szektorba sorolt Az a szervezet, amely az Áiit.’5 alapján nem része az államháztartásnak, azonban
egyéb szervezet az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén köve

tendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló 2009. május 25-i
479/2009/EK rendelet:? szerint a kormányzati szektorba tartozik.

közszolgáltatás Az Ebktv.2 3. 5 d) pontja a következőképpen határozza meg a közszolgáltatást:
„szerződéskötési kötelezettség alapján a lakosság alapvető szükségleteinek ellátá
sára irányuló szolgáltatás, igy különösen a villamos energia-. gáz-, hö-, víz-, szenny
víz- és hulladékkezelési, köztisztasági, postai és távközlési szolgáltatás, továbbá a
menetrend alapján közlekedő járművekkel végzett közforgalmú személyszállítás”.

közfeladat Az Áht, 3/A. 5(1) bekezdése alapján közfeladat a jogszabályban meghatározott ál
lami vagy önkormányzati feladat.

nemzeti vagyon Nvtv.19 1. 5(2) bekezdése szerint nemzeti vagyonba tartozik többek között:

‚az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgok,

az a) pont hatálya alá nem tartozó, állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában
lévő dolog,

az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő pénzügyi eszközök, továbbá
az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető társasági részesedések,

az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető bármely vagyoni értékkel ren
delkező jogosultság, amelyet jogszabály vagyoni értékű jogként nevesít:”

nemzeti vagyon hasznosítása A tulajdonosi joggyakorló vagy a nemzeti vagyon használója általa nemzeti vagyon
birtoklásának, használatának, hasznok szedése jogának bármely - a tulajdonjog át
ruházását nem eredményező - jogcímen történő átengedése, ide nem értve a va
gyonkezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog alapítását.

Forrás: Nvtv, 3. 5(1) bekezdés 4. pont
tulajdonosi jogok gyakorlója Aki a nemzeti vagyon felett az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető tu

lajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlására jogosult. (Forrás:
Nvtv. 3. 5(1) bekezdés 17. pontja)

vagyonkezelői jog A vagyonkezelő köteles a vagyontárgy állagának megóvásáról, jó karbantartásáról,
müködtetéséről gondoskodni, jogszabályban és szerződésben előírt más kötele
zettségét teljesíteni, valamint a vagyontárgyat jogszabályban vagy szerzödésben
meghatározott célnak megfelelően használni. Avagyonkezelő - a központi költség
vetési szervek és a kizárólag közfeadatot ellátó nem központi költségvetési szerv
vagyonkezelők kivételével - köteles díjat fizetni, jogszabályban és szerződésben
előírt más kötelezettségét teljesíteni, valamint a vagyontárgyat jogszabályban vagy
szerződésben meghatározott célnak megfelelően használni. Amennyiben a va
gyonkezelő ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, a tulajdonosi joggyakorló jo
gosult a szerződést azonnali hatállyal felm.ondani. (Forrás: Vtv. 27. 5(2), (2a) be
kezd ések)
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FÜGGELÉK: ÉSZREVÉTELEK

A jelentéstervezetet a Számvevőszék 15 napos
és:revételezésre megküldte ci: ellenőjzött szervezerek
vezetőinek űz ASZ h’. 29. f (1) bekezdése előírásának
mcgfdelően.

Az ÁSZ ajelentéste;-t’ezetet észrevételezésre megküldte a BKSZ Békési Kommunális és Szol
gáltató Korlátolt Fele/o’vséíí Társaság ü’n’ezetőjének és Békés Város Önkormányzata po1—
gármesterének.

Békés Város polgánnes tere űz ÁSZ lv. 29. ‘ (2) hekezdésébeníbglalt észrevételezésijogáva/
nem élt, a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügvve—
zetóje nemleges észrevételt tett.

-I

29. (1) Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési megáHapításait megkuldi az el
lenőrzött szervezet vezetőjének vagy az általa megbízott személynek, és annak,
akinek személyes felelősségét állapitotta meg.
(2) Az ellenőrzött szervezet vezetője és a felelősként megjelölt személy az ellenőr
zés megállapitásaira tizenöt napon belül írásban észrevételt tehet.
(3) Az Áflami Számvevőszék az észrevételre a beérkezésétől számított harminc na
pon belül irásban válaszol. A figyelembe nem vett észrevételeket köteles a jelen
tésben feltüntetni, és megindokolni, hogy azokat miért nem fogadta el.
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Vállalkozási szerződés az Önkormányzat és a Társaság között 2015. április 1-jén létrejött többször
módositott vállalkozási szerződés városüzemeltetési, közterület-fenntartási munkák
feladatok ellátására (hatályos: 2015. április 1-től 2020. március 31-ig)

2 vagyonhasznosítási szerződési 2 az Önkormányzat és a Társaság között létrejött szerződés önkormányzati tulajdonú
ingatlanok hasznosítására

szerződési: 2017. május 29-én létrejött vagyonhasznositási szerződés önkormányzati
tulajdonú lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb ingatlanok
hasznositására (hatályos: 2017. június 1-től 2027. május 31-ig)

szerződésl: 2017. május 29-én létrejött vagyonhasznositási szerződés az
önkormányzati tulajdonú lnkubátorház megnevezésű ingatlan hasznositására
(hatályos: 2017. június 1-től 2022. május 31-ig)

Bérleti szeríddésl-3 az Önkormányzat és a Társaság között létrejött bérleti szerződés az önkormányzati
tulajdonú Békés, Csabai utca 81. szám alatti ingatlanra vonatkozóan

szerződési: hatályos: 2015. március 16-tól 2015. május 31-ig

szerződésl: hatályos: 2015. június 1-től 2016. december 31-ig

szerződési: hatályos: 2018. január 1-töl 2018. december 31-ig

Használati szerződés a Képviselő-testület 60/2018. (II. 28.) sz. határozata alapján az Onkormányzat és a
Társaság között 2018. március 1-jén létrejött szerződés önkormányzati tulajdonú
gépjárművek használatáról (hatályos: 2018. március 1-től)

ügyvezető a Társaság ügyvezetöje

Számv. tv. 2000. évi. C. törvény a számvitelről (hatályos: 2001. január 1-től)

könyvvizsgáló a Társaság könyvvizsgálója (KQVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató <ft.)

polgármester Békés Város Önkormányzat polgármestere

jegyző Békési Polgármesteri Hivatal jegyzője
10 ÁSZ Állami Számvevőszék
‚ ÁSZ tv. 2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről (hatályos: 2011. július 1-től)
22 Taktv. 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb

működéséről (hatályos: 2009. december 4-től)

13 Mt. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (hatályos: 2012. július 1-től)
‚ Ptk. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (hatályos: 2014. március 15-től)

Leltározási szabályzati 2 a Társaság eszközök és források leltárkészitési és leltározási szabályzata

szabályzati: hatályos: 2012. június 6-tól 2017. június 30-ig

szabályzat2: hatályos: 2017. július 1-től

Áht. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(hatályos: 2011. december 31-étől)

17 479/2009/EK rendelet a Tanács 479/2009/EK rendelete az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez
csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról

18 Ebktv. 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról (hatályos: 2004. január 27-től)

Nvtv. 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról (hatályos: 2011. december 31-től)
20 Vtv. 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról (hatályos: 2007. szeptember 25-töl)
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BÉKÉS VÁROS Önkormányzata
H-5630 Békés, Petőfi utca 2. Fi: 80.

Tel: 66/411-011; Fax: 66/411-230;
E-mail: varoshaza6 bekesvaros.hu web: www.bekesvaros.hu;

Intézkedési terv

A „Nemzeti tulajdonú gazdasági társságok ellenőrzése — BKSZ Békési Kommunális és
Szolgál/aló Korlátolt J?delősségű Társaság” címmel, az állami Számvevőszék által készített
jelentésben megfogalmazott megállapítások és javaslatok megvalósítására az alábbi
intézkedési tervet javaslom elfogadni:

1. Békés Város Képviselő-testülete 2018. szeptemberi ülésén 388/2018. (IX. 26.)
határozatával megalkotta és jóváhagyta az önkormányzati tulajdonú Kfl-k ügyvezetőire
vonatkozó „Javadalmazási Szabályzatot”.

Végrehajtva: 2018.09.26.
Felelős: Izsó Gábor polgármester, Kálmán Tibor polgármester

2. A Kit. leltározási szabályzatában a készpénzkészlet leltározására vonatkozó szabályt
javítottuk: „A készpénzkészlet leliározását a mérleg fordulónappal mennyiségi felvétellel,
megszántolással végzi a Gazdálkodó”.

Végrehajtva: 2019.11.30.
Felelős: Váczi Julianna ügyvezető

3. Eszkőzbeszerzésinknél, tárgyi eszközeink bővítésénél az üzembe helyezési
jegyzőkönyvek kiállítását pótoltuk, a jövőre vonatkozóan maradéktalanul csatoljuk az adott
gazdasági esemény dokumentumaihoz. Az értékesőkkenés elszámolásánál a Számv. tv. 52.
(2) bekezdésében foglaltak szerint - az üzembe helyezés napjától - számoljuk el az
amortizációt.

Határidő: folyamatosan
Felelős: Váezi Julianna ügyvezető

4. A készletek és a pénzkészlet mennyiségi felvételéről leltározás során a Számv. Tv 69.
(4) bekezdése alapján jegyzökönyvek és címletjegyzékek esatolásával gondoskodunk.

Határidő: folyamatosan
Felelős: Váczi Julianna ügyvezető
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BÉKÉS VÁROS Önkormányzata
H-5630 Békés, Petőfi utca 2. Pf.: 80.

Tel: 66/411-OH; Fax: 66/411-230;
E-mail: varoshaza(úbekesvaros.hu web: www.bekesvaros.hu;

5. A 2019. évtől folyamatosan a számviteli politikában előírt 3 évenkénti leltározást, Úgy
hajtjuk végre, hogy a mér]egsorok alátámasztását analitikákkal, Jeltározási jegyzőkönyvekkel,
szerződésekkel, nyilatkozatokkal támasztjuk alá. Ennek érdekében a leltározási bizottságokat
hozunk létre, amely bizottságok mennyiségi felvétellel, egyeztetéssel „hézagmenetesen”
dokumentálják a leltározás eredményeit, annak érdekében, hogy az átvezetésre kerüljön a
főkönyvi könyvelésben.

Határidö:
Felelős:

Békés, 2019. december 19

2020. február 28. és folyamatosan
Váczi Julianna ügyvezető

Kálmán Tibor
polgármester
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További információ, sajtókapcsolat:
Horváth Bálint osztályvezető
Allami Számvev6szék, Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály
Telefon: ÷36 I 484 9145 Mobil: +36 20 238 6939

AL LA M I E-mail: sajto@asz.hu Web: wwwaszhs: www.aszhrportoLhu
SZ AM V EV OS Z E K Média: Mi Youhibe; www.facebook.com/penzugviszemle S

A BKSZ BÉKÉSI KOMMUNÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELLENŐRZÉSE

Összefoglaló a sajtó számára
a nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok elienörzéséröl — BKSZ Békési Kommunális és

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (19216)
Állami Számvevőszék Befejezte a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság 2015-2017 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését.
Az ASZ megállapította, hogy Békés Város Önkormányzata a társaság feletti
tulajdonosi jogait nem szabályszerűen gyakorolta. A BKSZ Békési Kommunális és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vagyongazdálkodása nem volt
szabályszerű, Így a vagyonnal való gazdálkodás során a nemzeti vagyon megőrzése,
elszámoltathatósága nem volt biztosított.

A nemzett tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése kiemelten fontos a nemzeti vagyon
megőrzése érdekében. Gazdálkodásuk jellemzően a közérdeklődés figyelmének a középpontjábanáll amihez hozzájárul a gazdálkodásuk körébe tartozó — a nemzeti vagyon részét képező — vagyon
nagysága is. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései feltárják, hogy a tulajdonosi felügyelet
hozzájárult-e a szabályszerű gazdálkodáshoz és feladatellátáshoz, továbbá meghatározhatóváválnak a szervezet vagyongazdálkodást érintő kockázatai. A megállapitások alapján
megfogalmazott számvevőszéki javaslatok hasznosítása elősegíti a meglévő hibák
megszüntetését. A jó gyakorlatok bemutatásával az ASZ hozzájárul a követendő megoldásokmegismertetéséhez, terjesztéséhez.

Békés Város Önkormányzata 2013-tól a kizárólagos tulajdonosa a BKSZ Békési Kommunális és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak, amelynek törzstőkéje 2014-től 30 millió Ft volt. A
társaság az ellenőrzött időszakban településüzemeltetési, valamint lakás- és helyiséggazdálkodási
közfeladatot látott el. Tevékenységi körébe tartozott köztisztasági, zöldterület fenntartási munkák,
hó- és sikosság mentesitési feladatok ellátása, közúthálózat üzemeltetése, csapadékcsatorna
hálózat fenntartása, továbbá ingatlanok bérbeadása és üzemeltetése, szennyvíz gyűjtése,
kezelése, valamint veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése.
A társaságnak az ellenőrzött időszakban nem volt vagyonkezelésbe vett eszköze, tevékenységét
saját, illetve bérleti- és használati szerződés alapján, önkormányzati tulajdonú eszközökkel
végezte.

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság feletti tulajdonosi joggyakorlás nem volt szabályszerű, mert az alapító a
társaság javadalmazási szabályzatát nem alkotta meg.
A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vagyongazdálkodása
nem volt szabályszerű, nem gondoskodott a nemzeti vagyon védelméről, mert az egyszerúsített
éves beszámolók mérlegtételeit nem támasztotta alá leltárral.
Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék Békés Város Önkormányzatapolgármesterének egy, míg a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetőjének négy javaslatot fogalmazott meg, melyekre az érintetteknek 30 napon
belül intézkedési tervet kell készíteniük.

ÁÁ,1L Számvevószék mint az Országgyűlés legtőbb pénzíigyi-gazdasági ellenőrző szen’e, a demokratikus
intézményrendszer flJggetlen alapintézménve. Küldetése, hogy szilárd szakmai alapon álló, értékteremtó
ellenórzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, és hozzájárulJon o „Jól irányított államhoz”. Az Ászjavaslataival a közpénzek szabályos, gazdasá905, hatékony és eredményes felhasználását, használatát segíti elő.


