
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
Az Állami Számvevőszék 2016. őszén ellenőrzést folytatott az önkormányzatok többségi          
tulajdonban lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése keretében az Újbuda         
Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft-nél. Ennek         
keretében áttekintette a Társaság gazdálkodását és a tulajdonos Budapest Főváros XI. kerület            
Újbuda Önkormányzata tulajdonosi joggyakorlása szabályszerűségét. 
  
Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) 2017. június 13-án a Városgazdálkodási           
Igazgatóságra érkezett számvevőszéki jelentéstervezete alapján Budapest Főváros XI. kerület         
Újbuda Önkormányzata a tulajdonosi jogait a 2012-2015. években szabályszerűen         
gyakorolta. 
Az Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.          
vagyongazdálkodása szabályszerű, fizetőképessége biztosított volt. A Társaság belső        
szabályozása megfelelt az előírásoknak. Az árképzés a piaci árak figyelembe vételével           
történt. 
  
Az ÁSZ jelentéstervezet Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere          
felé egyetlen javaslatot fogalmazott meg: 
  
Intézkedjen a Társaság vezető tisztségviselői, a felügyelőbizottsági tagok, továbbá az Mt.            
208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony          
megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveire, annak rendszerére         
vonatkozó javadalmazási szabályzat-tervezet elkészítéséről. 
  
Időközben a Javadalmazási szabályzat megalkotásra és a tulajdonosi jogokat gyakorló          
Gazdasági Bizottság részéről 793/GB/2016. (XII.14.) számú határozattal elfogadásra került. 
  
A jelentéstervezet mellett az Állami Számvevőszék elnöke részéről elnöki figyelemfelhívás          
érkezett Újbuda Polgármesteréhez az alábbi javaslatokkal:  
  

- Az Önkormányzat, mint tulajdonosi joggyakorló a Társasággal közösen határozzon          
meg a Társaság számára a közfeladat–ellátással kapcsolatos árképzésre,        
díjmegállapításra és önköltségszámításra vonatkozó módszert, eljárásrendet annak       
érdekében, hogy a Társaság működése, a közfeladat ellátása fokozottabban         
mérhető, átlátható és gazdaságos legyen. Az önköltségszámítás pótlása        
elősegítheti a kiadásokra való szigorúbb odafigyelést. 

  
- Az Önkormányzat, mint tulajdonosi joggyakorló alakítson ki a Társaság vezetői           

feladatainak teljesítéséhez, értékeléséhez megfelelő minőségirányítási (biztosítási)      
rendszert, valamint az egyéni teljesítményértékelésekhez kapcsolódó ösztönzési       
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rendszert, ennek keretében mérje fel és kísérje figyelemmel a Társaság          
működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokat.  

  
- Az Önkormányzat, mint tulajdonosi joggyakorló fordítson kiemelt figyelmet a          

Társaság által kialakított belső kontrollrendszerre, hogy a szabályozás, az         
eljárásrendek és a nyilvántartások feleljenek meg az ellenőrizhetőség        
követelményének, ennek keretében kísérje figyelemmel, hogy a Társaság        
beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során a hatályos        
mellékleteket alkalmazza, emellett kövesse a Társaság kötelezettségállományának       
alakulását.  

  
Fentiek megvalósítása érdekében intézkedési terv készült, amely jelen előterjesztés         
mellékletét képezi. 
  
Fentiek alapján kérem a T. Bizottságot, hogy az intézkedési terv ügyében döntését meghozni             
szíveskedjen. 
  
Budapest, 2017. június 14. 
  

  
Tisztelettel: 

  
  
               Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
 jegyző megbízásából: 

   Büki László igazgató 
 
 
 
 
 


