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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 

Tárgy:  Tájékoztató az Állami Számvevőszék figyelemfelhívásáról 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 
Az Állami Számvevőszék, 2017. első felében átfogó vizsgálatot tartott az Újpesti 

Városgondnokság Kft.-nél, illetve ezzel összefüggésben vizsgálta az Önkormányzat 
tulajdonosi joggyakorlásának szabályszerűségét is, valamint Vasa Zoltán ügyvezető 
igazgató vezetői tevékenységét. 

 
A vizsgálatot lezáró jelentés az Önkormányzat tulajdonosi tevékenységével 

kapcsolatban szabálytalanságot nem tartalmaz, megállapítja, hogy az Ügyvezető 
működése megfelelő volt, s a Társaság működésével kapcsolatban csak néhány – 

az ország területén folytatott közszolgáltató tevékenységet végző önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaságoknál feltártakhoz képest jóval kevesebb – kisebb 
jelentőségű számviteli és adminisztratív szabálytalanságot állapít meg. Ezekre 

vonatkozóan az Újpesti Városgondnokság Kft. intézkedési tervet dolgozott ki és 
megkezdte annak végrehajtását. A vizsgálati jelentés az ÁSZ honlapjáról letölthető. 

 
A jelentés kiadását követően - 2017. szeptember 21-én érkeztetetten - az Állami 
Számvevőszék V-1286-173/2016. iktatószámú figyelemfelhívó levelet intézett Ön-

kormányzatunkhoz, melyben azt kifogásolja, hogy a Képviselő-testület a Budapest 
Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 27. 
§ (3) bekezdésének a) pontja alapján a gazdasági társaságok tekintetében a szám-
viteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyásának jogát a Gazdasági és Pénz-

ügyi Ellenőrző Bizottságra ruházta át. Az ÁSZ levélben kifejtett álláspontja szerint 
azzal, hogy a Polgári Törvénykönyv az éves beszámoló jóváhagyását a gazdasági 

társaság legfőbb szerve hatáskörébe utalja, azzal ezt a döntést egyben a képviselő-
testület hatásköréből át nem ruházható döntéssé is teszi. Álláspontja szerint ez a 
hatáskör nem ruházható át sem a bizottságra, sem más szervre. 

 
Tekintettel arra, hogy egyrészt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvényből, illetve a Kúria önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 
tárgyában hozott eseti döntéseiből ezzel ellentétes jogértelmezés is levezethető, 
másrészt az Állami Számvevőszék és az önkormányzatok törvényességi 

ellenőrzését végző Kormányhivatal a vagyonrendelet többszöri vizsgálata során a 
kifogásolt rendelkezéssel kapcsolatban eddig soha nem tett észrevételt, így 

Budapest Főváros Kormányhivatalához fordultam, hogy szakmai segítségnyújtás 
keretében adjon iránymutatást a hatáskörök átruházhatóságának 
megengedettségéről. 

 
Az Állami Számvevőszékről szóló törvény értelmében a figyelemfelhívást a 

Képviselő-testület elé kell terjeszteni. Jelen előterjesztés elkészítéséig a 
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Kormányhivatal a megkeresésre még nem válaszolt, javaslom az ügyben érdemi 
döntést a Kormányhivatal álláspontjának megismerését követően hozzunk. 
 

 
 

Újpest, 2017. október 26. 
 

 
 
 

                       Wintermantel Zsolt 
 

 
 
 

Határozati javaslat 
 

A Képviselő-testület megtárgyalta az Állami Számvevőszék V-1286-173/2016. 
iktatószámú figyelemfelhívó levelében foglaltakat és úgy dönt, hogy az azzal 
kapcsolatosan esetlegesen szükséges intézkedésekről Budapest Főváros 

Kormányhivatala szakmai álláspontjának ismeretében, a kormányhivatali álláspont 
beérkezését követő első ülésén dönt. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: kormányhivatali álláspont beérkezését követő első képviselő-testületi ülés 


