
 

 

 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

      Iktató szám: 12/2020. 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. január 30-i ülésére 

Tárgy:  Az Állami Számvevőszék 19146 számú, „Nemzeti tulajdonú 
gazdasági társaságok ellenőrzése - FEV IX. Ferencvárosi 
Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság” című jelentésében foglaltak megtárgyalása 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina polgármester 

Készítette:  dr. Dombóvári Csaba jegyző 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2020. január 29-i ülésén 
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2020. január 29-i ülésén 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Oláh Eleonóra s.k. 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: 

igen X 

nem  

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) elvégezte a „Nemzeti tulajdonú gazdasági 

társaságok ellenőrzése - FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság” (a továbbiakban: Társaság) című, a Társaság vagyongazdálkodási 

tevékenységének és a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata  tulajdonosi 

joggyakorlása megfelelőségi típusú vizsgálatát.  

Az ellenőrzésről készült 19146 számú számvevőszéki jelentést az ÁSZ 2019. október 21. 

napján közzé tette a honlapján. 

Az ellenőrzés célja volt annak megállapítása, hogy a tulajdonosi joggyakorló a gazdasági 

társaságai feletti tulajdonosi joggyakorlás kereteit kialakította-e, tulajdonosi jogait 

megfelelően gyakorolta-e és kötelezettségeit teljesítette-e. 

Az ellenőrzés további célja volt annak vizsgálata is, hogy a gazdasági társaság biztosította-e a 

vagyon védelmét a nyilvántartások szabályszerű vezetése és a mérleg tételeinek leltárral 

történő alátámasztása útján, valamint szabályszerűen gondoskodott-e a Társaság 

használatában, kezelésében lévő nemzeti vagyon értékének megőrzéséről, gyarapításáról, 

hasznosításáról. 

Az ellenőrzésről készült számvevőszéki jelentésben az ÁSZ javaslatainak célja volt a 

tulajdonosi joggyakorló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

szabályszerű működésének elősegítése, továbbá a tulajdonosi joggyakorlás kontrolljainak 

erősítése. 

Az ÁSZ jelentés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

polgármesterének tett három javaslata: 

1. Kezdeményezze, hogy a Képviselő-testület, mint legfőbb szerv a Társaság vezető 

tisztségviselői, a felügyelő bizottsági tagok, az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső 

munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított 

juttatások módjának, mértékének elveire, annak rendszerére vonatkozó szabályzatot a 

Taktv.-ben előírtaknak megfelelően megalkossa. 

2. Kezdeményezze, hogy a Képviselő-testület, mint legfőbb szerv jóváhagyás céljából 

tárgyalja meg a Társaság éves beszámolóját a Ptk. előírásainak megfelelően. 

3. Kezdeményezze a Társaságnál a leltárral és a leltározással kapcsolatban feltárt 

szabálytalanságok tekintetében a felelősség tisztázását és szükség szerint intézkedjen a 

felelősség érvényesítéséről. 

Az 1) pontban foglaltak kapcsán megtett intézkedés: 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

52/2010. (III. 03.) sz. határozattal elfogadta az előkészített „javadalmazási szabályzatot”, és 

„elfogadásra javasolta” a SEM IX. Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

közgyűlésének. 

A FEV IX. Zrt. Igazgatósági Elnökének írt levelemben Elnök Urat arra kértem, hogy 

vizsgálják meg, a fent hivatkozott döntéssel elfogadott szabályozásban foglaltak igényelnek-e 

tartalmi felülvizsgálatot. 

A felülvizsgálat eredményéről - legkésőbb 2020. május 31. napjáig – írásbeli tájékoztatást 

kértem. 
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A 2) pontban foglaltak kapcsán megtett intézkedés: 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete minden 

évben határidőben megtárgyalta és elfogadta a FEV IX. Zrt. éves beszámolóját. Így ezzel 

kapcsolatban Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének nincs tennivalója. 

Az Állami Számvevőszék részére megküldésre kerülnek a jóváhagyott határozat kivonatok az 

elfogadott 2015. és 2017. évi beszámolókról, továbbá Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2015., 2016. és 2017. I. félévi 

munkaterveit elfogadó határozat kivonatok és jegyzőkönyvek. 

A 3) pontban foglaltak kapcsán megtett intézkedés: 

A FEV IX. Zrt. Igazgatósági Elnökének írt levelemben Elnök Urat arra kértem, hogy az 

Állami Számvevőszék vizsgálata során feltárt szabálytalanságok tekintetében a felelősség 

tisztázása érdekében járjon el. 

A megtett intézkedésekről, döntésekről - legkésőbb 2020. május 31. napjáig - írásbeli 

tájékoztatást kértem. 

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 32. § (6) bekezdés alapján a 

polgármester köteles az önkormányzatra vonatkozó jelentést a képviselő-testülettel 

megismertetni. A jelentés az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

Budapest, 2020. január 20. 

 Baranyi Krisztina s.k. 

 polgármester 
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Határozati javaslat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy: 

1) tudomásul veszi az Állami Számvevőszék „Nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok 

ellenőrzése – FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság” tárgyú, jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező 

19146 számú  jelentését, 

2) tudomásul veszi az Állami Számvevőszék 19146 számú jelentésében Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata polgármesterének tett javaslatokra 

vonatkozóan megtett intézkedéseket. 

Határidő: 2020. január 30. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


