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      Iktató szám: 2722017. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. december 14 -i ülésére 

 
Tárgy:  Az Állami Számvevőszék 17133 számú jelentésében foglaltak 

végrehajtása  
 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 

Készítette:  dr. Kovács József ügyvezető (Ferencvárosi Egészségügyi 
Szolgáltató KN Kft.) 
dr. Bánfi Réka közigazgatási főtanácsadó 

 

Előzetesen tárgyalja:  ESZSB (12.13.), GB (12.13.) , PEB (12.13.) 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Tóth Tamás s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 x egyéb 

 
 

A döntéshez egyszerű x  

  minősített   

 
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.  

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának 

ellenőrzési projektje keretében az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) elvégezte a 

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság)  

gazdálkodásának és a tulajdonos Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

tulajdonosi joggyakorlása szabályszerűségének ellenőrzését és 17133 számon kiadta 

jelentését. Az ellenőrzési tapasztalatokat számba véve az ÁSZ elnöke az Állami 

Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.)  33. § (6) bekezdése 

szerinti figyelemfelhívó levélben további, a működést és gazdálkodást érintő, kezelendő 

kockázatos folyamatokat és területeket nevezett meg.  

 

A jelentést a Tv. 32.§ (6) bekezdés alapján 2017. szeptember 07-én a Képviselő-testület elé 

terjesztettem. A Képviselő-testület a 250/2017. (IX.07.) számú határozatával a jelentésben 

foglaltakat tudomásul vette és az elnöki levélben foglaltak teljesítése érdekében – 2017. 

december 31-i határidővel – az alábbi feladatokat határozta meg a társaság részére.  

 

A Társaság  

a) tekintse át az Állami Számvevőszék ellenőrzése által feltárt hiányosságok okait, 

összetevőit, azok elemzésével készítsen koncepciót a tevékenység eredményesebbé 

tétele érdekében, és a koncepciót terjessze a Képviselő-testület elé, 

b) vizsgálja felül a 2013. február 26. napján kötött feladatellátási szerződést és annak 

módosítását terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyás céljából, 

c)  tekintse át a társaság likviditási helyzete javításának lehetőségeit, az elszámolt 

értékcsökkenés összegét meghaladó beruházások és felújítások elvégzésének 

lehetőségét, valamint vizsgálja meg az egyedi beruházások és a bérbeadási 

tevékenységek önköltségét, 

d) belső ellenőrzése végezze el a szabályszerű kontrollrendszer felülvizsgálatát és tegyen 

javaslatot a szükséges intézkedések megtételére. 

 

A Társaság a határozatban foglaltakat végrehajtva összefoglalót készített, mely jelen 

előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.  

 

A Társaság a 79-9/2017. számon elkészített intézkedési tervben foglaltakat határidőre 

végrehajtotta, az arról szóló feljegyzés jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. 

 

A Feladat-ellátási szerződés módosításának tervezete jelen előterjesztés 3. számú mellékletét 

képezi. A szerződés kiegészül egy új, a Társaság használatába adott eszközök felsorolását 

tartalmazó melléklettel és pontosításra kerül a Társaság használatába adott Ingatlanok listája. 

Egyéb módosítás nem indokolt.  

 

 

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

javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.  

 

Budapest, 2017. december  

 dr. Bácskai János s.k. 

   polgármester 

 

 

 



Határozati javaslat 

 

1) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Állami Számvevőszék „Jelentés – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő 

gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Ferencvárosi Egészségügyi 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.” (17133) tárgyú jelen jelentésében foglaltakkal 

összefüggésben tudomásul veszi: 

 

a) a …/2017. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező összefoglalást; 

 

b) a …/2017. számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező a 79-9/2017. 

számú Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtásáról szóló feljegyzést. 

 

Határidő: 2017. december 14. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

2) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy jóváhagyja és megköti a …/2017. számú előterjesztés 3. számú mellékletét 

képező Feladat-ellátási szerződés módosítását és felkéri a Polgármestert annak 

aláírására; 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

 

 


