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A MARTFŰI VÁROSFEJLESZTÉSI, INGATLANKEZELŐI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÓ ÖNKORMÁNYZATI NKFT. ELLENŐRZÉSE
Összefoglaló a sajtó számára
az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzéséről –
Martfűi Városfejlesztési, Ingatlankezelői és Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Önkormányzati NKft.
(18140)
Az Állami Számvevőszék befejezte a Martfűi Városfejlesztési, Ingatlankezelői és Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Önkormányzati Nonprofit Kft. 2013 és 2016 közötti időszakra
kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a társaság gazdálkodásának
szabályozottsága
nem
felelt
meg
a
jogszabályi
előírásoknak.
A
társaság
vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, a vagyonkezelésbe vett vagyon értékének
megőrzését nem biztosította. A társaság bevételeinek és ráfordításainak elszámolása nem
szabályszerűen történt, így az elszámoltathatóság követelményének nem tett eleget.
Közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, így gazdálkodásának átláthatósága nem volt
biztosított.
Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi
kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes
vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladatellátó rendszerek ellenőrzéseivel
hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható,
rendezett módon használják fel. Az ÁSZ ezért ütemezetten ellenőrzi az önkormányzatok többségi
tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteket, melynek keretében sor került a Martfűi Városfejlesztési
Nonprofit Kft. ellenőrzésére.
A társaságot 2012-ben 3 millió Ft törzstőkével alapította Martfű Város Önkormányzata egyes
közszolgáltatási feladatok ellátása érdekében. Fő tevékenysége az ingatlankezelés volt, emellett ellátta a
köztisztasági tevékenységet, parkfenntartást, játszóterek, sportlétesítmények és piac üzemeltetést, az
önkormányzati ingatlanok bérbeadását, önkormányzati utak, járdák, közterek és zöldfelületek
fenntartását. Tevékenysége 2013. szeptemberétől a nem veszélyes hulladék gyűjtésével és kezelésével
bővült. A társaság vállalkozói tevékenységet is folytatott. Az önkormányzat a feladat-ellátáshoz szükséges
ingó és ingatlan vagyont a társaság rendelkezésére bocsátotta üzemeltetési és vagyonkezelési szerződések
keretében.
Martfű Város Önkormányzata a 100%-os tulajdonában álló társaság tekintetében a tulajdonosi
joggyakorlás kereteit szabályszerűen alakította ki, a tulajdonosi jogokat szabályszerűen gyakorolta. A
társaság gazdálkodásának szabályozottsága nem volt megfelelő, számlarendjét nem készítette el.
A társaság 2013 és 2015 között nem készítette el a számviteli törvény előírásainak megfelelő éves
beszámolóit, valamint a jogszabályi előírások ellenére nem tett eleget a legalább három évenkénti
mennyiségi felvétellel történő leltározás kötelezettségének. A 2016-os beszámoló megfelelt a számviteli
törvény előírásainak. A társaság a jogszabályi előírás ellenére az ellenőrzött időszak egyik évében sem
mutatta be a beszámolók kiegészítő mellékletében hulladékgazdálkodói tevékenységét önálló mérleg és
eredménykimutatás formájában. A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének nem tett eleget.
A társaság bevételeinek és ráfordításainak elszámolása nem volt szabályszerű, mert a számviteli
nyilvántartásaiban nem különítette el a vagyonkezelt vagyon működtetésével, valamint a
hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefüggő bevételeket és ráfordításokat.
A megállapítások alapján az ÁSZ Martfű Város Önkormányzata polgármesterének egy javaslatot, a
Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének hat javaslatot fogalmazott meg, amelyekre az
érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

Az Állami Számvevőszék mint az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, a demokratikus intézményrendszer
független alapintézménye. Küldetése, hogy szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek
átláthatóságát, és hozzájáruljon a „jó kormányzáshoz”. Az ÁSZ javaslataival a közpénzek szabályos, gazdaságos, hatékony és
eredményes felhasználását, használatát segíti elő.

