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Jegyzőkönyvi kivonat 
 

 

Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 

26. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal „A” épülete (4516. Demecser, 

Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában megtartott rendkívüli nyílt ülésének 

jegyzőkönyvéből.  

 

DEMECSER VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

23/2015.(II.26.) 
HATÁROZATA 

 

Demecser Város Önkormányzatának többségi tulajdonában lévő Demecseri 

Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT közfeladat ellátását érintő 

gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzéséhez kapcsolódó 

intézkedési terv elfogadásáról 

 

Önkormányzati Képviselő-testület 

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33.§ (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján  

Az Állami Számvevőszék Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 

KFT közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének 

ellenőrzéséről szóló jelentését megtárgyalta, az alábbi intézkedéseket hozza meg: 

A kockázatok csökkentése érdekében és a közfeladatok átláthatósága és 

elszámoltathatósága érdekében 

1) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság ügyvezetője köteles félévente 

a szakmai feladatonkénti bevételek és kiadások és a követelések 
kötelezettségek alakulásáról részletes tájékoztatást nyújtani a Képviselő-
testületnek. 

 
Felelős: Ügyvezető      

Határidő: aktuális év július 30-a és tárgy évet követő év január 31-e. 

2) A Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT. Felügyelő 
Bizottsága félévente tájékoztassa Képviselő-testületet a társaság likviditási 
helyzetéről. 

 
Felelős: Felügyelő Bizottság   

Határidő: aktuális év július 30-a és tárgy évet követő év január 31-e. 
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3) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság ügyvezetője köteles a 100 

ezer forintot meghaladó kinnlévőségi állományáról tájékoztatni a Képviselő-

testületet és közösen tekintsük át az eredményesebb behajtás módozatait. 

Felelős: Ügyvezető       

Határidő: 2015. 03.31., aktuális év július 30-a és tárgy évet követő év 

január 31-e. 
 

4) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság ügyvezetője köteles 

elkészíteni és hatályba léptetni Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú 

Nonprofit KFTnél az eszközök és források leltárkészítési és leltározási 

szabályzatát - szabályozza az ingyenes használatra átvett eszközök 

nyilvántartásának rendjét - egészítse ki a Számviteli politikáját a közvetett 

költségek bevételarányos megosztásának előírásával. 

Felelős: Ügyvezető      Határidő: 2015. 03.31. 

 

5) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság ügyvezetője köteles a 

jogszabályok előírása szerinti gyakorlatot biztosítani, ezen belül 

meghatározni és számon kérni az üzembe helyezési okmányok 

dokumentálását, - a saját tulajdonú eszközeit mennyiségi felvétellel 

leltározni. 

Felelős: Ügyvezető      Határidő: 2015. 03.31. 

 

6) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság ügyvezetője köteles a 

jogszabályok előírása szerinti gyakorlatot biztosítani, ezen belül a tárgyi 

eszközök értékcsökkenését havi rendszerességgel számoltassa el. 

Felelős: Ügyvezető       Határidő: folyamatos 

 

7) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság ügyvezetője köteles a 

jogszabályok előírása szerinti gyakorlatot biztosítani, ezen belül végezze el a 

követelések jogszabályban előírt minősítését és a határidőn túli 

követeléseknél számoljon el értékvesztést. 

Felelős: Ügyvezető    Határidő: éves beszámoló keretében 
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8) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság ügyvezetője köteles a 

jogszabályok előírása szerinti gyakorlatot biztosítani, ezen belül 

- biztosítsa, hogy az anyagjellegű ráfordítások elszámolása a megfelelő 
költségnemre történjen, 

- rendszeresítse a Határozatok könyvét a tagi döntések nyilvántartására. 
 

Felelős: Ügyvezető      Határidő: azonnal 

 

9) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság ügyvezetője köteles a 

jogszabályok előírása szerinti gyakorlatot biztosítani, ezen belül  

- 2012. év vonatkozásában pótolja a közhasznúsági mellékletet, egyben 

gondoskogjon annak összeállításáról az év végi beszámoltatás keretében. 
 
Felelős: Ügyvezető       

Határidő: 2012. év vonatkozásában 2015. április 30. , majd az éves 

beszámoló keretében 

 

 

K.m.f. 
 
 

Váradi László sk.       Barabás Jánosné dr.sk. 
polgármester         jegyző 

 
 
A kiadmány hiteléül:  

Demecser, 2015. február 26. 
 

Leíró: Székelyné Szilágyi Júlia 
 
 


