
Gyömrő Város Önkormányzata 
2230 Gyömrő Fő tér 1. 
 
 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 
 
 
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 20-án megtartott rendes, nyílt 
testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
/Kihagyva a kihagyandók/ 
 
 
Tárgy: Tájékoztatás – Az Állami Számvevőszék – az önkormányzatok gazdasági társaságai – 
az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását 
érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése Gyömrő Város 
Településüzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft – tárgyban végzett Állami Számvevőszéki 
vizsgálathoz kapcsolódó elnöki figyelemfelhívásról. 

 
 

86/2015. (IV. 20.) Kt. határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 
1. Az Állami Számvevőszék – az önkormányzatok gazdasági társaságai – az 

önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását 
érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése Gyömrő Város 
Településüzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft– tárgyában végzett ellenőrzéshez 

kapcsolódó elnöki figyelemfelhívást tudomásul veszi. 
 

2. A felhívásban foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet 
az előterjesztett formában jóváhagyja. 

3. Az intézkedési terv a határozat mellékletét képezi. 
 

Felelős: polgármester. 
Hat. idő: azonnal. 

 
Gyenes Levente s.k. Varga Ernő s.k. 

 polgármester jegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
Gyömrő, 2015. április 29. 
 
 
 
 
Egervári Judit 
jegyzőkönyvvezető 



 
86/2015. (IV. 20.) Kt. határozat melléklete 

 
Az Állami Számvevőszék – az önkormányzatok gazdasági társaságai – az önkormányzatok 

többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási 
tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése Gyömrő Város Településüzemeltető és 

Fejlesztő Nonprofit Kft– tárgyában végzett ellenőrzéshez kapcsolódó elnöki 
figyelemfelhívásban foglalt hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedési terve 

 
A felhívás intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai alapján: 
 
1. A Képviselő – testület, mint tulajdonosi jogokat gyakorló a társaság számára a 
közszolgáltatási tevékenység mérésére alkalmas kritériumrendszert határozat meg, illetve készít 
el annak érdekében, hogy a társaság működése, közfeladat – ellátása mérhető és átlátható legyen. 
 
Ennek keretében: 
- az ellátás színvonala és értékeléséhez szükséges szakmai követelményeket, 
- a szakmai feladat – ellátás gazdaságosságának, hatékonyságának mérésére alkalmas mutató 

számokat  
 

határoz meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015.09.30. 
 
2. A Képviselő – testület a társasággal közösen áttekinti a jelentős kintlévőségi állomány 
eredményesebb behajtásának módozatait. Hosszabbtávon felülvizsgálják szociális támogatások 
szolgáltatói számlába történő érvényesítésével a felhasználók fizetői körben tartásának 
lehetőségét. E téren alkalmazott gyakorlatát még hatékonyabbá teszi. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. 07.30. és folyamatos 
 
3. A Képviselő – testület a 2013-tól megváltozott jogszabályi környezetben szigorúbban 
ellenőrzi, hogy a társaság eleget tett – e – a legalább három éves – hulladékgazdálkodási 
tervkészítési kötelezettségének. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. 07.30. és folyamatos 
 
Gyömrő, 2015. április 20. 
 
 

Varga Ernő        Gyenes Levente 
jegyző        polgármester 

 


