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Belső  ellenőrzési jelentés 

Az ellenőrzést végző  szerv megnevezése:  Belső  ellenőrzési csoport 

Az ellenőrzött szervezeti egység: 

Óbudai Kulturális Központ 
(1032 Budapest, San Marco utca8l.) 

Ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás:  a 370/2011.(X11. 31.) Kormányrendelet és a 2011. 
évi CXCV. törvény 70. §-a 

Ellenőrzés tárgya:  2016. évben elvégzett felújítások megvalósulásának vizsgálata. 

Ellenőrzött időszak:  2016. év 

A helyszíni ellenőrzés kezdete és vége:  2017. 12. 08 - 2018. 01. 31. 

Ellenőrzés célja, feladatai:  annak megállapítása, hogy a felújításokhoz kapcsolódó szerződések, 
számlázások, kifizetések szabályszerűen történtek-e meg. 

Vizsgálat módszere:  szabályzatok, nyilvántartások, szerződések vizsgálata, közvetlen megfigyelésen 
alapuló ellenőrzés (interjú, szemle, mintavétel) 

Az ellenőrzés időpontjában hivatalban lévő  vezetők neve, beosztása:  Lőrincz Edina ügyvezető  
igazgató. 

Az ellenőrzést:  Csanálosi Zoltánné belső  ellenőr végezte. 

Használt rövidítések: 
OKK, Kft — Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. 
SZMSZ — Szervezeti és Működési Szabályzat 
Bkr. — 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső  kontrollrendszeréről és a belső  

ellenőrzésről 
Polgármesteri Hivatal, Hivatal — Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri 

Hivatal 
Önkormányzat - Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 
Civil tv. — az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV tv. 
Ptk. — a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 
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Megállapítások 

Az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft jogállása jogi személy, a tulajdonos által jóváhagyott üzleti 
terv alapján önállóan gazdálkodó, közhasznú tevékenységet végző  gazdasági társaság. A Kft működésére 

a Ptk. és a Civil tv. előírásai az irányadók. A kft egyszemélyes társaság, melyben a taggyűlés hatáskörébe 
tartozó ügyekben a tulajdonos írásban dönt, valamint írásban tájékoztatja a döntésről a kft ügyvezetőjét. 

A Kft és a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat között létrejött 
szerződésben foglaltak alapján közhasznú feladatot lát el. Az OKK üzletszerű, haszonszerző  gazdasági 
tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósulása érdekében, kiegészítő  jelleggel folytathat. 
A Kft. közhasznú tevékenysége (főtevékenysége) 90.04 Művészeti létesítmények működtetése. 
Az OKK 100%-ban tulajdona az Önkormányzatnak, így a Kft. működéséhez az Önkormányzat a 
költségvetésében támogatást biztosít. 

Az OKK Felügyelő  Bizottság 2016. január 15-i ülésén jóváhagyta a Kft üzleti tervét, a bevételi oldalán 
nettó 42 784 E Ft Ingatlan felújításhoz kapcsolódó működési támogatással, egyben javasolta elfogadásra a 
Képviselőtestületnek. 
A Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 83/2016. (II. 
19.) határozatával elfogadta az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét. 

tervezett nettó tény nettó differencia 
Kaszásdűlői Kult. Központ 1 986 364 1 986 365 
Csillaghegyi Közösségi Ház 11 546 565 11 546 563 - 
Békásmegyeri Közösségi Ház 24 121 042 23 874 752 -246 290 
Óbudai Kulturális Központ 5 129 292 3 462 154 -1 667 138 

42 783 263 40 869 834 -1 913 429 

2016. évben a megvalósított felújítások értéke nettó 40 870 E Ft. Az eredeti költségvetés és a tény közötti 
eltérést az okozta, hogy a: 
- Békásmegyeri Közösségi Ház felújítási tételek között átcsoportosításra került több tétel, illetve változott 
a kivitelezési összeg is, a módosítás az eredeti keretösszegen belül valósult meg. (2. számú melléklet) 
- Óbudai Kulturális Központ 2015. éves költségvetésében betervezett felújítási munkát — az OKK-tól 
független okok miatt maradt el 2015-ben a felújítás — valósította meg illetve az időközben meghibásodott 
színháztermi függöny kötélzetének a cseréje vált halaszthatatlanná. (1. számú melléklet) 

1. A felújításhoz kapcsolódó árajánlatok megléte, a szerződések vizsgálata 

Az ellenőrzés a helyszíni vizsgálat során a felújításhoz kapcsolódóan tételesen átvizsgálta a 
szerződéseket. A szerződésekben minden esetben rögzítésre kerültek a szerződő  felek jogai és 
kötelezettségei, a kivitelezési munkálatok ellenőrzésének előírásai, a minőségi kikötések, a jótállási és 
szavatossági kötelezettségek. 
A szerződések megkötése előtt az OKK árajánlatokat kért be más vállalkozótól, melyeket csatolva lettek a 
szerződések anyagaihoz. 

2. A számlázások és a kifizetések szabályszerűségének vizsgálata 

Az OKK a felújításhoz kapcsolódó számlák kifizetéseit a szerződésben rögzített értékben és ütemezésben 
teljesítette. 
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A kifizetések szabályos utalványrendelettel - érvényesítő, utalványozó aláírásával — ellátva történtek meg. 
Csatolták a munka elvégzését igazoló teljesítési igazolásokat, illetve a végteljesítésnél az Óbudai 
Vagyonkezelő, mint műszaki átvevő  a megrendelő  képviselőjeként igazolta a munka elvégzését. 
A számlák mellé csatolásra kerültek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított köztartozásmentes 
igazolások is. 

3. A könyvviteli nyilvántartásban történő  rögzítés helyességének vizsgálata 

A felújítási munkálatok elvégzése után az OKK üzembe helyezte a beruházást (felújítást) melyrő l 
Üzembe-helyezési okmányt állítottak ki. Az okmány tartalmazza a beruházó adatait, a beruházás jellegét, 
értékét, bizonylati hivatkozásait. 
A Kft. a felújítási munkálatokat a 8-as számlaosztályban, a 8153 Felújítás számlán számolta el 
számvitelileg. A B.05. Ingatlan felújítás karton 2016. évre vonatkozóan 40 869 838 Ft értékben tartalmaz 
tételeket. A költségtételek megegyeznek a szerződések, illetve a felújításra kifizetett összegekkel. 
A felújításhoz az Önkormányzat által juttatott céltámogatást a 9-es számlaosztályban, a 926 céltámogatás 
Önkormányzattól — B. 05. Ingatlan felújítása - kartonon tartja nyilván 40 869 835 Ft értékben. 

ÖSSZEGZÉS, JAVASLAT 

Az OKK a 2016. évi felújítások megvalósulása szabályszerűen történt meg, mind a szerződéskötés, mind 
a kifizetések tekintetében. Az OKK szerződéskötés előtt minden esetben bekért több árajánlatot, a 
legmegfelelőbb ajánlatot választotta ki az adott felújítás kivitelezésére. A számlák kifizetése a 
szabályzatban rögzítetten történtek meg, a nyilvántartások vezetése megfelel a számviteli törvény 
előírásainak. 
Az ellenőrzés megfelelőnek ítéli meg a 2016. évi felújítások megvalósulását, nem tesz észrevételt. 

Budapest, 2018. január 31. 

s 

Csanálosi Zoltánné 
Belső  ellenőr 
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ÓBUDAI 
KULTURÁLIS 
KÖZPONT 

1032 Budapest, Seri Maree u. 81 
Tel: 388 73 70 

vs‚wsist.kulturkez._perit.hu 
e•-maii_kulturkozporrC@kulturkezpent.hu  

Budapest Főváros i-11. kerület 
Óbuda Békásmegyer Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
Bús Balázs Úr 
Polgármester részére 

Ta_m:, Kérelem 

Tisztelt Bús Balázs Polgármester Úr! 

A Békásmegyeri Közösségi Ház költségvetésben tervezett és jóváhagyott felujitási munkálatok 
összegének felhasználásában, a felújítási keret végösszegét nem módosítva, a tervezett felújítási 
tételek között átcsoportosítást szeretnénk végrehajtani. A kivitelezés során felmerült 
munkafeladatok, és a felújítás költséghatékonysága érdekében a terv adatokat az alábbiak szerint 

módositanánk: 

Felújítási kiadások BK1-1 

Megnevezés 

Flektromos hálózat felújitási munkák 

Lépcső  kialakítás, klímatízálas 

Tény nettó 	Maradvány nettó 

	

878 000 Ft 	elmarad 	 878 000 Ft 

	

9 923 602 Ft 	9 923 602 Ft 	 - Ft 

Terv nettó 

809 767 Ft 

1 157 404 Ft 

6 308 887 Ft 

7 010 553 Ft 

- Ft 

24 121 042 Ft 
	

23 874 753 Ft 

Kérem hozzájárulását, az éves üzleti tervünkben jóváhagyott felújítási 

munkanemek és azok előirányzatai átcsoportosításhoz. 

Összesen: 

2 598 882 Ft 

246 289 Ft 

kereten belül történő  

Nyílászárúk cseréje, mozgássérült wc 
kialakítás 

Vizes blokkok es mosdók felújítása 

Kiírt issegi Ház. aula télújítása 

Budapest. 2016. október 12. 
Tisztelettel: 

Lorinez Edina 
ügyvezető  

Melléklet:  
• BKH Aula felMitás árajánlat 
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