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Belső  ellenőrzési jelentés 

Az ellenőrzést végző  szerv megnevezése:  Belső  ellenőrzési csoport 
Az ellenőrzött szervezeti egység: 

Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. 
(1032 Budapest, San Marco utca 81.) 

Ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás:  a 370/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet és a 
2011. évi CXCV. törvény 70. §-a 
Ellenőrzés tárgya:  a 2017. évi „Óbudai Nyár" rendezvénysorozat pénzügyi teljesítések 
szabályszerűségének vizsgálata. 
Ellenőrzött időszak:  2017. év 
A helyszíni ellenőrzés kezdete és vége: 2017. november 08 — 2017. november 24. 
Ellenőrzés célja. feladatai: 

a kötelezettségvállalások, pénzügyi ütemezések ellenőrzése, 
- szerződések vizsgálata, 

teljesítés igazolás, pénzügyi teljesítés szabályszerűségének vizsgálata, 
- a rendezvénysorozat kiadás — bevétel alakulásának áttekintése. 

Módszere: helyszíni cél ellenőrzés 

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

Az ellenőrzést Csanálosi Zoltánné belső  ellenőr és 
Petzné Pócsai Éva belső  ellenőrzési csoportvezető  végezte. 

Megállapítások 

Az ellenőrzés az „Óbudai Nyár" 2017. évi rendezvénysorozat lebonyolítását, pénzügyi teljesítését 
vizsgálta. 
Az „Óbudai Nyár" Óbuda legnagyobb kulturális rendezvénysorozata, amely a látogató érdeklődőket 
nívós kulturális programok, szabadtéri koncertek, színházi előadások, filmvetítések, kiállítások és 
gyermekműsorok kínálatával várja. 
Elmondható, hogy már rangos budapesti rendezvénnyé, kiemelkedő  társadalmi eseménnyé vált, országos 
ismertségü rendezvényként lehet számon tartani. 

A programsorozat 2017. június 16 és 2017. augusztus 26-a között valósult meg. 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az 1/2017. (1.27.) ÖK. rendeletében 2017. évre vonatkozó 
nagyrendezvényre bruttó 111.341 eFt előirányzatot biztosított. 
Az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. (továbbiakban: ÓKK) 2017. évi költségvetése bevételi 
oldalán működési támogatás címen a támogatás összege 111.341 eFt összegben beállításra került. 

Az ÓKK 2017. május 10-én kelt „Kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás és ellenjegyzés 
rendje" szabályzat értelmében kötelezettségvállalásra kizárólag a társaság ügyvezetője jogosult (kivétel 
akadályoztatás esetében, mikor a hatályos szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint 
kell eljárni). 
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Az ügyvezető  az egész társaságra nézve az aktuális évre vonatkozó, Képviselő-testület által jóváhagyott 
források terhére jogosult kötelezettségvállalásra, utalványozásra. 
A nettó 1 millió Ft feletti kötelezettségvállalások dokumentumainak aláírására a polgármester előzetes 
véleménye alapján jogosult az ügyvezető. 

A 2012. január 1-től hatályos „Belső  elszámolási rend szabályzata" rendelkezik az elvégzett 
közművelődési feladatok elkülönítésének módjáról, részletezettségéről, a saját bevételként valamint 
támogatásként figyelembe vehető  bevételek meghatározásáról. 

Az árképzésben a költségelvű, a kereslettől függő  és a versenytársakhoz igazodó jelző  egyaránt fellelhető. 
Az árak kialakításánál igyekeznek a fizetőképes kereslet igényeit szem előtt tartani úgy, hogy az 
előadások, produkciók áraihoz mérten, az egyéb kiadásokat is tekintve egy-egy előadás legalább 
nullszaldós legyen. 

Minden egyes helyszínen megtartott nagyrendezvényre készült tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv 
valamint tűzvédelmi házirend. Az egészségügyi,- rendőri biztosítás jelenléte is növelte a látogatói 
elégedettséget. 

Szerződések felülvizsgálata 

Az ellenőrzés a rendezvény sorozat szerződés-kötéseit rendben lévőnek találta. Egy esetben a megbízási 
szerződés nem volt dátummal ellátott az aláírás megtörténtekor, de a szerződés időtartama rögzítésre 
került. 
A rendezvények szervezését az ÓKK bonyolította, külső  megbízás rendezvénytechnikai kivitelezésre, 
színpadépítésre, hangszerek, erősítők biztosítására kötődött. 

A 2017. évi Óbudai Nyár rendezvénysorozat költségeinek alakulása: 

Tervezett nettó kiadás: 87.670 eFt Tényleges teljesítés: 76.090 eFt 

  

Megnevezés Nettó ráfordítás részletezve 
sajtótájékoztató 654.595,- Ft 
reklám 10.432.195,- Ft ebből: hirdetés 3.898.795,- Ft 

applikáció, app feltöltés, facebook 
és instagram oldalak 1.394.000,- Ft 
Gallai Kft. póló, nyomda költség 
az ÓKK költségvetésében önálló 
soron szerepel 

5.139.400,- Ft 

Mozik 880.000,- Ft ebből: filmvetítés 220.000,- Ft 
közönségtalálkozók 330.000,- Ft 
moderátor 330.000,- Ft 

Korok Napja 4.929.218,- Ft ebből: Aquincum Baráti Kör 3.200.000,- Ft 
rendezvény biztosítása, 

őrzése, tisztasági feladatok 129.218,- Ft 
Békásmegyeri Közösségi 
Ház programok 195.000,- Ft 
Fő  téri koncertek 20.353.149,- Ft ebből: fellépők díjazása 13.116.480,- Ft 

technika biztosítása 3.882.000,- Ft 
catering 349.555,- Ft 
háziasszony 349.555,- Ft 
őrzés-védés 288.000,- Ft 
rendezvény biztosítás, 
tisztasági feladatok 303.800,- Ft 



Belső  Ellenőrzési Csoport 	  4 

utazás, transzfer, szállás 2.053.794,- Ft 
Megnevezés Nettó ráfordítás részletezve 

Óbudai Búcsú 5.079.965,- Ft ebből: fellépők díjazása 2.570.000,- Ft 
technika biztosítása 950.000,- Ft 
catering 104.372,- Ft 
háziasszony 600.000,- Ft 
őrzés-védés 346.000,- Ft 
rendezvény biztosítása, 
őrzése, tisztasági feladatok 564.593,- Ft 

Zichy udvar előadásai 14.587.482,- Ft ebből: fellépők díjazása 
Rupa &The April Fishes 2.487.440,- Ft 
Matt Bianco 4.180.879,- Ft 

- „Zenekarbörze" közreműködő  600.000,- Ft 
Sok hűhó .... 2.690.000,- Ft 
egvébielmez, díszlet 100.000,- Ft 

technika biztosítása 2.669.000,- Ft 
catering 195.840,- Ft 
őrzés-védés 298.181,- Ft 
rendezvény biztosítása, 
tisztasági feladatok 170.400,- Ft 
szállás, transzfer 912.512,- Ft 
egyéb (jogdíj, fordítás, 
tolmács) 166.571,- Ft 
anyagköltség 116.659,- Ft 

Liliom 8.355.409,- Ft ebből: fellépők díjazása 2.310.000,- Ft 
díszlet 1.300.000,- Ft 
rendezés 300.000,- Ft 
koreográfia 1.200.000,- Ft 
smink, frizura, jelmez 1.000.000,- Ft 
technika biztosítása 970.000,- Ft 
zenei közreműködés 460.000,- Ft 
fimre vétel 90.000,- Ft 
szállítás, anyag költségek, 
őrzése, tisztasági feladatok 725.409,- Ft 

Hékás - Békás 4.955.639,- Ft ebből: fellépők díjazása 3.385.000,- Ft 
konferálás 300.000,- Ft 
catering 32.708,- Ft 
technika biztosítása 796.000,- Ft 
tisztasági feladatok 309.931,- Ft 
őrzés-védés 132.000,- Ft 

Kiállítás 133.168,- Ft ebből: kamera fel-, leszerelése 100.000,- Ft 
megnyitó 20.000,- Ft 
catering 13.168,- Ft 

felmerült egyéb költségek 5.533.724,-, Ft ebből: áramdíj, árambekötés 92.421,- Ft 
jogdíj 840.000.- Ft 
catering 275.448,- Ft 
szállítás 396.000,- Ft 
megbízási díj 2.444.565,- Ft 
munkaerő  kölcsönzés 52.800,- Ft 
anyagköltségek 212.350,- Ft 

Blues fesztivál — Kobuci kert 
program költsége 1.000.000,- Ft 

ásványvíz az összes helyszínen 220.320,- Ft 
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A számlák pénzügyi teljesítésére csak teljesítés igazolás után (mellékletként csatolva), valamint a NAV 
által kiállított köztartozás mentességet igazoló adóigazolás birtokában került sor. 
A szolgáltatások esetében a teljesítés igazoláson túl mellékletként csatolták a megrendelést is, a 
számlázás helyességének ellenőrzése céljából. 

Készpénzfizetéses vásárlás alig található, jellemzően az előadások dekorációjának elkészítéséhez 
szükséges kisebb anyagvásárlások, virág kellékek beszerzése indokolta. 

Az Óbudai Nyár népszerűsítésére a közösségi médiában megjelent hirdetésekre kimagaslóan nagy 
kedvezményeket biztosítottak az ÓKK részére. 

A készpénzfizetéses vásárlások lebonyolítása a Társaság pénzkezelési szabályzatában meghatározottak 
szerint történt. 
A számlák kezelése, pénzügyi teljesítése megfelelt a kötelezettségvállalás rendjében rögzített 
szabályozásnak. 

A rendezvény bevételi oldala: 

A nagyrendezvény lebonyolításának finanszírozásához az ÓKK pályázati kiíráson valamint cégek 
támogatásával bevételi forrást ért el. 

Támogató Támogatási összeg Felhasználási cél 

UPC Magyarország Kft. 15.000.000,- Ft 

A 	szponzori 	díj 	felhasználása 
kiemelten a F6 tér, Zichy udvar és az 
Óbudai Búcsúhoz kapcsolódik. A 
szponzorációs szerződés 1. számú 
melléklete tartalmazza a támogatás 
marketing megjelenés előírt formáit 
és 	a 	marketing 	célú 	megjelenés 
biztosításának feltételeit. 

Festo Kft. 100.000,- Ft 

Az Óbudai Nyár lebonyolításának 
támogatására, azzal a kitétellel, hogy 
mint támogatót minden reklámban, 
műsorfüzetben, programban 
megjelenteti. 

Pályázat 
NKA Igazgatósága 500.000,- Ft „Korok Napja" programjai 

lebonyolítására 

Bevételek 
árusítóhely bérlés 55.000,- Ft 
jegybevétel 2.000.000,- Ft 
Kobuci — Kulturális együttműködési 
megállapodás alapján — rendezvényszervezés 4.590.550,- Ft barter megállapodás 

összesített bevétel: 22.224.290,- Ft 
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ÖSSZEGZÉS, JAVASLAT 

Az ellenőrzés az „Óbudai Nyár" 2017. évi rendezvénysorozat lebonyolítását, pénzügyi teljesítését 

vizsgálta. 
A programsorozat 2017. június 16 és 2017. augusztus 26-a között valósult meg. 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az 1/2017. (1.27.) ÖK. rendeletében 2017. évre vonatkozó 
nagyrendezvényre bruttó 111.341 eFt előirányzatot biztosított. 
Az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. (továbbiakban: ÓKK) 2017. évi költségvetése bevételi 
oldalán működési támogatás címen a támogatás összege 111.341 eFt összegben beállításra került. 

Az ellenőrzés a rendezvény sorozat szerződés-kötéseit rendben lévőnek találta. Egy esetben a megbízási 
szerződés nem volt dátummal ellátott az aláírás megtörténtekor, de a szerződés időtartama rögzítésre 
került. 
A rendezvények szervezését az ÓKK bonyolította, külső  megbízás rendezvénytechnikai kivitelezésre, 
színpadépítésre, hangszerek, erősítők biztosítására kötődött. 

A számlák pénzügyi teljesítésére csak teljesítés igazolás után (mellékletként csatolva), valamint a NAV 
által kiállított köztartozás mentességet igazoló adóigazolás birtokában került sor. 
A szolgáltatások esetében a teljesítés igazoláson túl mellékletként csatolták a megrendelést is, a 
számlázás helyességének ellenőrzése céljából. 

Készpénzfizetéses vásárlás alig található, jellemzően az előadások dekorációjának elkészítéséhez 
szükséges kisebb anyagvásárlások, virág kellékek beszerzése indokolta. 
A készpénzfizetéses vásárlások lebonyolítása a Társaság pénzkezelési szabályzatában meghatározottak 
szerint történt. 
A számlák kezelése, pénzügyi teljesítése megfelelt a kötelezettségvállalás rendjében rögzített 
szabályozásnak. 
AZ ÓKK a rendezvény lebonyolításának finanszírozásához az önkormányzati támogatáson kívül 
pályázati kiíráson valamint cégek támogatásával jelentős bevételi forrást ért el. 

Budapest, 2017. november 28. 

(740___A__'. 
Petzné Pócsai Éva 

Belső  ellenőrzési csoportvezető  
Csanálosi Zoltánné 

Belső  ellenőr 

Tájékoztatásul: 	Kiss Anita 	 Jegyző  
Theisz Bálint 	 Kabinet Iroda Vezető  
Báll Sándor 	 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Vezetője 
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ZÁRADÉK 

Az ellenőrzési jelentés 1 példányát átvettem, és az abban foglaltakat megismertem. 

A 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 45.§ (3) bekezdése értelmében tudomásul veszem, hogy: 

• a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők 
megjelölésével a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül 
intézkedési tervet készítek, melyet a költségvetési szerv vezetője és a belső  ellenőrzési 
csoport vezetője részére haladéktalanul megküldök. 

Budapest, 2017. december 04 . 

Lőrincz Edina 
igazgató 



1. sz. melléklet 

Marketing megjelenés formái 
és a marketing célú megjelenés biztosításának feltételei 

Marketing 
megjelenés 

formája 

Mérete Darabszáma Elhelyezésének 
helye 

Elhelyezésének 
időtartama 

Óbudai Nyár 2017 
programfüzet 

A/5 20000 
példány 

1 oldal 

Óbudai Nyár 2017 
molinókon 	való 
megjelenés, 	mint 
Támogató 

különböző  
mérteben 

előreláthatóan 
11 db 

az 	Óbudai 	Nyár 
2017 11 helyszínén 

Óbudai Nyár 2017 
színpadjai 	elé 	a 
saját 	molinó 
elhelyezése 

2 db Fő  tér 
Békásmegyer 

Óbudai Nyár 2017 
sajtótájékoztatóján 
való részvétel 

Aquincumi Múzeum 2017. május 25. 
11.00 órakor 

Óbudai Nyár 2017 
honlapján 	logó 
elhelyezése 

www.obudainyar.hu  

Óbudai Nyár 2017 
fizetett 
reklámanyagain 
való 	megjelenés, 
mint Támogató 

köztéri 
plakátok, 	Al 
megállítótáblák 

Óbuda 

Óbudai Nyár 2017 
reklámanyagain 
való 	megjelenés, 
mint Támogató 

A2 
A3 
A4 
A5 

20 db 
100 db 
100 db 
1000 db 

Óbuda- 
Békásmegyer 
egész területén 

Óbudai Nyár 2017 
20 db 

ó
óló 
budai Nyár 2017 

Zichy 	kastély 
udvarában 
tartandó 
előadásokra 
tiszteletjegyek 
bíztosítása 

10-10 	db 
tiszteletjegy 
előadásonként 

6 
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