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OSSZEGZES
A Ceglédi Termáffirdő Üzemeltető Kít. gazdálkodása és vagyongazdálkodása nem volt a
jogszabátyi előírásolcrtak megfelelően szabályozott és nem volt szabályszerű, az elszámol-
tathatóság nem volt biztosított. A Társaságfolyamatos vesztesége miatt a tulajdonos Cegléd
Város Önkarmányzatát tőkepótlási kötelezettség terhelte, továbbá a Társaság fizetőképes-
sége önkormányzati támogatás hatására javult. A köztulajdonban álló gazdasági társasá-
g o kra e l ő írt át l át hat ó s ági köv et el m ény ek nem érv ény e s ült ek.

Magyarországon az önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladataik vonatkozásában is egyre szélesebb körben

alkalmazzák a költségvetésen kívüli feladatellátást, ezáltal - a nonprofit szervezetek mellett - az önkormányzati tu-

lajdonú gazdasági társaságok is kiemelt fontosságú szerephez jutottak.

A CeglédiTermálfürdő Üzemeltető Kft. fő tevékenységeként fürdő- és strandszolgáltatást végzett, az általa ellátott

szolgáltatások a tulajdonos Cegléd Város Önkormányzata önként vállalt feladatai körébe tartoztak. m Állami Szám-

vevőszék az ellenőrzése során arra kereste a választ, hogy szabályszerű volt-e a Társaság gazdálkodása és az ehhez

kapcsolódó tulajdonosi joggya korlás.

Cegléd Város önkormányzata a CeglédiTermálfürdő Üzemeltető Kft, tekintetében a jogszabályi előírások szerint ki-

alakította a tulajdonosi joggyakorlás kereteit és szabályszerűen gyakorolta a tulajdonosijogokat.

A Ceglédi Termálfürdő üzemeltető Kft. nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakitotta ki a gazdálkodás és

vagyongazdálkodás szabályait, Nem szabályozta a pénzkezelés rendjét, ennek hiányában a pénzforgalma meghatá-

rozó részét kitevő készpénzes, bankkártyás és utalványos pénzforgalomban az elszámoltathatóság nem volt biztosÍ-

tott. A pénzkezelés szabályozásának hiánya magas kockázatot jelent a készpénzben befolyó bevételekkel kapcsolatos

visszaélések tekintetében. E kockázat bekövetkezésével összefüggő további társadalmi veszélyt jelent, amennyiben

a visszaélésből fakadó veszteséget közpénzből finanszírozzák. A számlarend - hiányosságai miatt - nem biztosította

a törvényi előírásoknak megfelelő beszámoló készitést. A számviteli politika, az eszközök és források értékelési, vala-

mint a leltározás szabályozása megfelelő volt. A Ceglédi Termálfürdó Üzemeltető Kft. gazdálkodása és vagyongazdál-

kodása nem volt szabályszerű, mert a bevételek, a ráfordítások, az értékcsökkenés elszámolása, a vagyonnyilvántar-

tás nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, továbbá a mérleg nem volt leltárral alátámasztva,

Cegléd Város önkormányzata az éves költségvetéseiben jóváhagyott pótbefizetésekkel biztosította a Társaság

törvényben előírt tőkemegfelelését. A CeglédiTermálfürdő Üzemeltető Kft, fizetőképessége a2015-2O76. években

az Önkormányzat támogatásával javult,

A köztulajdonban lévő gazdálkodó szervezetekre előírt közzétételi kötelezettségeket nem teljesítették. A beszá-

molókat az előírások szerint közzétették.

A megállapított szabálytalanságokkal összefüggésben az ÁSZ a Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft. Ügwezetőjé-
nek ].3, Cegléd Város Önkormányzata Polgármesterének egy javaslatot fogalmazott meg. A javaslatok a pénzkezelési

szabályzat elkészítésére; a számlarend kiegészítésére, a bevételek, ráfordítások, valamint a készpénzforgalmat érintő

gazdasági események elszámolása során a jogszabályi előírások betartására; az üzembe helyezés hitelt érdemlő do-

kumentálására; a számvite|i elszámolások szabályszerű bizonylattal történő alátámasztására; a vagyonnyilvántartás

során az egyedi értékelés elvének alkalmazásá ra; azSZMSZ-ben elóírt döntésijogosultságok betartására; a beszámoló

mérlegadatai leltárral való alátámasztására; a közzétételi kötelezettségek teljesítésére; a feltárt szabálytalanságokkal

összefüggésben a felelősség tisztázására és kivizsgálására irányultak.

Az ellenőrzés társadalmi indokolts

Főbb me következtetése avaslatok



-l
AZ ELLENORZES CELJA

Az ELLENóRZÉS GÉLJA annak értékelése

volt, hogy az önkormányzat vagyongazdálkodási tevé-

kenysége során szabályszerűen gyakorolta-e tulajdonosi

jogait; a gazdasági társaság szabályozottsága, gazdálko-

dása és vagyongazdálkodási tevékenysége, bevételeinek

és ráfordításainak elszámolása megfelelt-e a jogszabályi

és tulajdonosi előírásoknak; a gazdasági társaság kötele-

zettségállománya jelentett-e kockázatot a működésre, va-

lamint a gazdálkodás át|áthatósága és elszámoltatható-

sága érdekében biztosított volt-e a szolgáltatás díjának

m ega l a pozottsá ga szab ály szer ű ö n kö ltségszá m ítássa l.
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AzELLEruőnzÉs TEnüLETE

Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft. és a tulajdonosi
inonkaf gvakorló Cepléd Yáros Önkormányzataakorló

1. táblázat

Rz önronruÁrurzer Álrnl
rtuesírsn pórgrrzgrÉs

2013. 69

2ot4. 59

2015. 48

2016. 30
Forró s : ön kormán y zotí ta n ú sitvány

A CeglédiTermálfürdő Üzemeltető Kft,-t 2002. október 10-én

alapíiotta Cegléd Város önkormányzata, Az alapítás óta a Tár_

saság1 kizárólagos tulajdonosa az Önkormányzat2 volt, ATársa-

ság iörzstőkéje 2013. január L-én78,6 M Ft volt, amely az el-

lenőrzött időszakban nem változott.

ATársaságfőtevékenységefizikaiközérzetjavítószolgálta-
tás keretében fürdő- és strandszolgáltatás volt, Egyéb tevé-

kenységként kemping és egyéb szálláshely szolgáltatást, egyéb

humán_egészségügyi ellátást és szakorvosi járóbeteg_ellátást

is végezták. A Társaság által végzett tevékenység az Önkor-

mányzat önként vállalt feladata volt.

A Társaság a feladatát saját tulajdonú, valamint Üzemelte-

tési szerződés3 és Bérleti szerződésa alapján üzemeltetésre át_

vett önkormányzati tulajdonú eszközökkel látta el,

A Társaság mérleg szerinti Vagyona a 2ot3. év végi közel 100 M Ft-ról a

2016. év végére közel 140 M Ft-ra növekedett. A Társaság mérleg sze-

rinti/adózott eredménye a 2013. évben 47 MFt, a2OL4. évben 43 M Ft, a

2015. évben 1 M Ft és a 2016. évben 27 M Ft veszteség volt. A Társaság

mű ködéséhez a Képviselő-testü lets á ltal jóváhagyott pótbef izetés összegét

a2OL3-2OL6. évek vonatkozásában a 1. táblázat mtrtatja be, Ezen kívül az

önkormányzata2oL4. évben 6 M Ft fejlesztési célú, 2015. évben 17 M Ft

működési célú, a 2016. évben 12 M Ftfejlesztésicélú támogatást nyújtott

a Társaságnak.

A tulajdonosi joggyakorló önkormányzat polgármester_e6 a 2o14, évi

onkormányzati választások óta tölti be tisztségét. A jegyző7 és a társaság

ügyvezetőjének8 személye az ellenőrzött időszakban nem változott.

A foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma a 20t3, évi 38 főről

32 főre csökkent a 2oL6. évben,

összee e

Évek MFt



Az ELLEruónzÉs nÁrrERE, l N DoKolrsÁGA

\

Az önkormányzatok többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok ellen-
őrzése kiemelten fontos a vagyon megőrzése, megóvása érdekében. A fel-
adatellátás költségeinek, ráfordításainak alakulása a lakosság széles réte-
geit érinti.

Ellenőrzéseink feltárhatják, hogy az önkormányzat a feladatellátáshoz
rendelt vagyon működtetését a tulajdonostól elvárható gondossággal vé-
gezte-e, a feladatot ellátó gazdaságitársaság a létesítő okiratban, szolgál-
tatási szerződésben foglaltak betartásával biztosította-e a feladatok ellátá-
sát, Az ellenőrzés rávilágíthat arra, hogy a gazdasági társaság a vagyon
használatával biztosította-e a szolgáltatás folytatásának feltételeit, az ön-
ko rmá nyzat tu l aj d onos i fe l ü gye l ete hozzájár ult-e a sza bá lys zer ű gazdálko-
dáshoz és feladatellátáshoz. A megállapítások alapján megfogalmazott
szá mvevószéki javaslatok hasznosu lása elősegítheti a meglévő hibá k meg-
szüntetését. A jó gyakorlatok bemutatásával az ÁSZ9 hozzájárulhat a köve-
te ndő megoldások megisme rtetéséhez, terjesztéséhez.

\
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A JELENTÉS LÉNYEGES KÉRDÉSrcÖREl

Az önkormányzat tul aj dono s i j o ggyakorl ás a s z ab álys z eni
volt-e?

A tórsaság gazdálkodása és vagyongazdálkodása szabályszerű
volt-e?

9



AZ ELLENŐRZÉS HATÓ KÖRE ÉS tVtÓOS ZEREI

Az ellenőrzés tínusa

I Megfelelőségi ellenőrzés

Az ellenőrzőtt időszak

I nz ellenőrzött időszak 2013. január 1-jétől 2016. december 31-ig tart.

_ Az ellenőrzés tárgva

Cegléd Város Önkormányzata tu lajdonosi joggya korlása, va lamint a Cegléd i
Termálfürdő Üzemeltető Kft. gazdálkodásának szabályozottsága és sza-
bá lyszerűsége.

Az ellenőrzés kiterjedt minden olyan körülményre és adatra, amely az
ÁSZ .|ogsza bá lyba n meghatározott fe ladata ina k teljesítéséhez, vala mint a
program végrehajtása folyamán felmerül újabb összefüggések feltárásá-
hoz szükséges.

I CeglédiTermálfürdő Üzemeltető Kft,, Cegléd Város Önkormányzata

Az ellenőrzés jogszabályi alapját az Ásztv.10 ].. § (3) bekezdése és 5. § (3)-
(4)-(5) bekezdései képezték.

Az ellenőrzés módszerei

Az ellenőrzést az ellenőrzési program ellenőrzési kérdései, az ellenőrzött
időszakban hatályos szabályok, az ellenőrzés szakmai szabályok és mód-
szertanok figyelembe vételével végeztük el.

Az el lenő rzött szervezetek az el lenő rzés lefolytatásá hoz ta n úsítványok
kitöltésével, valamint az ÁSzáltal kért dokumentumok megküldésével szol-
gáltattak adatokat.

A bevételek és ráfordítások elszámolását, továbbá a vagyonnyilvántar-
tás területén a szabályszerű működést véletlenszerű mintavétellel ellen-
őriztük, A mintavétellel ellenőrzött területek esetében minden egyes tétel

10



Az ellenőrzés hatóköre és módszerei

vonatkozásába n sza bá lysze rűségre vonatkozó kérdéseket tettü n k fel, ame
lyek eredménye összesítésre került. A jogszabályoknak és a belső előírá.
soknak megfelelőnek tekintettük az adott területet, amennyiben a minti
ellenőrzésének eredménye alapján 95%-os bizonyossággal a teljes soka.
ságban a hibaarány kisebb volt, mint 7o%o, nem megfelelőnek értékeltük
ha a hibaará ny a 1,0%-ot meghaladta. A ráfordítások elszámolására és a va.
gyonnyilvántartásra vonatkozó véletlen mi ntavételt kockázati a lapú kivá.
lasztással egészítettük ki, amelynek során évente a három legnagyobb ösz.
szegű tételt választottuk ki,

11



MEGALLAPITASOK

t. Az önko rm ány zat tulaj do nos i j o ggyakorlás a szab ályszerű
volt-e?

Összegző megállapítás Az Önkormányzat a jogszabályi e!őírásoknak megfelelően ata-
kította ki a tulajdonosi joggyakorlás kereteit és szabályszerűen
gyakorolta a tulajdonosi jogokat.

Az EGYSZEMÉLYES TARSASÁGNÁL a Gt.l1és a Ptk,12 elő_

írásai szerint a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító
Önkormányzat döntött.

A TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁS szabályait az önkor-
mányzat az SZMSZrzl3-ben, a Vagyongazdálkodási rendeletr-zla-ben és az

Alapító okiratr_s1s-ben a jogszabályoknak megfelelően rögzítette. A feladat-
ellátásra vonatkozó követelményeket az Üzemeltetési és Bérleti szerződé-
sekben rögzítették, A Társaság leefőbb szerve a Taktv.16 előírásának megfe-
le l őe n m ega l kotta a Javad a l ma zási szabályzatr-zl7-t.

Az FB18 tagjait és a könywizsgálót a jogszabályi előírásokkal összhangban
az Alapító19 jelölte ki. A számviteli beszámolókat - az FB előzetes írásbeli
véleményezését követően - az Alapító szabályszerűen a független könyv-
vizsgálói jelentések birtokában fogadta el.

A Társaság tevékenységének nyomon követését az Alapító által előírt ne-
gyedéves adatszolgáltatási kötelezettség biztosította. Az Önkormányzat
belső ellenőrzése az Áht.2o-ban foglalt lehetőség alapján a 2OL4, évben el-
lenőrizte a Társaság 201-3. évi gazdálkodását. Az ellenórzés keretében meg-
fogalmazott, a szabályszerűség javítását célzó javaslatokra intézkedési terv
készítési kötelezettséget írtak elő, amelynek az ügyvezető határidőben ele-
get tett,

Az Alapítónak a 2013-2014. években a Társaság tekintetében a Gt. 143. §
(3) bekezdés, illetve a Ptk. 3:189. § (2) bekezdés szerinti intézkedési kötele-
zettsége keletkezett - mivel a Társaság saját tőkéje veszteség folytán a

törzstőke felére csökkent -, amelynek eleget tett. 
^2OL3-20t4, 

évi költség-
vetési rendeletekben jóváhagyott pótbefizetés - a Társaság évközi mérleg-
beszámolói alapján - biztosította a jogszabályban előírt saját tőke/jegyzett
tőke arányt.

12



Mególlapítósok

2. A társasá g gazdálkodása és vagy ongazdálkodá§a szabályszerűvolt-e? '

A Társaság gazdálkodása és vagyongazdálkodása nem voll
jogszabályi követelményeknek megfelelően szabályozott.
bevételek és ráfordítások elszámotása, továbbá a varyongi
dálkodás nem volt szabályszerű.

A Társaság gazdálkodása és vagyongazdálkodása nem vott a jogs:
bályi előírásoknak megfelelően szabályozott.

Osszegző megállapítás

2.1. számú megállapítás

pénzkezelési szabályzattal a Társaság az ellenőrzött időszakban nem rend
kezett a Számv. tv.21 14. § (5) bekezdés d) pont előírása ellenére. Pénzke;
lési szabályzat hiányában a társaság pénzforgalmának az ellenőrzött ic
szakban háromnegyedét kitevő készpénzes, bank- és egyéb kártyás, utah
nyos pénzforgalma tekintetében az elszámoltathatóság nem volt bizto
tott.

Az értékesítés nettó árbevétel, készpénzbevétel, valamint a mérleg sz
rintieredmény 201,3-201.6. évialakulását az 1, ábra szemlélteti.
1. ábra

A pénzkezelés, ezen belül a készpénzkezelés szabólyozósónak (többek kt
zött: a napi készpénz zóró óllomóny, a pénzszóttítós feltételei, az ellenőrzc
gyakorisóga és eljórósrendje, a nyilvóntartós szabályai, bizonylatolósa me1
hatórozósának) hiánya magas kockázatot jelent a készpénzben beíolyó - c
órbevétel 60-65%-át kitevő - bevétetekkel kapcsolatos visszaélések tekintt
tében. E kockázat bekövetkezésévet összefüggő tovóbbi tórsadalmi veszé$
jelent, a mennyibe n a visszaélésből fo ko dó veszteséget közpénzből fi nonsz
rozzók.

A szÁMLARENDr-g22a Számv. tv. ].61, § (2) bekezdés b) pontjába
foglaltak ellenére nem tartalmazta minden alkalmazott számla vonatkozi
sában a számla értéke növekedésének, csökkenésének jogcímeit, a számtá

Forrós: a Tórsosóg éves beszómolói, íőkönyvi kivonota

13

ffitel, készpénzbevétel, mérleg szerinti
eredmény 2Ot3-2O16. (M Ft)

287

199

-27

- Értékesítés nettó árbevétel y készpénzbeuet"tilidffi

400

300

20o

100

0

-100



Mególlapítások

2.2, számú megá l la pítás

érintő gazdasági eseményeket, azok más számlákkal való kapcsolatát. A
zonylati rendr-s23-et nem a számlarend részeként készítették el és annak ti
talma nem támasztotta alá a számlaréndben foglaltakat, ezért nem fel
meg a Számv, tv, 161, § (2) bekezdés d) pontjában foglalt előírásnak, E h
nyosságok miatt a Társaság szám.larendr-s szerinti könywezetése
Számv. tv, 161, § (1) bekezdés előírása ellenére nem biztosította a Számv.
előírásainak megfelelő beszámoló-készítést.

A Társaság elkészítette a számviteli politikátr_a2aés annak részeként a l

tározási, valamint az eszközök és források értékelési szabályzatát2s a Szán
tv. előírásaiva l összhangba n.

A Társaság nem szabályszerűen számolta el a bevételeit és a ráfo
dításait, ezálta! a gazdálkodása nem volt szabályszerű. A vagyonga
dálkodás nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek a vatyo
nyilvántartásnál feltárt hibák és a mérleg leltári alátámasztásáni
hiánya miatt.

A BEVÉTELEK elszámolása nem volt szabályszerű, mi\
a Számv tv. 165. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak ellenére a bevételek r
számolását alátámasztó bizonylatok nem álltak rendelkezésre. A Társasáp
Számv. tv. 165. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak ellenére a készpér
forgalmat érintő gazdasági eseményeket nem rögzítette a pénzmozgáss
egyidej űleg a könyvekben.

Az ANYAG JELLEGÚ RÁFoRDirÁsox elszámolása ne
volt szabályszerű. A bizonylatok nem feleltek meg a Számv. tv, 167, § (

bekezdés c) és h) pontjában foglalt előírásoknak, mivel nem tartalmazták
utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy aláírását, val
mint az érintett könywiteli számlákra történó hivatkozást. A Társaság
SZMSZ-e26 2.2.3. pontja szerinti írásbeli tulajdonosijóváhagyással nem re
delkezett a 10 M Ft feletti beszerzések során,

A szEMÉLy! JELLEGÚ RÁFoRDirÁsox elszámolál
nem volt szabályszerű. A számfejtett kifizetéseket alátámasztó bizonylatt
(jelenléti ív, munkába járással kapcsolatos költségtérítés elszámolása) ne
feleltek meg a Számv. tv. 167. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt előírásna
mivel nem tartalmazták az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását ig
zoló személy aláírását. A béren kívüli juttatások és a kiküldetések elszám
lása a Számv, tv. ].65, § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak ellenére bizonyl
tokkal nem volt alátámasztva.

AZ ÉRTÉXCSÖXKENÉS elszámolása nem volt szabályszerű. l
állományba vett eszközöknél az üzembe helyezés a Számv. tv, 52. § (2) b
kezdés előírása ellenére nem volt hitelt érdemlően dokumentált, így ne
volt megá l la pítható az érté kcsökkenés elszá mol ásá na k kezdő időpontja.

A TÁRSASÁG SAJÁT VAGYONÁnnX NYILVÁNTAF
TÁSA nem volt szabályszerű, mert a tárgyi eszközöket a Számv. tv, 16.
(1) bekezdésében fogla|t egyedi értékelés elvével ellentétesen nem egyec
leg értékelték.
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Mególlapítósok

2.3. számú megállapítás

Az egyszerűsített éves beszámolók mérlegadatait alátámasztó leltárt a

Társaság nem készített, a Számv. tv. 69, § (1) bekezdésében és a leltározási
szabályzatr_r27-ban - a leltár tartalmi követelményei rész 1, bekezdésében -
foglalt előírásoknak ellenére. A tárgyi eszközök és a készletek mennyiségí
felvétellel történő leltározását a Társasá'g a jogszabályi előírások szerint el-
végezte, azonban a követelések, pénzeszközök, a saját tőke elemei, a köte-
lezettségek, valamint az aktív és passzív időbeli elhatárolások 2013-2016.
évi mérlegösszegeit nem leltározta. A Társaság nem biztosította a könywe-
zetés és a beszámolás során a Számv. tv. 15. § (3) bekezdésében előírt va-
lódiság elvének az érvényesülését,

A FIZÉTŐKÉPESSÉG biztosítása, a lejárt határidejű tartozások
rendezése érdekében a Társaság a 2013. évben több közszolgáltatóval rész-
letfizetési megállapodást kötött. 

^20L3-2oL4, 
évi szállítóitartozások meg-

határozó része az Önkormányzattal szembeni bérleti díjtartozás volt, amely
rendezéséhez a 20t5, évben az Önkormányzat támogatást biztosított.

A Társaság adatszo lgá ltatási köte lezettségét te ljesítette. A köztu laj_

donban álló gazdasági társasátokra előírt közzétételi kötelezettsé-
gének nem tett eleget.

Az EGYszERÚslTETT ÉvEs BEszÁMoLÓKAT a Tár-
saság a Számv. tv, által előírt formában és határidőben elkészítette, azala-
p ítói jóvá hagyást követően a jogsza bá lyi elő írásokna k megfele lően letétbe
helyezte és közzétette.

A könywizsgáló annak ellenére korlátozás nélküli hitelesítő záradékkal
látta el az egyszerűsitett 2013-2016, évi beszámolókat, hogy a Társaság a

beszámolók mérlegadatait alátámasztó leltárt a Számv, tv. 69. § (1) bekez-
dés előírása ellenére nem készített.

A Társaság eleget tett az Alapító által előírt évközi beszámolási és ne-
gyedéves adatszolgáltatási kötelezettségeinek.

A Társaság a Taktv. 2. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak ellenére a vezető
tisztségviselőivel, az FB tagjaival és a gazdálkodásával összefüggő adatokat
honlapján nem tette közzé.
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JAVASLATOK
az ÁSZ fu. 3 j. § 0 bekezdésében foglaltak értelmében az ellenőrzött szerlezet veze,
kÖteles a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó'intézkedési tervet összeállít
és azt a jelentés kézhenételétől számított 30 napon betüt o, ÁSZ részére megküld,
Amennyiben az ellenőrzött szervezet vezetője nem küldi meg határidőben az intézkádési
vet, vagy továbbra sem elfugadható intézkedési tervet küld, az Állami Számvevőszék eln
az ASZ tv. 33. § (3) bekezdése a) és b) pontjaibanfoglaltakat érvényesítheti.

Intézkedjen a jogszabáIyban foglaltalcrtak megfelelően a pénzkezet
s z ab ályz at elkés z ít és érő l.

(2.1. számtri megállapítás 1. bekezdése alapj:

Intézkedj en a száml arend j o gsz abályban foglaltaknak megfele lő kiei
szítéséről.

(2.1. számú megállapítás 4. bekezdése alapjl

Intézkedjen, hogl a bevételek elszámolása a jogszabályban foglald
nak megfe Ie l őe n t örté nj en.

(2,2. számű megállapítás 1. bekezdés 1. mondata alapjd

Biztosítsa, hogl a keszpénzforgalmat érintő gazdasági események ,

zonylatai ajogszabályban előírt határidőn belül a könyvekben rög
tésre kerüljenek.

(2.2. számű megáIlapítás 1. bekezdés 2. mondata alapjá

Biztosítsa az anyagiellegti ráfordítások elszámolasa során a jogszal
lyi el őíras ok érvé nyes üI és ét.

(2.2.számű megállapítás 2. bekezdés 2. mondata alapjá

Gondoskodjon a tulajdonos írasbeli jóváhag,,asához katüt szerzőa
sek esetében a Társaság SZMSZ-ében előírtak betartásáról.

(2.2. számú megállapítás 2. bekezdés 3. mondata atapjá

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Javaslatok

7.

8.

9.

10,

!i:.'o:í':!. a sz9mélyi j7llegli ráíordítások elszámolása során a jogsza-
bályi előírások betartásót, .

(2.2. számű megállapítás 3. bekezdés 2.-3. mondata alapján)

Biztosítsa az állományba vett eszközök üzembe helyezésének hitelt ér-demlő dokumentáldsát.

(2.2. számű megállapítás 4. bekezdés 2. mondata alapján)

B.iz tos ít s a vaglonny ilu ántartás ában a jogs zabályokban elő írt egledi
érté ke l és e lvének al kalmazás át.

(2.2. számű megállapítás 5. bekezdés alapján)

G3.1d9s k?di on j ogszabályokban é s a le ltározás i s zabályzatban foglaltelliírf ok.s.zelilt az eglszerűsített éves beszámoló rért;;;;;"Í"'ilek lel-tárral való alátámasztás áról.
(2.2. számú megátlapítás 6. bekezdés alapján)

tt. l goya.o1kodjon a Taktv. előírasai alapján a kőzzétételi kötelezettség tel-
I 
jesítéséről.

(2.3. számú megáltapítás 4. bekezdés alapján)

'r. l ':ir:",!::_1.larsasásnal feltárt szabálytalanságok tekintetében afe-
1 telósség tisztázásáróI, és szükség szerint afelelősség érvényesítéséiil.

(2.2. számú megállapítás 5-6. bekezdései alapján)

város Önkormán ta Po rme§terének

1. 
I 
rrra"rewor" a .Tálsalágnálfeltárt szabályatanságok tekintetében a

1 1e le lóss ég t isztázós át, és szülrs ég szerint intezkedj en7 feblős s ég érvé-
I nyesítéséről.

(2.1. számú megátlapítás 1. és 4. bekezdés ei, a2.2.számú megálla-pítás 1{. bekezdései, a2.3. számú megáIlapítás a. bekezdése alap-
ján)
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MELLÉKLETEK
l l, sz. MELLÉKLET: ÉRTELMEzó szórÁn

belső ellenőrzés

gazdasági társaság

tu lajdonosi joggya korló

Független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek
célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét
növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű
megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szerve-
zet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát. (Bkr. 2. § b) pont)

Ptk. 3:88. § (1) bekezdése szerint,,a gazdasági társaságok üzletszerű közös gaz-
dasági tevékenység folytatására, a tagok vagyoni hozzájárulásával létrehozott,
jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyekben a tagok a nyereség-
ből közösen részesednek, és a veszteséget közösen viselik".
Aki a nemzeti vagyon felet az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlására jogosult.
(Nvtv. 3. § (1) bekezdés 17. pont)
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FüGGELÉK: ÉsznevÉrElEK
-{A jelentéstervezetet a Számvevőszék

észrevételezésre megküldte az ellenőrzött
vezetőinek az ÁSZ fu. 29. §- (I) bekezdése
megfelelően.

l5 napos
szervezetek
előírásának

,lz Ász a jelentéstervezetet észrevételezésre megkiildte cegléd város önkormányzatapolgármesterének és a cegtédi Termáffirdő Üzemált"ta kft űwezetőjének.
Cegléd Város ÖnlrormánYzata polqármestere a j..elentéstervezetre nemleges észrevételt teu.Afi)ggelék tartalmazza a Ceglédi Termálfiirdő Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének észrevételét,
i l letve az el nem fogadott és zrevétel ek elutas ítás ának ind oklas át."'

' 29. § (1) Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési megállapításait megküldi az el-
lenőrzött szervezet vezetőjének vagy az általa megbízott személynef, és annak,
akinek személyes felelősségét állapította meg.
(2) Az ellenőrzött szervezet vezetője és a felelősként megjelölt személy az ellenór-
zés megállapításaira tizenöt napon belül írásban észrevételt tehet-
(3) Az ÁllamiSzámvevőszék az észrevételre a beérkezésétőlszámított harminc na-
pon belül írásban válaszol. A figyelembe nem vett észrevételeket köteles a jelen-
tésben feltüntetni, és megindokolni, hogy azokat miért nem fogadta el-
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F üg gel é k: Észrevételek

,_i
Cegléd Város Polgármesterétől'

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

Levélcím: 270l Cegléd, Pf.:85.
Tel.: 0ó153/51 l -400

V*st {

,'-r 2-,U-

Ügyiratszám: C / 697 641 20l 8.

Ügyintéző: Mótyánné dr. Szentpéteri Katalin

Domokos László Elnök Úr
részére

Áltami szánvevőszék
1364 Budapest 4. Pf. 54.

Targy: CeglédiTermálfiirdóÜzemeltetőKft.
jelentéstervezete

Hiv.szárn: EL-0459-0l 9 /2018.

Állnnat szÁMvEvószÉil
3F- §131/ )/J / rl l

2c18 t"íÁJ Z 8,

t!, ctq;,-c,.*/*r.s..

Erkezeü:

;klalószán:

]',le éki,::

Tisztelt Elnök Úr!

Köszönettel vetteln ,,Á: önkormánv:atok gczdasági társaságai - Az önkormánllzatok többségi
tulajtlonábun lév(i gu:clasúgi ttirscts[tgok gazdálkodástinuk ellenőt,:ése - Ceglédi Termálfiirdő
(j:emeltető rVi. " cínrmel készült számvevószékijelentéstervezetük elózetes megküldését.

A jelentéstervezetben foglaltakkal összefiiggésben észrevételt nem teszek.

Ezúton megköszönöm az Állami Számvevószék munkatarsainak munkáját és szakmai
iránymutatásait.

Tisztelettel

Cegléd,20l8. május 22.
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F ü gg e lé k : Észrev éte l e k

e)
@

:1
ceglédi Termálfürdő kft.
Cím:27OO, Cegléd, Fürdő út 27-2g.
E-m ail ;info@ceglediterma l. h u
Telefon: 53/505-000
Web: www.cegledfurdo.hu

Árrnmt 5zÁtávEv

lltotóJtónr:

üovvtrtu lRoDA

k -!,p,t1_1/l" tt fi, Zct8 05i29

Tárgv: Észrevételek számvevőszéki Jelentésterve7g16.. r:L, [' r,;
(-\
\tszűcs Ádám' a ceslédi Termátfürdő kft. ügyvezetóje a következő észrevéteteket teszem az Állami \

Számvevőszék 2018. május 7{n keh, Et-0459-02 ol2ol8.számú jelentéstervezethezl 
Vc..1* {

"G:
Nem értÜnk e8yet a feltárt hiányosságok általánosításával, annak összegzésben teftmegállapításaival.

Részletezve:

2' sz' megállaPÍtás: A Társaság gazdálkodása és vagyongazdálkodása és vagyongazdálkodása nemvolt a jogszabálYi követelménYeknek megfelelően szabályozott. A bevételek és ráfordításokelszámolása, továbbá a vagyongazdálkodás nem volt szabályszerű.

2.1. sz. megállaoítás:

A társaság gazdálkodása és vagyongazdálkodása nem volt a jogszabályi etoiresotnar megfelelóenszabályozott.

Észrevétel:

ATársaságunkmára2o13-2o16,időszakbanisrendelkezettpénzkezelési 
szabályzattal,mely a2ot7,november 22-i adatszolgá|tatással megküldésre került önöknek. (Teljességi és hitelességi nyilatkozat7' oldal 18-21, Pontjai tartalmazzák} A társaság pénzgazdálkodása a szabályzatnak megfelelőentörtént.

A Társaságunk számlarendje a rendelkező jogszabályoknak megfelelően lett etkészítve, melybenminden egYes gazdasági eseménY felsorolása lehetetlen lenne, de az irányadó keretelveket rögzíti,ami alapján eldönthető, hogy mit, hogyan kerül könyvelésre,

2'2' sz' megállaoítás: A társaság nem szabályszerűen számolta el a bevételeit és a ráfordításait,ezáltal a gazdálkodása nem volt szabályszerú. A vagyongazdálkodás nem felet meg a jogszabályi

::::,',"''u"'"k 
a vagyonnyilvántartásnál feltárt hibák és a mérleg leltári alátámasztásának hiánya

íJ
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Ceglédi Termálfürdó Kft ,

Cím: 2700, Cegléd, Fürdő út 27-29,

E-mail:info@cegleditermal.hu
Telefon: 53/505-000
Web: www.cegledfurdo.hu

Észrevétel:

Társaságunknál a készpénzmozgással egy időben készül a gazdasági esemény rögzítése, már nap végi

pénztárzáráskor a pénztáros gondoskodik róla. Az erről készült bizonylatokat a 2ot7 , november 22-i

adatszolgáltatással megküldtük Önöknek. (Teljességi és hitelességi nyilatkozat tartalmazza a

tételeket)

Az anyagi jellegű ráfordítások bizonylatain minden esetben feltüntetésre kerül az érintett könywiteli

számlára hivatkozás, viszont azt a Társaság székhelyén történő másolás után a megbízott

könyvelőirodában írják rá a szám|ákra. A mintavételezés során küldött tájékoztató szerint az

adatgyűjtés a tervezéstől a jelentés kiadványozásái8 tart, kérem biztosítsanak lehetőséget az eredeti

számlák - feldolgozás utáni állapotának - bemutatására,

Társaságunk a tárgyi eszközök üzembe helyezés bizonylatai minden esetben a jogszabályi

előírásoknak megfelelően, hitelt érdemlő módon készülnek el. A bekért üzembe helyezési

okmányokat maradéktalanul megküldtük önöknek a 2ot7, december 22-i adatszolgáltatás során,

(Teljességi és hitelességi nyilatkozat tartalmazza a tételeket)

Társaságunknál minden egyes tárgyi eszköz egyedileg értékelt volt, értékük önálló tárgyi eszköz

kartonon van vezewe, A bekért eszközök nyilvántartási kartonja a 2OL7- december 22i

adatszolgáltatással megküldtük Önöknek. (Teljességi és hitelességi nyilatkozat tartalmazza a

tételeket)

Társaságunknál a mérlegadatokat alátámasztó leltárak minden évben a jogszabályi előírásoknak

megfelelően elkészültek. A követeléseket egyenlegközlőkkel alátámasztott vevó analitika, egyéb

követelés analitika támasztja mindenkor alá, valamint a kötelezettségeket ugYanígY

egyenlegközlőkkel alátámasztott szállító analitika, adófolyószámla, egyéb analitika támasztja alá,

Ezen leltárak a 2oL7. november 22_i adatszolgáltatással megküldtünk önöknek, (Teljességi és

hitelességi nyilatkozat 5. oldal 26-29, pontjai tartalmazzák)

2.3. sz. megállaoítás: A Társaság adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette. A kÖztulajdonban álló

gazdasági társaságokra előírt kötelezettségeinek nem tett eleget,

Észrevétel:

ATársaságésaTársaságkönywizsgálójaisrendelkezikazévesbeszámolótalátámasztóleltárakkal,
így a korlátozás nélküli záradék megadásakor ezen információk figyelembevételéve| tudta a

záradékot megadni. A leltárakat a 2ot7. november 22_i adatszolgáltatással megküldtük önöknek,

(Teljességi és hitelességi nyilatkozat 5. oldal 26_29. pontjai tartalmazzák) Ezen pont miatt a TársasáB
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Ceglédi Termálfürdő Kft .

Cim:27OO, Cegléd, Fürdő út 27-29.
E-mail:info@cegleditermal.h u

Telefon: 53/505-000
Web: www.cegledfurdo.hu

megküldte a számvevőszéki jelentéstervezetet észrevételezésre
mely eredményét csatoltan megküldöm Önnek.

a könywizsgálatot végző cégnek,

A Társaság a vezető tisztségviselőivel, FB tagjaival és a gazdálkodásával összefüggő adatokat a
honlapján közzétette.

Az adatok az alábbi linken megtalálhatóak:

http://ceeledfurdo.h u/kotelezo/

Kérem a fent kirészletezett, valamint csatolt
véglegesítése során.

észrevételek figyelembevételét a jelentéstervezet

Cegléd, 2018. május 24.

:Jeglédr lermalfürdó Kft.'' i 00 Ce§led, Fürl-]cj úl 27-29
Adoszám: 129.i9400-2- 13
Bank :1 714o0g72gaBl7g

:y-///<rlu/
Szűcs Ádám

Ceglédi Termálfürdő Kft .

ügyvezető
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rtlürÁrlaut
SZÁMVEVÓS ZÉX

Ikt.szám: EL-0459-024/20 l 8.

szűcs Ádám úr
iigyvezetó

Ceglédi Termálftirdó Üzemeltetó Kft .

Cegléd

Tisztelt Ügyvezető Úr!

,,Az ónkorntúnylul,rl{ gazdustigi tcirsuscigui - Az önkorntányzatok többségi tulajclonúban levő
gu:dusági tár,so.súgak gaztlálkodú:;tinak ellenől"zése - Ceglédi TermdtJürtlő üzeneltető Kft."
címmel készített száml,evószékijelentéstervezetre tett észrevételeit köszönettel megkaptam.

Az Állami Számvevőszék észrevételekre vonatkozó álláspon§áról a felügyeleti vezető által ké-
szített részletes tájékoztatást csatoltan megküldöm.

Tájékoztatom Ügyvezetó urat. hogy a számvevószékijelentésben - az Állami SzámvevószékróI
szóló 20I l . évi LXVI. törvény 29. § (3) bekezdése alapján - a figyelembe nem vett észrevétele-
ket szerepeltetjük arrnak rnegindoklásával, lrogy azokatmiért nem fogadtuk el,

Budapest,2Ol8, 06 hó /5 nap

Tisztelettel:

Lra-U/
Domokos László

l052 BUDAPEST, APÁczAl csERt JÁNOS uTcA 10. l364 Budapest 4, Pí. 54 ielefon: |E4 gt0l ía* |8l 920l

lliüt

Melléklet: Tájékoztatás az észrevételek kezeléséról
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&
\-;.

. ALLAMI
S ZAMvevószpx

Ikt,szánr : r.-oorn_#i,|lfi'§]

", 
..,.I?,""T"T 

,íll 
l, u, u 

"u,.Á: önkonuállt,:alok ga:clasági társasára
tl<t'cigi ,,i,,.,",;iri,1, r;,rnii;;i,:;;;,;r;Íii,i |rl,i;r";:;Ü::;';::,::;iÍ:,",,f;'ű',?,:Íx:,!;,i!i,,::1;:jelcntóstervczeirc 

2-0I.8, *a;", i+-j" i.i, tu, a,,u,"i sia*.#.rnrh..20l8. május 2q_en é.k._
zett) észrevételeit áttekin'"'itit, orot't.."ie.er,"r kd;;;;;li,ir,.tt.r,i tájékoztatást adom.

', *,il,TJ§,TJl;í"jrí;';Jíamú megállapítására és a 2.1. számú megállapítás l. és 4.

Az észrevétel szerint a Társaság a20l3-20l6.időszakban rendelkezett pénzkezelési szabályzatral.

ii§li::T#li:i:,XxTn,,:".',i:*Í**i,-e.. 
m".atottutl,fia.,u,ag számlarendje a jogsza_

a. o, i.anyuáo""iu'J., .urr,, ;. 'ben 
minden gazdasági esemény rurr"."iüi"rretet1en.

Az,észrevétel nem megalapozott, azt neln fbgadom el. Azellenőrzés rendelkezésére bocsátotl"PENZKEZEI-Ést szÁsÁ'Yai:'";-'' aoiu.n.nű;k;,;.*telős vezető nem írta alá. nemf iT,:l§'#"1í:§?,:ffi i:l§,T***:ti;;ffi ;T;iáull.*o""érvényes.ap.n,te,ele,

A számvitelről szóló 2000, évi C, tÖn,ény (a továbbiakban: Sztv.) lól. s§ (2) bekezdése értelmébena számlarend artalmazza rninden ultaimaze.* kü.a; .ráría'sr,lml.tet és megneve zését, a
számla tartalmál, haazaszámla,n.gn."..e.eböl .gyJil;ffiffi következik. tor.ábba a számlaértéke nÖvekedésének, csot5'ljJil't i"*.i,".,,. ;';;;iil;inö guzaaragi eseményeket. azokntás számlákka| való kaPcsolatát, u rtt,ini.,i számla e. 

"i "".liiii is nyilvánrartás kapósolatár és a
számlarendben foglaltaÍ<a' 

"i;i;;;;;;iirárr,.,, ,"na"t.*r'iir.*r* számlarendje nem tartal_
mazta minden alkalmazott számIa uonu*o)a.íuu" r.;;;i; u,,jf",i""tedésének, ciökkenésénekjogcínreit, a szánllát e'in'o guiJ*;;Ö;ár.l.t. urJ'n-,u.'rXrlrlt.l l,aló kapcsolatát.2. A jelentésterl

í*:}H*,:1:*;#*í*iii#F1;1:,";i"ilil§T:';.TüTí:J:ii*i]:
Az észrevételben leírtaksz,erirrt a Jársaságnála készpénzmozgássa| eg1, időben készül a gazdasár:ieseménY rÖgzítése, már.nap.vég; pe"rtÁiirÁstor a pénztáro, ,onoorfJo','f|^T 

*:';:::::::
ráfordítások bizonvIatain.,i,l",Í#",*Ün'iJl,tin,.,e.,. kili";';;;fÍ'loff,,i:,i3:'il,,;:i-Jvatkozás' de azl a iársaság 

"eu"ryilá.tin,i ,narola, ;;';;bízott. krin.,,etoiroaaúán irl:it_rá a szárnlákra, Lelretőség'i te,""t J, .rÖ'rra,r,lar j.n"rg*lrir-Ü", 
állapotának bemutatására.A TársaságnáI a tárevi 

1i1'9,9* uá',Ü" lr.irezes bizonyia;t;l"d"" esetben a jogszabálri eló_
Írásoknak megÍblelÓ, nitelt eraenrl; ;ód"" r,erztiltet'.i,;; ili,. üzembe he,l.ezesi o*rn;_
nyokat maradéktalanul megküldtét 

". eri#iS:amvevtiszlr-""'ri"".rubbiakban: 
Ászt. e lar-saság mirrden egyes táryyi-eszközi Ű.jir.g'ertekelt, e-er.Ji'á"jr'ió tárgli eszköz kartonon ranvezetve, A bekért eszközök nyilvánta?iasi'ir"n""le, rrregküldték az ÁSz-nak.

rrtü§vgrttt vrznű

l052 8UDAPEST. APÁcZAl cstRE jÁrr0s UícA
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Az észrevétel szerint a Társaság a mérlegaclatokat alátámasztó leltárak minden évben a jogszabályi
előírásoknak megí'elelően elkészítette, A követeléseket egyenlegközlőkkel alátámasztott vevó ana-
litika, egyéb követelés analitika támasztja alá, valamint a kötelezettségeket ugyanígy egyenleg-
közlőkkel alátámasztott szállító analitika, adófolyószámla, egyéb analitika támasztja alá. A könyv-
vizsgáló is rendelkezik az éves beszámolót alátámasztó leltárakkal.

Azészrevételek nem megalapozottak, azokat nem fogadom el.

A Sztv. l65. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a bizonylatok feldolgozási rendjének kialakítá-
sakor figyelanbe kell venni, hogy a pénzeszközöket érintó gazdasági műveletek, események bi-
zonylatainak adatait késedelem nélkiil, készpénzforgalom esetén apénzmozgássalegyidejűleg a
könyvekben rögzíteni kell. Azonban az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott dokumentum szerint a
Társaság az árbevételét havonta egyszer, egy összesítö alapján könyvelte.

ez ASZ 20l7. december l2-ai keltezésű. EL-O232-027l20l7. iktatósámú adatbekéró levelében
szerepelt, hogy az Állami Számvevószékról szóló 20l l. évi LXVI. törvény 28. § (l)-(2) bekezdé-
sében foglaltak alapján a levél mellékletében szereplő dokumentumok, bizonylatok, valamint a
teljességi és hitelességi nyilatkozat feltöltését a levél kézhezvételét követöen soron kívül, de leg-
később öt munkanapon belül kell teljesíteni. Ön a 20 t7. december 22-én kelt Teljességi es hiteles-
ségi nyilatkozatábannyilatkozott anól. hogy az adatbekérő levélben kért adatok kapcsán az ASZ
részére átadott adatok, dokumentumok, a bekért adatokra, dokumentumokra vonatkozóan teljes
köni intbrmációt tartalmaznak, az átadott dokumentumok, adatok hiánytalanok.

A trárgyi eszközök üzembe helyezése dokumentálása esetében az észrevételben jelzettekkel ellen-
tétben nem kerültek maradéktalanu| megküldésre az üzembehelyezési okmányok, emiatt az érték-
csökkenési leírás elsámolásának kezdó idópontja nem volt megállapíthdtó. A jogszabályoknak és
a belsó előírásoknak megfelelónek tekintettük az adott területet, amennyiben a minta ellenórzésé-
nek eredménye alapján 95%-os bizonyossággal a teljes sokaságban a hibaarány kisebb volt, mint
l07o, nem megfelelónek értékelttik, ha a hibaarány a l0Yo-ol meghaladta.

A Sztv. 16. § (1) bekezdése értelmében az eszközöket és a kötelezettségeket a könywezetés és a
beszámoló elkészítése során egyedileg kell rögziteni és értékelni. Az észrevételben jelzettekkel
ellerrtétben a Társaság nem minden egyes tárgyi eszközt értékelt egyedileg. Ajogszabályoknak és
a belső elóírásoknak megfe|elónek tekintettük az adott területet, amennyiben a minta ellenórzése-
nek eredménye alapján 95oÁ-os bizonyossággal a teljes sokaságban a hibaarány kisebb volt, mint
10%, nem megfelelónek értékelttik" ha a hibaarány a 1O%-ot meghaladta.

A Sztv. 69. s§ ( l ) bekezdése értelmében a könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészí-
téséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és megórizni, amely
tételesen, ellenőrizhetö módon tartalmazza a vállalkozónak a mérleg íbrdulónapján meglévó esz-
közeit és fonásait mennyiségben és értékben. Az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott dokumentu-
mok alátámasztják, illetve az észrevétel sem cáfolja, hogy a Társaság a pénzeszközök, a saját töke
elemei, valamint az aktív és passzív idóbeli elhatárolások 2013-2016. évi merlegösszegeit nem
lelti{rozta. Így a leltárral alá nem tiiínasztott eszközök és források tekintetében az analitikában, a
íökönyvben és a mérlegben kimutatott eszköz. illetve tbnás érték valódisága nem volt alátiimasz-
tott, bizonyított. Az észrevételben hivatkozott dokumenturnok a követelések és a kötelezettségek
alátámasztottságát nem igazolj ák.
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' li"ji*f#""í:'rl.il#H,i"9-"|.hni'es 2. rnondatára és a 2.3. szánrú megállapítás

ffi'ffJá:[Tl#lTh,§fi"ffi,1,::tségviselőivel, az FB tagiaival és a gazdálkodásávat

Az észrevétel nem m.egalapozott,azt nem foga_dorn el. A köztulajdo:b.1l álló gazdasági társaságoktakarékosabb műktidéiérőj .róió 

'dÖ.;";Z*ir, 
i9;?", 

'.di]l-(3) 
bekezdósei értelmében a

[:i"j{:J,:To',**":o?:ígi 'a"*ag 
u io.,,erortiá"p",Í,:.ul,iLnnálló 

adatok alapján közzé_

:Íiifiö;6:"-T}X$;iiJ.1l1ffi;:mi**rxm**,,x#:;'"";*l*vaBY a bankszámla feletti rendelr'"'".* jogosult munkaveiÜijt 
"""o, 

tisztségét vagy munkakö_rét' munkaviszonvban arlo szemeiy ;;;Öi"" a munkavállaló résiére a munkaviszonya alapjánközvetlenül vagy közvetve nyújtoti penrú"ii jutt ta.olui 
"ri" 

i"l,ir }ülön feltiintetve'Japbérét,egYéb idóbérét, teliesjrménYueár, 
'"rá*i"i'"; ia.luen ."g"l"pJiu iau,*uro., illetve a ieljesít_ménybért megalapázó 

'"l'"i"neniku*i"jr"e"r" ket, azvi-űi"r,rv szerzódés, illetve a munka_szerzódés alaPjánjárómértéket á'gi"iái".a munkavállalora irrlniaoó végkielégítés, illetve fel_mondási idó idótartamáL **Yr:zzs.-slúpia"_nrrotottiJJi;;;i. 
a kötelezettség vállalásánakellenértékét, a gazdasági társaságokút sáo-zooo e"iiü. iil"]"r rr. s trl ueteiaes a) pontjaszerinti jogviszonv, 

"utTil' ? ÉI;;;fiiron.agi tagok esetén J megbízási díjat. a megbízásidíjon felÜli egYéb'iárando;1s"t1 
"i;;il;", megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat. A(2) bekezdés értelmében, a koztulajdo'nÉ"áio'q-a;*gi'*ö;'u. 

zzétételidópontjában íbnn_álló adatok alaPján a másokkal d^lö;;ig"gyre.r" vagy aiuntszamtu feletti rende,kezésre,ogosult munkavállalók, valamint"an,u;k;i,;iü;'1uo;.::;&oöum,meghatározó 
jelentőségűegYéb munkavállalók e.setében u, (l Ű;Ü;é. b;_c) pontjábun Á"gt utarozott adatokat teszikőzzé,A (3) bekezdés érteImébe" 

" 
zI- s-Ú."'á*i.l,"Ú rííe,"li""i"'l.TÍtiru:aonuan álló gazdasági tár_sasíq a kÖzzététet időpontjában r"i,"aiIo .ir,ot urup;an go;;.ffi;i a pénzeszközei felhasználá_sa'al' a gazdavigi ürsaság vagyonával ti-e"9 g"r'jálk;ü'J'iörugro - az egyszeni közbe_

:1fifi"",ri:ilffi Eflt*:x*isri1tr5§*§ffi íl"áei,",epi,e-.ií"*iizásra,
tékú jog átadásira, r'alamint tÓ.,,.iáÜ. uja.,;.uű*ü;;öáÉJ'§ifiJi%;X-J_"üfi:§inak), tárgl'ának, a szerződést ro,.i Éúi-*"ének, a;;"áfi;;ien.n haÉrozott idóre kötönszerzódés esetében anryk.|dó!art"'a"i"""'rozó adatoknat, 

""üri", az említett adatok változá_sainak kÖzzétehetővé táe|éröl, Á;Ái; - ji."o.r*.oran-- 
eJri"ö"Ir"n jelzett honlapon vizs_gálta a kÖzzétételi kötelezettségi"l;".r,".ei!i azr állapitottilö;;;;y a fent hivatkozott adatokkÖzzétételére nem került.s".. Á;;'.;;"!i.l!"u.." roglártat az .lT.io.,ou idószakra vonatkozóan

;"j:ffruun 
a megáIlaPítas netYalÚJrai, 

"ren "-rr"grIrú-r,*-miáositasa, illetve törlése nem

Budapest, 2018. CG . hó lí1 nap r ) .\-*. L-*_-

Dr. Nagy lrnre
íblügyeleti vezető
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növloírÉsex JEGyzÉxe

1 Társaság
2 önkormányzat
3 Üzemeltetési szerződés

4 Bérleti szerződés

5 Képviselő-testület
6 polgármester
7 jegyző
8 ügyvezető
9 Ász
10 ÁsZ tv.
11 Gt.
12 Ptk.
13 SZMsZr_z

la V agy ongazdá i kodás i rendeletr-z

15 Alapító okirat r_s

16 Taktv.

17 Java da l ma zás i szahílrzat

ceglédi Termálfürdő Üzemeltető kft.
Cegléd Város Önkormányzata
Cegléd Város Önl

il,,,,"j:ff if *xruii:if ;:j:['Ji#:lff f: j:iil§'Jii.T;*
2 00 7 o któ b e,., ;"Jfr';'o'"í,:ff ,::ffi| ;'J[ iT; r í f,; j : : *: J:,J," ".,Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Cegléd Város Önkorm ányzatapolgármestere
Ceglédi Közös Önk

ce g l é d i r",. a r ru,.ooJ ; :J:T::;Ti,1',1 ril""ár, 
"Állami számvevőszék

2011. évi LXV|. törvény az ÁllamiSzámvevőszékről
2006, évi lV, törvér
2013. éviV. törvén 

a gazdasági társaságokról, hatályos 201,4. március 14-éig

Ce g é d,,,", o 
" 

o 

",i ii,, i lff :J,: ffi: : lTri:Í:ilÍjJ :; ff 
,;

szervei szervezeti és működési ,r.Oaú..ijrO l szó.tó 19/2O1L (lV.29.)önkormányzati rendelete, r,rÜÚ"rrdÖ. lecemOer Sr-igCegléd Város önkormá nyzata 32/2014. (Xu.23.) önkormányzati rendelete a
iáH]: Í;:'ji:§i " 

sze rve i sze rvezeti js m ű köd és i szab ály zatár ól, ha tá lyos
Cegléd Vá ros Önkorm ányzata Képviselő-testr'lt.tOn"t .. Önkormányzat
áiT Í:l,Xi, i :til : i| ij ".fi ail*'s 

sz a b á lya i ró,,, i,á ő öÁő 1,. (l l l . 2g.)

Cegléd Város Önkorr
va gyo n ga z d á, o" o r,'" J,] lli] ii"i'láij';!] 

": 
] _",:| ",.",' 

n yza t i. re n d e lete a

ceglédi Termá lfürdő Üzeme ltető rft, m ódosításokka l egységes szerkezetbefogla lt a la p ító o ki ra ta, n atary o s iO ti.n oul"rn O" r. rs, n a pjátó lceglédi Termá lfürdő uzeme ltető rft, m oaositasokka l egységes szerkezetbefoglalt alapító okirata. n.tarvo, ZOii. j;;;ru 
napjától

ceglédi Termá lfürdő Üze me ltető rft, m ódosíLsokka l egységes sze rkezetbefoglalt alapító okirata, r,.tarvo, ioi:, jffi;; napjától
ceglédi Termá lfürdő Üzeme ltető kft, m ódos Ításokka l egységes szerkezetbefoglalt alapító okirata, hatályos 

'.;; 
j;il;;J. 

nap;átólceglédi Termá lfürdő Üzeme ltető kft, m ódosításokka l egységes sze rkezetbefoglalt alapító okirata. r,.tervo, iOi+. ;";;.r. 16. napjától2009. évi CXXIl. törvény a köztulajdonban álló rtakarékosabb működéséről 3azdasági társaságok

l:g ec \'áros Önkormá

_;;.;:;;;,J,J.TL:;i,:Tü::Í"T:i:'il'Ti.l'j,fj.?,l';,11líl.,..o
_a:á.:za:a 

az e ntormá,ryzata 
Képviselő-testületén ek96/2015.(lV. 23 ) Öi

. =, 
: 

= 
z - azá s, r, 

"b 
ály.r'tYá'ra 

ti t u la jdo n ba n lévő ga zda sa gi t; rs a s 
j gc i 

"'
^=: a-, -^-_: !*-= -_, = = 

-J-oo Uzemeltető Kft. Felügyelő Bizctág=1:3 ::, ;r-3s C-<].:-3.r,Zata (éci,ise'ő-teq-. ^--
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Rövidítések jegyzéke

20 Áht, 2Ot1-, éviCXCV, törvén y az áIlamházt.rtarrOl
21 Számv. tv. 2000. évi C. törvény a számvitelről
22 számlarendr-E Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft. számviteli politika részeként kialakíto

számlarendje, kelt 2013. január 9-én

ceglédi Termálfürdő Üzemeltető kft. számviteli politika részeként kialakíto
számlarendje, kelt 2015. január 12-én

ceglédi Termálfürdő Üzemeltető kft. számviteli politika részeként kialakítol
számlarendje, kelt 2016. január 12-én

23 bizonYlati rend Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft, számviteli politika részeként kialakítol
bizonylati rend, kelt 2013, január 9-én

ceglédi Termálfürdő Üzemeltető kft. számviteli politika részeként kialakítol
bizonylati rend, kelt 2OI5, január I}-én
ceglédi Termálfürdő Üzemeltető kft. számviteli politika részeként kialakítot
bizonylati rend, kelt 2016. január 72-én

2a számviteli politikar-a ceglédi Termálfürdő Üzemeltető kft, számviteli politikája, kelt
2013, január 9-én

Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft. számviteli politikája, kelt
2015. január 12-én

Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft, számviteli politikája, kelt
201,6, január IZ-én

25 eszkÖzÖk és források értékelési szabályzatr-: Ceglédi Termálfürdő üzemeltető Kft, számviteli politika részeként kialakítot
eszközök és források értékelési szabályzata, kelt 2013, január 9-én
ceglédi Termálfürdő Üzemeltető kft. számviteli politika részeként kialakítot
eszközök és források értékelési szabályzata, kelt 2015. január 12-én
ceglédi Termálfürdő Územeltető kft. számviteli politika részeként kialakítot
eszközök és források értékelési szabályzata, kelt 2016. január 12-én

26 Társaság SZMSZ-e Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata,
hatályos 2004. április 1-étől

27 leltározási szabályzatr-a ceglédi Termálfürdő Üzemeltető kft, számviteli politika részeként kialakítot1
leltározási szabályzata, kelt 20].3. január 9-én

ceglédi Termálfürdő Üzemeltető kft. számviteli politika részeként kialakítotl
leltározási szabályzata, kelt 2015, január I2-én
ceglédi Termálfürdő Üzemeltető kft. számviteli politika részeként kialakított
leltározási szabályzata, kelt 2016, január IZ-én
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