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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Állami Számvevőszék ellenőrzi a 2011-2014. évek vonatkozásában a szabályozottságunkat, 
gazdálkodásunkat. A vizsgálat kiterjed az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társasá-
gok tevékenységének ellenőrzésére is. A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Non-
profit Kft-ben Rétság város 96 % tulajdonjoggal rendelkezik. 
 
Az intézkedési tervben vállaltuk, hogy meghatározzuk a delegált képviselő és az intézmény 
részére a tájékoztatási kötelezettséget.  
 
Az alábbi beszámolási kötelezettségeket javaslom a tulajdonosi jogok gyakorlása keretében 
előírni:  
 

• A Kft-nek minden évben a testület elé kell tárnia mérlegbeszámolóját, szakmai beszámo-
lóját.  

• Az intézmény éves beszámolója mellé csatolja be a Felügyelő Bizottság az éves össze-
foglaló beszámolóját. 

• Tájékoztatnia kell a képviselő-testületet, ha pályázatokon kíván részt venni. A tájékozta-
tásnak ki kell terjednie a pályázat valamennyi feltételét. 

• Tájékoztatnia kell a Képviselő-testületet a tervezett beruházásairól, a beruházás során 
létrejövő vagyon működtetésének költségeiről, a keletkezett vagyon bevételeiről. 

• Tájékoztatni kell a Képviselő-testületet az esetleges hitelfelvételről, bemutatva annak 
többéves kihatását 

• Azonnali hatállyal tájékoztatást kell adni bármilyen vis major helyzet bekövetkezéséről. 
 

 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. január 19. 
 
 
 
 
                                                                                                              Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                 polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

Fentiekben ismertetve. 
 

3. Jogszabályi háttér:  

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
 
 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2017. (I.27.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági kistérségi Egészség-
fejlesztő Központ Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláról készített 
előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében eljárva az alábbi adatszolgáltatási kötelezettségeket 
határozza meg a Kft. és a delegált képviselő részére: 
 

• A Kft-nek minden évben a testület elé kell tárnia mérlegbeszámolóját, szakmai beszámo-
lóját.  

• Az intézmény éves beszámolója mellé csatolja be a Felügyelő Bizottság az éves össze-
foglaló beszámolóját. 

• Tájékoztatnia kell a képviselő-testületet, ha pályázatokon kíván részt venni. A tájékozta-
tásnak ki kell terjednie a pályázat valamennyi feltételét. 

• Tájékoztatnia kell a Képviselő-testületet a tervezett beruházásairól, a beruházás során 
létrejövő vagyon működtetésének költségeiről, a keletkezett vagyon bevételeiről. 

• Tájékoztatni kell a Képviselő-testületet az esetleges hitelfelvételről, bemutatva annak 
többéves kihatását 

• Azonnali hatállyal tájékoztatást kell adni bármilyen vis major helyzet bekövetkezéséről. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője 
              dr. Szájbely Ernő delegált képviselő 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

 
 
          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 


