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2018. február 9. 

Egyszeri támogatás 
elszámolásának 

jogszerűsége 
2016.december-2017. 

november időszak 

A támogatásban elszámolt 
összegek a létszám adatok 

alapján meghatározott 
arányszámok kerültek 

elszámolásra. A kifizetett 
támogatás alapját képező 

költségek összegének teljes 
körű pénzügyi ellenőrzése 
megtörtént, az elszámolt 

számlák záradékkal ellátottak, 
pénzügyi teljesítésük 2017. 

november 30-ig megtörtént.  

Budapest Főváros 
Kormányhivatal 

2018. július 4. 

Munkáltató 
foglalkozási 

rehabilitációs 
kötelezettségei 

teljesítésének átfogó 
vizsgálata 

„A szervezet az ellenőrzések 

során együttműködő volt és 

minden dokumentációt 

hiánytalanul rendelkezésünkre 

bocsátott. Az ellenőrzések során 

szabálytalanságot nem tártunk 

fel. Az érvényes 

jogszabályoknak és a támogatási 

szerződésnek megfelelően 

vették igénybe a támogatást a 

megváltozott munkaképességű 

foglalkoztatottakra 

vonatkozóan.” 

Magyar 
Államkincstár 

2018. július 5. 
Elszámolások 

jogszerűsége 2016. 
második félévre 

„A szervezet az ellenőrzések 

során együttműködő volt és 

minden dokumentációt 

hiánytalanul rendelkezésünkre 

bocsátott. Az ellenőrzések során 

szabálytalanságot nem tártunk 

fel. Az érvényes 

jogszabályoknak és a támogatási 

szerződésnek megfelelően 

vették igénybe a támogatást a 

megváltozott munkaképességű 

foglalkoztatottakra 

vonatkozóan.” 

Magyar 
Államkincstár 

2018. december 15. 

Elszámolások 
jogszerűsége 

2018. január 1-június 
30 

időszak 

Az időszak alatt jogosulatlan 
igénylés 0 Ft.- 

Állami 
Számvevőszék 

2017-2018 
Az ellenőrzés célja 

annak értékelése volt, 
hogy az Önkormányzat 

Az Önkormányzat a Társaság feletti 
tulajdonosi joggyakorlásának 

kereteit a jogszabályoknak 



vagyongazdálkodása 
során szabályszerűen 

gyakorolta-e 
tulajdonosi jogait. A 

Társaság 
szabályozottsága, 

gazdálkodása, 
vagyongazdálkodási 

tevékenysége, 
bevételeinek és 
ráfordításainak 

elszámolása megfelelt-
e a jogszabályi és 

tulajdonosi 
előírásoknak, valamint 

a Társaság 
kötelezettségállománya 
jelentett-e kockázatot a 

működésére 

megfelelően kialakította, 
tulajdonosi jogait szabályszerűen 

gyakorolta. A Társaság 
egyszerűsített éves beszámolóit és 
közhasznúsági mellékleteit az FB 
írásos jelentésének birtokában 
szabályszerűen jóváhagyta. Az 

Alapító a Társaságot a belső 
ellenőrzésen keresztül ellenőrizte, 

érvényesítve a tulajdonosi 
kontrollt. A Társaság a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően 
elkészítette a számviteli 

szabályzatait, szabályozottsága 
megfelelő volt. A Társaság 

vagyongazdálkodása nem volt 
szabályszerű, mivel mérlegtételeit 
leltárral nem támasztotta alá. Az 

értékcsökkenési leírás elszámolása 
során nem tartották be a belső 

szabályzatban előírtakat. A 
Társaság az Alapító által előírt éves 
pénzügyi terveket nem készítette 
el. A bevételek, az anyagjellegű és 

személyi jellegű ráfordítások 
elszámolása az ellenőrzött 

időszakban szabályszerű volt. A 
Társaság közérdekű adataira, 

valamint a vezető tisztségviselőre 
és a felügyelőbizottsági tagokra 

vonatkozó közzétételi 
kötelezettségének a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően eleget 

tett, ezzel az átláthatóságot 
biztosította. 

 


