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Tisztelt Ügyvezető Úr!

Az  Állami  Számvevőszék  –  Nemzeti  tulajdonú  gazdasági  társaságok 
ellenőrzése – Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság tárgyában  2020. szeptember 18. napján készült 
20184. számú jelentése szerint a társaság felett Velence Város Önkormányzata a 
tulajdonosi jogait a 2017-2018. években nem szabályszerűen gyakorolta. 

A jelentés részletes megállapításai 1. pontjának első bekezdése rögzíti, hogy „A 
Taggyűlés,  mint  a  Társaság  legfőbb  szerve  a  Taktv.  5.  §  (3)  bekezdésében 
foglaltak ellenére nem alkotta meg a vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottsági 
tagok,  valamint  az  Mt.  208.  §  hatálya  alá  tartozó  munkavállalók 
javadalmazásának,  valamint  jogviszonyuk  megszűnése  esetére  biztosított 
juttatások  módjának,  mértékének  elveiről,  annak  rendszeréről  szóló 
szabályzatot.”

A  fentiekre tekintettel  az  ügyészségről  szóló  2011.  évi  CLXIII.  törvény 
(a továbbiakban: Ütv.) 4. § (3) bekezdése alapján a Székesfehérvári Törvényszék 
Cégbírósága  által  Cg.07-09-015167 cégjegyzékszám  alatt  nyilvántartott 
gazdasági társaság cégiratait megvizsgáltam és az alábbiakat állapítottam meg:

A  köztulajdonban  álló  gazdasági  társaságok  takarékosabb  működéséről  szóló 
2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Taktv.) 5. § (3) bekezdése értelmében 
a köztulajdonban  álló  gazdasági  társaság  legfőbb  szerve  e  törvény  és  más 
jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, 
felügyelőbizottsági  tagok,  valamint  az  Mt.  208.  §-ának  hatálya  alá  eső 
munkavállalók  javadalmazása,  valamint  a  jogviszony  megszűnése  esetére 
biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. 
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A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé 
letétbe kell helyezni.

A cégjegyzéki iratokat  áttekintve feltártam, hogy a Taktv.  5.  § (3)  bekezdése 
szerinti javadalmazási szabályzat letétbe helyezésére a mai napig nem került sor, 
ezzel  összefüggésben  nem  igazolható,  hogy  a  javadalmazási  szabályzatot  az 
ellenőrzéssel érintett időtartamot (2017-2018. év) követően a gazdasági társaság 
legfőbb szerve megalkotta-e.

A kifejtettek alapján kérem, hogy az Ön által képviselt társaság – a  Taktv. 5. § 
(3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a javadalmazási szabályzat taggyűlés 
általi megalkotása és a cégiratok közé történő letétbehelyezése érdekében tegye 
meg  a  szükséges  intézkedéseket  és  a  tett  intézkedésekről  jelen  irat  
kézhezvételétől  számított  30  napon  belül  a  Fejér  Megyei  Főügyészséget  
tájékoztassa.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. 
évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 77. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az 
ügyész törvényességi felügyeleti eljárást indíthat a Ctv. 74. § (1) bekezdésének d) 
pontja  alapján,  ha  a  cég  a  működése  során  nem  tartja  be  a  szervezetére  és 
működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

A cégtörvényességi felügyeleti eljárás elkerülése érdekében tájékoztatom, hogy 
amennyiben  felhívásom  kézhezvételétől  számított  30  napon  belül  önkéntes 
teljesítés keretében a fentiekben részletezett kötelezettségüknek eleget tesznek a 
Fejér  Megyei  Főügyészség  egyidejű  értesítése  mellett,  a  cégtörvényességi 
felügyeleti  eljárás  kezdeményezésétől  a  főügyészség  eltekint.  Az  önkéntes 
teljesítés az ügyész egyéb jogköre esetleges gyakorlásának nem akadálya.

Tájékoztatom továbbá,  hogy  az  önkéntes  teljesítés  érdekében  kiadott  ügyészi 
felhívásomban ismertetett jogi álláspont elfogadása nem kötelező.

Az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások  általános  szabályairól 
szóló  2015.  évi  CCXXII.  törvény  1.  §  23.  pontjára,  a  2.  §  (1)  bekezdésére, 
valamint a 9. § (1) bekezdés a) pontjának aa) alpontjára figyelemmel a gazdasági 
társaság 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles szerv, ezért az 
intézkedések  megtételéről  szóló  tájékoztatást  az  ügyészség  hivatali  kapujára 
kérem megküldeni. 

Székesfehérvár, 2020. november 12.

Dr. Szentgyörgyi Zsuzsa
    főügyészségi ügyész
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