A KAPOSVÁRI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT. ELLENŐRZÉSE
Összefoglaló a sajtó számára
Az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági
társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (17045)
Az Állami Számvevőszék befejezte a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 2011 és 2014 közötti
időszakra kiterjedő megfelelőségi ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy Kaposvár
Megyei Jogú Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodás közfeladat-ellátását
szabályszerűen megszervezte. Az önkormányzat és a Kapos Holding Közszolgáltató Zrt.
tulajdonosi joggyakorlása szabályos volt. A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.
vagyongazdálkodása 2011 kivételével szabályszerű volt, a kötelezettségállomány nem
veszélyeztette a közfeladat-ellátását. A bevételek és ráfordítások elszámolása megfelelő
volt, az árképzés szabályszerűen történt.
Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi
kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes
vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladatellátó rendszerek ellenőrzéseivel
hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható,
rendezett módon használják fel. Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az önkormányzatok többségi
tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek ellenőrzését; melynek keretében sor került a Kaposvári
Városgazdálkodási Zrt. ellenőrzésére is.
A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. főtevékenysége a Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási
területén, valamint több mint 220 – Somogy, Tolna, Nógrád és Pest megyei – településen nem veszélyes
hulladék gyűjtése. A társaság közel 85 ezer ingatlantulajdonosnak és 4 ezer közületnek, illetve
vállalkozásnak biztosítja a hulladékszolgáltatást. Többségi tulajdonosa Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata volt 2011. március 22-ig, ezt követően az ellenőrzött időszak végéig az önkormányzat
100%-os tulajdonában álló KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zrt. volt.
Az ellenőrzés megállapította, hogy az önkormányzat a hulladékgazdálkodással összefüggő terv- és
rendeletalkotási kötelezettségének a jogszabályi előírásoknak megfelelően eleget tett. A felügyelő
bizottság 2011-2014 között ügyrenddel nem rendelkezett a vonatkozó jogszabályi előírással ellentétben.
Az ÁSZ megállapította, hogy a társaság az előírt szabályzatokkal rendelkezett, azok a számlarend
kivételével megfeleltek a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. A számlarend ugyanis 2012-2014-re
nem tartalmazta a közvetlen és általános költségek elszámolására kijelölt számlákat.
A társaság a tulajdonában lévő vagyonával a jogszabályi és belső előírásoknak megfelelően
gazdálkodott, azonban a 2011-es leltár hiányos volt, mivel a tárgyi eszköz tételes leltára nem tartalmazta
a visszavett, év végére nulla értékre leírt néhány eszközt. A társaságnál továbbá a gazdasági eseményeket
nem teljes körűen támasztották alá szabályszerű bizonylatokkal.
A társaság az előírt beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette, azonban a 2014. évi
beszámoló tartalma nem felelt meg a jogszabályi előírásnak, mivel a kiegészítő melléklet 2014 első
félévére vonatkozóan nem tartalmazta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás mérlegét és
eredménykimutatását. A közérdekű adatok közzététele az ellenőrzött időszakban a vonatkozó törvény
előírásainak megfelelően szabályszerűen megtörtént.
Az ÁSZ a KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zrt. elnök-vezérigazgatójának, valamint a Kaposvári
Városgazdálkodási Zrt. Igazgatósága elnökének fogalmazott meg egy-egy javaslatot, amelyekre 30
napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.
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Az Állami Számvevőszék mint az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, a demokratikus intézményrendszer
független alapintézménye. Küldetése, hogy szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a
közpénzügyek átláthatóságát, és hozzájáruljon a „jó kormányzáshoz”. Az ÁSZ javaslataival a közpénzek szabályos,
gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, használatát segíti elő.

