TÁVHŐSZOLGÁLTATÓK ELLENŐRZÉSE: KAPUVÁR
Összefoglaló a sajtó számára
a Kapuvári Hőszolgáltató Kft. gazdálkodásának ellenőrzéséről (16034)
Lezárult a Kapuvári Hőszolgáltató Kft. ellenőrzése. Az Állami Számvevőszék a 2011-2014
közötti időszakra vonatkozóan értékelte a társaság közfeladat ellátását érintő
gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét. A tulajdonosi jogok önkormányzati
érvényesítése és a társaság vagyongazdálkodása alapvetően megfelelő volt, de a
szabályzatok kialakítása nem volt teljes körű, valamint a számviteli elszámolásokban
előfordultak hiányosságok. Az ÁSZ ütemezetten végzi az önkormányzati tulajdonú
közszolgáltató gazdasági társaságok ellenőrzését.
A Kapuvári Hőszolgáltató Kft. működését 2009. június 29-én kezdte meg, kizárólagos tulajdonosa a
Kapuvár Városi Önkormányzat. A társaság 2014-ben 267 lakossági-, 23 közületi fogyasztót és kilenc
külön kezelt intézményt látott el távhővel. Az ártámogatások nélkül a társaság veszteséggel zárta volna
az ellenőrzött időszak valamennyi üzleti évét. Az Önkormányzat nem fogalmazott meg a
távhőszolgáltatás fejlesztésével kapcsolatos részletes stratégiai célokat és feladatokat. A képviselőtestület késve alkotta meg a távhőszolgáltatási rendeletét, amely nem tartalmazta a csatlakozás díját és
feltételrendszerét. Az árképzés előírását a távhőszolgáltatási rendelet tartalmazta, de nem volt biztosított
a pontos utókalkuláció készítése és az elszámoltathatóság, átláthatóság. Az Önkormányzat a
tulajdonosi joggyakorlás rendjét kialakította, és minden évben beszámoltatta a társaságot az elvégzett
tevékenységéről.
Az ágazati és számviteli szabályzatainak jelentős részét a társaság az alapításakor elkészítette,
számlarenddel azonban 2011-2012. között nem rendelkezett, a leltározási szabályzatot nem
módosította, az eszközök és források értékelési szabályzatát késve, csak 2013-ban készítette el.
Önköltségszámítási szabályzattal 2011-2012. között szintén nem rendelkezett, elkülönített nyilvántartás
készítését belső szabályzataiban nem írta elő. A bevételek és ráfordítások egyértelmű elhatárolásához
szükséges előírásokat 2011-2012. között nem, 2013-ban kizárólag a telephelyek vonatkozásában
határozták meg, a tevékenységek szerinti szétválasztás 2014-től valósult meg. Az értékesítés nettó
árbevétele és az anyagjellegű ráfordítások elszámolását kockázatosnak minősítette az ÁSZ, és a
beruházások és felújítások ellenőrzésénél is több hiányosságot állapított meg. A távhőszolgáltatás árát
az előírásokkal összhangban határozták meg, a rezsicsökkentést végrehajtották.
A társaság az üzleti tervét minden évben elkészítette, de a hőtermelést és a hőszolgáltatást nem tervezte
elkülönítetten. A végzett tevékenységéről, a végrehajtott fejlesztésekről a tulajdonosnak az egyszerűsített
éves beszámolóval egyidejűleg készített beszámolót, a közzétételére vonatkozó kötelezettségének eleget
tett.
Az ÁSZ a társaság ügyvezetőjének 10, Kapuvár Város polgármesterének 4, a jegyzőnek pedig 3 javaslatot
fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.
Az ÁSZ célja, hogy a közfeladat-ellátásában résztvevő, államháztartáson kívüli gazdálkodó szervezetek
működési és pénzügyi kockázatainak feltárásával, valamint az önköltségszámítás szabályszerűségének
ellenőrzésével támogassa a közműdíjakkal kapcsolatos döntések megalapozottságát.
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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.

