TÁVHŐSZOLGÁLTATÓK ELLENŐRZÉSE: NAGYKŐRÖS
Összefoglaló a sajtó számára a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. gazdálkodásának ellenőrzéséről
(16188)
Lezárult a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. ellenőrzése. Az Állami Számvevőszék a 2011-2014. évi
időszakra vonatkozóan ellenőrizte a társaság távhőszolgáltatási közfeladat ellátását érintő
gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét. Az ellenőrzés megállapította, hogy a közfeladatellátás önkormányzati megszervezése és a tulajdonosi joggyakorlás egyaránt megfelelt a
jogszabályi előírásoknak. A társaság vagyongazdálkodása, továbbá a közfeladat költségeinek
és ráfordításainak elszámolása szabályos volt, a bevételek elszámolása azonban nem volt
megfelelő. Az önköltségszámítás szabályait meghatározták, a közszolgáltatás díjainak
megállapítása és alkalmazása a 2014. utolsó negyedévi lakossági fűtési hő díjak kivételével
szabályszerű volt. A Társaság kötelezettségállománya a működésre, a közfeladat-ellátásra nem
jelentett kockázatot.
A Nagykőrös Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. Nagykőrös város
területén távhőszolgáltatási feladatát 2013. június 30-ig vállalkozási szerződés útján, azt követően saját
feladatellátásban biztosította. A társaság vagyona az ellenőrzött időszakban 117,8 millió Ft-tal csökkent. A
távhőtermelő és távhőszolgáltató üzletágból származó vesztesége 2013-ban 16,8 millió Ft, 2014-ben 7,6 millió
Ft volt. A fogyasztókkal szembeni követelések kezelésének, érvényesítésének rendjét szabályzatban rögzítették,
a távhődíj kintlévőségek csökkentésére intézkedtek. A társaság 2013-2014 között 43,1 millió Ft
távhőszolgáltatási támogatásban részesült.
Az önkormányzat a távhőszolgáltatás közfeladatának megszervezéséről a jogszabályi előírásoknak
megfelelően döntött, a szükséges eszközöket apport formájában a társaság rendelkezésére bocsátotta. Az
önkormányzat a távhőszolgáltatással összefüggő rendeletalkotási kötelezettségének eleget tett; a távhőellátás
biztosításának szabályait és a távhődíjak megállapításának előírásait a távhő rendeletben határozta meg. Az
önkormányzatot megillető tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolta. Az ellenőrzött időszakban az
önkormányzat a társaságnál nem élt a belső ellenőrzés lehetőségével, így nem támogatta a szabályszerű
működés kontrollját. A vezérigazgató a társaság gazdálkodásáról évente beszámolt az önkormányzatnak. Az
éves beszámolók elfogadásáról a képviselő-testület a felügyelő bizottság írásbeli véleményének és a
könyvvizsgáló jelentésének birtokában döntött. A szétválasztási szabályok kidolgozását és alkalmazását a
könyvvizsgáló a jogszabály előírásainak megfelelően, a 2013., 2014. évi beszámolóhoz kiadott könyvvizsgálói
jelentésben igazolta.
A közfeladat-ellátást szolgáló vagyongazdálkodás, annak nyilvántartása szabályszerű volt, a társaság
rendelkezett a számviteli törvény előírásainak megfelelő számviteli szabályzatokkal, amelyek elősegítették a
szabályszerű működést. A feladatellátás kereteit a vagyongazdálkodási rendelettel összhangban az alapító
okirat határozta meg. A költségek, ráfordítások, beruházások, felújítások és az értékcsökkenés elszámolása
megfelelt az előírásoknak; a bevételek elszámolása azonban a nem megfelelő díjtételek alkalmazása miatt
nem volt szabályos. Az önköltség-számítás rendjét meghatározták, az éves beszámolók kiegészítő
mellékleteiben kimutatott tevékenységenkénti eredményt utókalkulációval alátámasztották. A díjképzés a
lakossági fűtési hődíj esetében 2014. október 1-je és 2014. december 31. között nem volt szabályos, mivel nem
hajtották végre a díjak – jogszabályban előírt – 3,3%-os csökkentését. A belső adatvédelmi felelőst kinevezték,
az Info törvényben előírt adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal azonban nem rendelkeztek, továbbá
elektronikus közzétételi kötelezettségüknek csak részben tettek eleget.
Az ÁSZ jelentésében a társaság vezérigazgatójának kettő, az önkormányzat jegyzőjének egy javaslatot
fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.
Az Állami Számvevőszék célja, hogy a közfeladat-ellátásában résztvevő, államháztartáson kívüli gazdálkodó
szervezetek működési és pénzügyi kockázatainak feltárásával, valamint az önköltségszámítás
szabályszerűségének ellenőrzésével támogassa a közműdíjakkal kapcsolatos döntéseket.
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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.

