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A FÜZESGYARMATI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS INTÉZMÉNY
ÜZEMELTETÉSI KFT.
Összefoglaló a sajtó számára

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése —

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft, (18105)

Az Állami Számvevőszék befejezte a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény
Uzemeltetési Kft. gazdálkodásának és vagyongazdálkodásának 2013-2016 közötti
ellenőrzését. Az ASZ megállapította, hogy Füzesgyarmut Város Önkormányzata a
tulajdonosi joggyakorlás kereteit megfelelően kialakította, azonban a társaság
szabályszerű működését biztosító döntéseket nem hozta meg, Így a társaság fenntartható
gazdálkodását veszélyeztette. A társaság szabályzatai megfeleltek az előírásoknak,
vagyongazdálkodási tevékenysége, bevételeinek és ráfordításainak elszámolása nem volt
szabályszerű. A társaság közérdekű adatait nem tette közzé, ezáltal nem biztosította
működésének átláthatóságát.

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 ASZ ezért ütemezetten ellenőrzi az önkormányzatok többségi
tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteket, melynek keretében a Füzesgyarmati Városgazdálkodásí és
Intézmény Üzemeltetési Kft. ellenőrzésére is sor került.

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2012-ben alapította a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és
Intézmény Üzemeltetési Kft.-t. A társaság az ellenőrzött időszakban az önkormányzat kizárólagos
tulajdonában állt, fő tevékenységként az önkormányzattal kötött feladat ellátási megállapodás alapján
a közintézmények épületeinek üzemeltetési, karbantartási feladatait látta el, a közterületekkel
összefüggő kertészeti, köztisztasági munkákat végezte. A társaság által végzett tevékenységek közül a
településüzemeltetés körében ellátott feladatok minősültek közfeladatnak.

Az ellenőrzése megállapította, hogy Füzesgyarmat Város Önkormányzata megfelelően alakította ki a
tulajdonosi joggyakorlás feltételeit, azonban tulajdonosi jogait nem szabályszerűen gyakorolta a
társaság felett, mivel a jogszabály által előírt tőke pótlással kapcsolatos döntéseket nem hozta meg.

A társaság számviteli politika keretében elkészített szabályzatai megfeleltek a követelményeknek. A
bevételek, az anyagjellegű- és személyi jellegű ráfordítások elszámolása nem volt szabályszerű, mivel a
törvény által előírt, a saját és kezelt vagyonhoz kapcsolódó bevételek és ráfordítások elkülönítését nem
végezték el.

A vagyon nyilvántartása és az értékcsökkenés elszámolása megfelelt a számviteli előírásoknak, a
leltározási kötelezettségnek eleget tettek. Az ÁSz feltárta ugyanakkor, hogy a kezelésre átvett vagyon
értékének megőrzéséről nem gondoskodtak, a jogszabály által előírt mértékű pótlási kötelezettségnek
nem tettek eleget. A veszteséges gazdálkodás következtében a társaság saját tőkéjének értéke nem érte
el a társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőke összegét. A társaság fizetőképessége romlott az
ellenőrzött időszakban. A társaság beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette, azonban
az előírt közérdekű, közérdekből nyilvános adatait nem tette közzé.

Az Állami Számvevőszék jelentésében öt javaslatot fogalmazott meg a társaság ügyvezetője és egy
javaslatot a polgármester részére, amelyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell
készíteniük.

Az Állami Számvevőszék mint az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, a demokratikus
intézményrendszer flJggetlen alapintézménye. Küldetése, hogy szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel
előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát és hozzájáruljon a „Jó kormányzáshoz”. Az ASZ javaslataivat a közpénzek
szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, használatát segíti elő.


