A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK FEJLESZTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ KFT.
ELLENŐRZÉSE
Összefoglaló a sajtó számára
Az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági
társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Kaposvár Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft. (16223)
Az Állami Számvevőszék befejezte a Kaposvár Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft. 20112014 közötti időszakra vonatkozó megfelelőségi ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a sport és ifjúsági ügyekkel kapcsolatos
közfeladata ellátását szabályszerűen szervezte meg. Az önkormányzat és a Kapos Holding
Közszolgáltató Zrt. tulajdonosi joggyakorlása összességében megfelelő volt. A Kaposvár
Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft. vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, a
kötelezettségállomány veszélyeztette a közfeladat ellátást, valamint a működést. A
bevételek és ráfordítások elszámolása megfelelt a jogszabályi előírásoknak.
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, ennek keretében került sor a Kaposvár Jégcsarnok
Fejlesztő és Üzemeltető Kft. (Jégcsarnok Kft.) ellenőrzésére is.
A Jégcsarnok Kft. főtevékenysége ingatlan bérbeadása és üzemeltetése volt; 2012. január 1-jétől a
társaság közfeladatot látott el közszolgáltatási szerződés alapján. A szerződés célja a gyermek és ifjúsági
feladatokról való gondoskodás, sport támogatása és az egészséges életmód közösségi feltételeinek
elősegítése, a közfeladatok hatékony és költségtakarékos ellátása volt. A Jégcsarnok Kft. mérleg szerinti
eredménye a 2012. évi kivételével veszteséget mutatott.
Az ellenőrzés megállapította, hogy az önkormányzat a közfeladat-ellátással kapcsolatos terv- és
rendeletalkotási kötelezettségének a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően eleget tett. A
közszolgáltatásra vonatkozó szerződés tartalma az előírásokkal összhangban volt. A Felügyelő Bizottság
(FB) feladatát ellátta, de az FB ülését az elnök nem hívta össze az Alapító Okiratban előírt, legalább
negyedéves rendszerességgel.
Az ÁSZ megállapította, hogy a Jégcsarnok Kft. vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, mert a 20112012-es beszámoló mérlegét a leltár nem támasztotta alá teljes körűen. A vagyongazdálkodás
szabályozása a pénzkezelési szabályzat kivételével megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A Jégcsarnok
Kft. saját bevételei nem nyújtottak fedezetet a kötelezettségek teljesítésére; a közfeladat ellátását az
önkormányzat támogatásnyújtás révén biztosította. A saját tőke az ellenőrzött időszakban negatív
összegű volt. A 2013. évi beszámoló elfogadását követően a Kapos Holding Közszolgáltató Zrt. tőkepótlási
kötelezettsége fennállt, melynek rendezése megfelelt a jogszabályi előírásnak.
A Jégcsarnok Kft. beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése összességében megfelelt a
jogszabályi előírásoknak. A közérdekű adatok megismerésének rendjét azonban a társaság nem
szabályozta, és 2012-2014 között közzétételi kötelezettségének sem tett eleget teljes körűen eleget.
Az ÁSZ a Kapos Holding Zrt. elnök-vezérigazgatójának és a Kaposvár Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető
Kft. ügyvezetőjének fogalmazott meg javaslatokat, 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.

