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A KÖVÁL KÖZÜZEMI ÉS VÁLLALKOZÁSI NONPROFIT ZRT. ELLENŐRZÉSE
Összefoglaló a sajtó számára a nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzéséről – KÖVÁL Közüzemi és
Vállalkozási Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság (19125)
Az Állami Számvevőszék befejezte a KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit Zrt. ellenőrzését. Az
ÁSZ megállapította, hogy a KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit Zrt. felett tulajdonosi
jogokat gyakorló Monor Város Önkormányzata a tulajdonosi joggyakorlás kereteit nem a
jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította ki, a tulajdonosi jogok gyakorlása nem volt
szabályszerű. A társaság vagyongazdálkodása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, mert a
számviteli beszámolóit nem támasztotta alá leltárral, ezáltal nem volt biztosított az
elszámoltathatóság.
A nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése érdekében.
Gazdálkodásuk jellemzően a közérdeklődés figyelmének középpontjában áll, amihez hozzájárul a gazdálkodásuk
körébe tartozó – a nemzeti vagyon részét képező – vagyon nagysága is. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
feltárják, hogy a tulajdonosi felügyelet hozzájárult-e a szabályszerű gazdálkodáshoz és feladatellátáshoz, továbbá
meghatározhatóvá válnak a szervezet vagyongazdálkodást érintő kockázatai. A megállapítások alapján
megfogalmazott számvevőszéki javaslatok hasznosítása elősegíti a meglévő hibák megszüntetését. A jó gyakorlatok
bemutatásával az ÁSZ hozzájárul a követendő megoldások megismertetéséhez, terjesztéséhez.
Monor Város Önkormányzata a KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit Zrt.-t 1992-ben alapította, melynek az
ellenőrzött időszakban 100%-os tulajdonosa volt. A társaság jegyzett tőkéje 41,8 millió Ft volt, ami az ellenőrzött
időszakban nem változott. A társaság fő tevékenysége nem veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása,
melyet a 2015-2016 közötti időszakban közfeladatként látott el, 2017. január 1-jétől pedig alvállalkozóként végzett.
A társaság településfejlesztés, településrendezés, lakásgazdálkodás, általános városüzemeltetés, sportlétesítmények
és egészségház üzemeltetés, (gyermek és szociális) közétkeztetés, szociális feladatok, köztemetők és a piac
fenntartása, üzemeltetése feladatokat is ellátott. A társaságnak vagyonkezelésbe vett vagyona az ellenőrzött
időszakban nem volt, más gazdasági társaságban tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezett, továbbá nem tartozott
a kormányzati szektorba sorolt gazdasági társaságok közé. Az önkormányzat az ellenőrzött időszakban további
három gazdasági társaságban rendelkezett 100%-os tulajdoni részesedéssel.
Az ellenőrzés a tulajdonosi joggyakorlás vonatkozásában 2017. január 1-jétől az ellenőrzés megkezdésének napjáig
terjedt ki - az éves beszámolók elfogadása kivételével, amelynél az ellenőrzött időszak 2015. január 1-jétől az
ellenőrzés megkezdésének napjáig tartott. A társaság vagyongazdálkodása vonatkozásában az ellenőrzött időszak
a 2015–2017 közötti időszak, a 2017. évi beszámoló jóváhagyása tekintetében a 2018. június 1-jéig tartó időszak.
Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a tulajdonosi joggyakorló a gazdasági társaságai feletti tulajdonosi
joggyakorlás kereteit kialakította-e, tulajdonosi jogait megfelelően gyakorolta-e és kötelezettségeit teljesítette-e,
továbbá annak megállapítása, hogy a gazdasági társaság biztosította-e a vagyon védelmét a nyilvántartások
szabályszerű vezetése és a mérleg tételeinek leltárral történő alátámasztása útján, valamint szabályszerűen
gondoskodott-e a társaság használatában, kezelésében lévő nemzeti vagyon értékének megőrzéséről,
gyarapításáról, hasznosításáról.
Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy Monor Város Önkormányzata tulajdonosi joggyakorlása nem volt
szabályszerű, mert a jogszabályi előírások ellenére nem alkotta meg a társaság javadalmazással összefüggő
szabályzatát.
A KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit Zrt. vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, mert a számviteli
beszámolók mérlegtételeit nem támasztotta alá leltárral, illetve nem győződött meg a mérlegbe került tételek
valódiságáról.
Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék Monor Város Önkormányzata és a KÖVÁL Közüzemi
és Vállalkozási Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának is egy-egy javaslatot fogalmazott meg, melyekre az érintetteknek
30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

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 „jól irányított államhoz”. Az ÁSZ javaslataival a közpénzek szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását,
használatát segíti elő.

