
 

 
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. 

A KAPOSVÁRI NAGYPIAC KFT. ELLENŐRZÉSE 
Összefoglaló a sajtó számára 

Az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági 
társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – 

Kaposvári Nagypiac Kft. (16180) 
 

Az Állami Számvevőszék befejezte a Kaposvári Nagypiac Kft. 2011-2014. évekre kiterjedő 

megfelelőségi ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata a feladat és közfeladat ellátását szabályszerűen szervezte meg. Az 

Önkormányzat és a Kapos Holding Közszolgáltató Zrt. tulajdonosi joggyakorlása 

megfelelő volt. A Kaposvári Nagypiac Kft. vagyongazdálkodása szabályozott és 

szabályszerű volt, kötelezettségei nem veszélyeztették a működést. A bevételeit és 

ráfordításait összességében megfelelően számolta el. 

Az Állami Számvevőszék úgynevezett témacsoportos ellenőrzés keretében az önkormányzatok többségi 
tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteket ellenőriz, ennek keretében került sor a Kaposvári 
Nagypiac Kft. ellenőrzésére is. A Kaposvári Nagypiac Kft. főtevékenysége az önkormányzati tulajdonú 
piac- és vásárcsarnok üzemeltetése volt. A társaság az ellenőrzött időszak minden évét veszteséggel 
zárta. 

Az Önkormányzat 2011. évi és ezt követően a Kapos Holding Közszolgáltató Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlása szabályszerű volt. A felügyelőbizottság feladatait és beszámolási kötelezettségét 
ügyrendje, valamint a társaság alapító okirata szerint teljesítette, azonban a szabályozással 
ellentétesen az elnök nem intézkedett a felügyelőbizottság legalább negyedévente történő 
összehívásáról. Az Önkormányzat a feladat és közfeladat-ellátás feltételeit biztosította. 

A Kaposvári Nagypiac Kft. vagyongazdálkodása megfelelt az előírásoknak. A társaság rendelkezett a 
gazdálkodásra vonatkozó szabályzatokkal, vagyonát az előírásoknak megfelelően tartotta nyilván. A 
társaság a bevételeinek és ráfordításainak elszámolását szabályszerűen végezte. A piacüzemeltetéssel 
kapcsolatos díjak meghatározása megfelelő volt. A veszteség kialakulásában meghatározó szerepe 
volt a bérbe adott tárgyi eszközök után elszámolt értékcsökkenésnek, mivel annak mindösszesen 38%-
át fedezte a beszedett bérleti díj. Ennek következtében a tulajdonosnak a jegyzett tőkét le kellett 
szállítania 2014-ben. 

A társaság beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett, azonban a beszámolók 
kiegészítő mellékletei a jogszabályi előírás ellenére nem tartalmazták a cash-flow kimutatást, 
valamint 2011-2012 között az immateriális javak és tárgyi eszközök részletező adatait. A számviteli 
beszámolók mérlegét szabályszerű leltárral támasztották alá. A társaság a kötelezően közzéteendő 
adatokat nem teljes körűen tette közzé. 

Az ÁSZ a Kapos Holding Közszolgáltató Zrt. elnök-vezérigazgatójának és a Kaposvári Nagypiac Kft. 
ügyvezetőjének fogalmazott meg javaslatokat, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell 
készíteniük. 
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