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 Szentendre Város Önkormányzatának 
INTÉZKEDÉSI TERVE   

az Állami Számvevőszék által a „Az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az 
önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását 
érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése Városi Szolgáltató 

Nonprofit Zrt. (Szentendre)” ellenőrzéséről szóló V-0824-255/2015. számú 
elnöki figyelemfelhívásban foglaltak végrehajtására 

 
 
Az Állami Számvevőszék által „az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az 
önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő 
gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 
(Szentendre)” ellenőrzése kapcsán az Állami Számvevőszék Elnöke elnöki 
figyelemfelhívással élt az ÁSZ Tv. 33. § (6) bekezdése alapján. 
 

I. Az elnöki figyelemfelhívás észrevételezte, hogy  
 
„Az Önkormányzat a tulajdonosi joggyakorlásra vonatkozóan a törvényekben előírtakon túl 
az Alapító Okiratban alkalmazott előírások betartására fordítson kiemelt figyelmet. Az 
Alapító Okirat helyesen előírta a Képviselő testület számára a Társaság üzleti tervének 
jóváhagyását. Ennek az előírásnak a betartása a 2012. évi üzleti terv esetében elmaradt” 
 
A VSZN Zrt. 2013. évre vonatkozó üzleti tervét a 94/2013. (IV. 11) Kt. sz. határozattal, a 
2014. évre vonatkozó üzleti tervét a 44/2014. (III. 13.) Kt. sz. határozattal, a 2015. évre 
vonatkozó üzleti tervét az 53/2015. (III. 12.) Kt. sz. határozattal fogadta el a képviselő-
testület. A 2016. évre vonatkozó üzleti terv kidolgozása jelenleg is folyik, elfogadására a 
Város költségvetésének elfogadását követő hónapban tartandó testületi ülésen, előreláthatóan 
2016. márciusában kerül elfogadásra. 
 

II. Az elnöki figyelemfelhívás észrevételezte, hogy  
 
„az Önkormányzat mint tulajdonosi joggyakorló határozzon meg a társaság számára a 
közszolgáltatási tevékenység mérésére alkalmas kritériumrendszert, ennek keretében az 
ellátás színvonala értékeléséhez szükséges szakmai követelményeket, továbbá a szakmai 
feladat-ellátás gazdaságosságának, hatékonyságának mérésére alkalmas mutatószámokat 
annak érdekében, hogy a társaság működése, a közfeladat ellátása mérhető és átlátható 
legyen.” 
 

1. Felkérem a VSZN Zrt. Vezérigazgatóját, hogy dolgozzon ki olyan mutatókat, melyek 
megfelelően mutatják be a VSZN Zrt. által végzett távhőszolgáltatás helyzetét. A 
mutatók különösen a rendszer műszaki állapotára, gazdaságosságára szolgáltassanak 
adatokat. A javaslat különösen térjen ki a csőtörések, egyéb hibaelhárítások, illetve 
ezen problémák elhárításához szükséges idő, hatékonyság mérésére, a szolgáltatás 
minőségének vizsgálata érdekében fogyasztók által tett panaszok típusára, 
eredményére és az ügyintézési határidőre. A javaslat alapján készült 
kritériumrendszerről készüljön előterjesztés, melyet a Képviselő-testület fogad el. 
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Határidő: 2016. április havi testületi ülés 
Felelős: VSZN Zrt. vezérigazgató 
Közvetlenül felelős: Távfűtési divízió vezetője 
 

2. Az 1. pontban rögzített feladat előkészítése érdekében felkérem a VSZN Zrt. 
vezérigazgatóját, hogy 2016. évtől készítsen olyan nyilvántartást, mely tartalmazza a 
műszaki meghibásodásokat (jelentőségét tekintve kisebb, közepes, nagyjelentőségű 
felosztásban), az elhárítására igénybe vett napok számát, és az elhárítás költségeit. 

 
A nyilvántartás elkészítésének határideje: 2016. január 31. 
Felelős: VSZN Zrt. vezérigazgató 
Közvetlenül felelős: Távfűtési divízió vezetője 
 
 

3. A szolgáltatás minőségének vizsgálata szempontjából kiemelkedő a fogyasztók 
véleménye a szolgáltatásról. Ennek mérése érdekében felkérem a VSZN Zrt. 
Vezérigazgatóját, hogy 2016. évtől a fogyasztók által benyújtott panaszokról 
összesített nyilvántartást vezessen, melyből a panaszok típusára, eredményére és az 
ügyintézési határidőre legyenek adatok szerezhetőek. 

 
Határidő: 2016. január 31. 
Felelős: VSZN Zrt. vezérigazgató 
Közvetlenül felelős: Távfűtési divízió vezetője 
 

4. Felkérem továbbá a VSZN Zrt. vezérigazgatóját, hogy dolgozzon ki kérdőíves vagy 
más technikájú módszert a fogyasztók véleményének legalább évenkénti felmérésére.  

 
Határidő: 2016. április havi testületi ülés 
Felelős: VSZN Zrt. vezérigazgató 
Közvetlenül felelős: Távfűtési divízió vezetője 
 

5. A távfűtési üzletág gazdálkodási helyzetének figyelemmel követésére indokolt 
rendszeres beszámolási kötelezettséget előírni. Felkérem ezért a VSZN Zrt. 
Vezérigazgatóját, hogy 2016. évtől negyedévenként mutassa be a divízió gazdasági 
helyzetét, melyről készüljön tájékoztató a Képviselő-testület részére. Első ízben erre a 
2016. májusi képviselő-testületi ülésen kerüljön sor. A gazdasági helyzeten felül 
indokolt, hogy a fent megjelölt – 2. és 3. pontban rögzített – adatokról is beszámoló 
készüljön a tulajdonosi joggyakorló Képviselő-testület részére, a gazdálkodási adatok 
bemutatása mellett, szintén negyedévente. Az 1. pontban rögzített mutatók és 
kritériumrendszer elfogadása után a beszámoló kiegészül az ott meghatározott 
mutatókkal. 

 
Határidő: negyedévente 
Felelős: VSZN Zrt. vezérigazgató 
Közvetlenül felelős: Távfűtési divízió vezetője, VSZN Zrt. gazdasági vezető 
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6. A fentieken túlmenően felkérem a VSZN Zrt. vezérigazgatóját, hogy készítsen 
intézkedési tervet a fogyasztók részletesebb tájékoztatása módozatainak kidolgozása 
érdekében. Az intézkedési terv térjen ki a lakosság energetikai és fogyasztói 
tudatossága fejlesztésének lehetőségeire is.  

 
Határidő: 2016. április havi testületi ülés 
Felelős:VSZN Zrt. vezérigazgató 
Közvetlenül felelős: Távfűtési divízió vezetője 
 

7. Tekintettel arra, hogy indokolt a távfűtési rendszer – akár részleges – felújítása, 
felkérem a VSZN Zrt. vezérigazgatóját, hogy amennyiben olyan pályázat 
igénybevételére nyílik lehetőség, mely pótlólagos forrást biztosít a távfűtési rendszer 
fejlesztésére, úgy azt jelezze, és az ehhez szükséges jóváhagyás céljából terjessze azt a 
Képviselő-testület elé. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős:VSZN Zrt. vezérigazgató 
Közvetlenül felelős: Távfűtési divízió vezetője 
 
 
III. Az elnöki figyelemfelhívás észrevételezte, hogy 
 
„az Önkormányzat mint tulajdonosi joggyakorló a társasággal közösen tekintse át a 
távhőszolgáltatásból eredő kinnlevőségi állomány eredményesebb behajtásának módozatait, 
hosszabb távon az érintettek fizetői körben tartásának eszközeit. A Társaság 
vevőköveteléseinek 2013. december 31-én nyilvántartott értékéből 61,7 millió forint (az összes 
vevőkövetelés 15,3%) a távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó tartozás volt. A távhődíj tartozások 
58,9%-nak (36,3 millió Ft) fizetési határideje több mint 360 napja járt le , 30,7%-a (19,0 
millió Ft)180-360 napja volt esedékes.” 
 
A VSZN Zrt. a vizsgálattal egyidejűleg – annak előzetes megállapításait figyelembe véve – 
már tett lépéseket kintlevőség állománya hatékonyabb kezelése érdekében. Ezt célozva új 
követeléskezelő bevonásáról döntött, mely folyamatosan végzi a kintlevőségek behajtását. 
 
A Képviselő-testület 2015. december 10-i testületi ülésén dönt a VSZN Zrt. új távhő 
Üzletszabályzatáról – és szükség szerint a tárgyban kiadott önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatáról – mely részletesebb szabályozást ad az esetleges méltányossági 
lehetőségekről, annak érdekében, hogy a fogyasztók fizetőképessége fennmaradjon. Ennek 
segítségével személyre szabott megoldások születhetnek a „nagyadósok” tartozásai kapcsán.  
 
Emellett folyamatosan zajlik a kintlevőség állomány tételes áttekintése, a szükséges 
intézkedések megtétele érdekében.  
 

1. A kintlevőségek hatékonyabb kezelése érdekében felkérem a VSZN Zrt. 
Vezérigazgatóját, hogy készítsen olyan összesített nyilvántartást, mely tartalmazza a 
360 napon túli tartozások behajtása érdekében tett intézkedéseket, illetve készítsen 
részletes intézkedési tervet a további teendőkről. 

 
Határidő: 2016. március havi képviselő-testületi ülés 
Felelős: VSZN Zrt. Vezérigazgató 
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Közvetlenül felelős: VSZN Zrt. gazdasági vezető 
 

2. Felkérem a VSZN Zrt. Vezérigazgatóját, hogy készítsen intézkedési tervet arra nézve, 
hogy miként akadályozható meg a tartozások felhalmozása, milyen további 
intézkedésekkel segíthető elő a fogyasztók fizetőképességének fenntartása. Az 
intézkedési terv térjen ki azon tájékoztatási eszközök fejlesztésére is, mely a 
fogyasztók fizetési készségének növelését, energetikai tudatosságának növelését 
irányozza.  

 
Határidő: 2016. április havi képviselő-testületi ülés 
Felelős: VSZN Zrt. Vezérigazgató 
Közvetlenül felelős: VSZN Zrt. gazdasági vezető 
 

3. Felkérem a VSZN Zrt. Vezérigazgatóját, hogy amennyiben erre lehetőséget lát, tegyen 
javaslatot esetleges további rendeletmódosításra, mely a fogyasztók 
fizetőképességének fenntartását szolgálná. 

 
Határidő: 2016. április havi képviselő-testületi ülés 
Felelős: VSZN Zrt. Vezérigazgató 
Közvetlenül felelős: VSZN Zrt. gazdasági vezető 
 
 
 


