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ELLENŐRZÉSI JELENTÉS-TERVEZET 
 
 

A szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás tárgyú, a 2009. éves ellenőrzési tervben szereplő 
ellenőrzés részletes tapasztalatairól. 
 
A rendszerellenőrzés típusú ellenőrzés lefolytatására a rábakecöli Polgármesteri Hivatalban, a 
beledi Polgármesteri Hivatalban és a beledi Egyesített Szociális Központban került sor a 2008. 
január 1-től 2008. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan, amikor a szervezetnél a 
következő vezetők voltak hivatalban: 
Tuba Erik polgármester 
Dr. Gál László jegyző 
Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezető 
 
A vizsgálat célja annak feltárása volt, hogy  

- a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek hogyan szolgálják a feladat ellátását 
- a társulásban ellátott tevékenység lefedi-e az önkormányzat határozataiban foglaltakat. 

 
Az ellenőrzés kiterjedt az ellenőrzött szervezetnek az ellenőrzés tárgyával összefüggő, a jelentés 
1. számú mellékletében felsorolt jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői intézkedések által 
előírt tevékenységeire. 
 
A helyszíni ellenőrzés 2010. február 9-én kezdődött és 2010. február 10-én fejeződött be, 
összesen 2 ellenőri munkanap felhasználásával. 
 
Az ellenőrzés során alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások a következők voltak: 

- önkormányzati rendeletek, társulási megállapodások áttekintése 
- étkeztetés, házi segítségnyújtás jogszabályban előírt dokumentumainak vizsgálata 
- térítési díj elszámolások szúrópróbaszerű ellenőrzése 

 
Az ellenőrzést végezte: Varga Zoltánné belső ellenőr 
 
 
A vizsgálat részletes megállapításai 
 
1. Étkeztetés 
 
Az önkormányzat társulásos formában látja el az étkeztetés szociális alapfeladatot. Rábakecöl 
község Önkormányzatának képviselő-testülete a 40/2007. (VI.28.) számú határozatával fogadta 
el az étkeztetés és házi segítségnyújtó szolgálat létesítésére és működésére vonatkozó 
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megállapodást. A megállapodás rögzíti az ellátandó feladatokat, a társulás bevételeit, költségeit, 
a társulás jogállását, csatlakozás módját, ellenőrzését és a társulás megszűnésére vonatkozó 
rendelkezéseket.  
A megállapodás nem tartalmazza, hogy az étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatokat az 
Egyesített Szociális Központ látja el. 
Rábakecöl Önkormányzat képviselő-testületének 8/2007. (VI.1.) számú rendelete szól a szociális 
igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról, melyet a 4/2008. (III.3.) számú rendelettel 
módosítottak. A rendelet 15. §-a határozza meg az étkeztetésre vonatkozó szabályokat, 
rászorultságot, térítési díjjal kapcsolatos rendelkezéseket. 
A rendelet 16.§-ában nem került pontosításra a térítési díj megállapítás (Beled Önkormányzat 
Képviselő-testülete) és beszedés (időpontja, térítési díj beszedő) vonatkozásában. 
 
A szociális étkeztetést a beledi Egyesített Szociális Központ látja el alapító okirata szerint. Az 
intézmény alapító okiratában mind a tevékenység, mind pedig Rábakecöl működési terület 
szerepel. 
Az intézmény kezeli az ellátottakkal kapcsolatos dokumentációkat, elszámolásokat, szedi be a 
térítési díjakat. 
Minden ellátottról külön dossziét vezetnek, melyben megtalálhatóak: 

- kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 
- jövedelemnyilatkozat  
- jövedelemnyilatkozat étkeztetés, házi segítségnyújtás igényléséhez 
- igazolás a szociális étkeztetést/házi segítségnyújtást igénylő jövedelmi helyzetéről 

(jegyző által kiállított) 
- értesítés a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás biztosításáról 
- egészségi állapotra vonatkozó adatok (háziorvos) 

 
Az ellátottakkal kötött megállapodást külön kezelték 2008. évben, azt az irattárban fűzték le. 
2009. évben már a gondozottak személyenkénti anyagában megtalálható. 
Az étkeztetést igénybe vevőkről vezetnek egy adatlapot, melyben nyilvántartják az ellátott nevét, 
születési idejét, lakhelyét, jövedelmét, az ellátás időpontját, fizetendő összeget. 
 
A vizsgált 14 fő vonatkozásában 2 főnél tért el a megállapított térítési díj mértéke az 
önkormányzat rendelete szerinti, valamint a jegyző által igazolt jövedelem besorolástól. 1 főnél 
nem érte el a jövedelem a Szoc. tv. 116. § (3) bekezdésében foglalt korlátot, melynek 
számításánál tévedés történt. (jövedelem 26.420,-Ft 25 %-a/30 nap = 220,-Ft helyett júliusig 236 
Ft-ot, augusztustól pedig 230 Ft-ot fizetett).1 főnél pedig nem a jegyző által megállapított 1 főre 
eső jövedelmet vették figyelembe. (252 Ft helyett februárig 237 Ft-ot, majd márciustól 320 Ft 
helyett 301 Ft-ot fizetett). A tévedést 2009. évtől korrigálták. 
 
A Szoc.tv. 20. §-ában előírt személyi nyilvántartást vezetik a szolgáltatást igénybe vevőkről. 
Az étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplót az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletnek megfelelően 
vezették egész évben számítógépen, majd év végén kinyomtatták azt és az intézmény vezetője 
hitelesítette. A fent hivatkozott rendelet 2008. július 1-től újabb formátumot írt elő az 
étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplóra, mely tartalmában hasonlít az étkezési ívre. Az 
étkezési ívet folyamatosan vezették az év során, és ennek alapján készítették el az igénybevételi 
naplót. 
 
Térítési díj nyilvántartó törzslapot vezetnek, melynek fejrészében az ellátott neve, gondozásba 
vétel napja, a személyi térítési díj összege, előző évi hátralék, a fizetésre kötelezett neve, 
lakcíme, valamint a normatíva kategória szerepel. A lapon, táblázatos formában tartják nyilván 
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havonta a napi térítési díjat, az elfogyasztott adagot, a befizetés keltét, számla számát és a 
befizetett összeget. 
A szúrópróba szerűen ellenőrzött novemberi számlák, az étkezési íven szereplő összegek, 
valamint a törzslap adott hónapra, adott személyhez kötött térítési díj mértéke megegyezett. 
A térítési díj beszedése havonta utólag történik az önkormányzat rendeletében foglaltaknak 
megfelelően, készpénzfizetési számla kiállítása ellenében.  
A novemberben kiállított és ellenőrzött számlák esetében az év, hó szerepelt a számlákon, 
azonban a nap nem. A decemberi számlákon már a teljes dátum szerepelt. 
Díjhátralékosok nem voltak. 
 
A térítési díjak mértékének meghatározásánál figyelembe vették a Szoc. törvény előírásait. A 
tervezett működési költségekből kiindulva számoltak, mert az előző évhez képest a működési 
terület jelentősen bővült, ezzel együtt az ellátottak tervezett létszáma is. 
A jogszabály alapján kiszámított, normatív támogatással korrigált térítési díjat nem lépték túl. 
Beled Önkormányzatának költségvetési rendeletében fogadták el a térítési díjak mértékét, 
melyek összege az étkeztetés vonatkozásában a számítottól az I. kategóriában 7,-Ft-tal, a III. 
kategóriában 2,-Ft-tal, a IV. kategóriában 4 Ft-tal lefele tért el. 
 
A normatíva igénylést alapul véve az ellátottak átlagos létszáma az alábbiak szerint alakult: 
 

Megnevezés  Átlaglétszám (fő/év) 
Étkeztetés I. kat. 20 
Étkeztetés II. kat. 1 
Étkeztetés III. kat. 4 
Étkeztetés IV. kat. 1 

 
A térítési díj beszedését a gondozónők végzik. A befizető részére számlát állítanak ki. November 
hónapban a beszedett díjakat négy részletben adták fel: november 10-én, 12-én, 17-én és 20-án. 
A pénz feladáshoz az „Összesítő pénzbeszedő helyen teljesített befizetésekről” című 
nyomtatványt használják, mely 2009. évtől a pénzkezelési szabályzat 4. számú mellékletét 
képezi. Az összesítőt nem a rovatoknak megfelelően, szabályosan töltötték ki, arra a beszedett és 
feladott összegek több időpontban vannak felírva, a rovat megnevezésétől függetlenül. Az 
összesítőket a kitöltő és ellenőrzést végző nem írta alá.  
 
Az intézményi térítési díjakat évente a költségvetés elfogadásával együtt állapítják meg, ezzel 
egyidejűleg vizsgálják felül a személyi térítési díjakat is. 
 
2. Házi segítségnyújtás 
 
Az önkormányzat rendelete és a társulási megállapodások tekintetében az étkeztetésnél leírtak 
vonatkoznak a házi segítségnyújtás feladat ellátásra is. 
 
A gondozottakról személyenkénti anyagot vezetnek, melyben 2008. évre megtalálható: 

- kérelem a személyes gondozást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 
- jövedelemnyilatkozat 
- jövedelemnyilatkozat étkeztetés, házi segítségnyújtás igényléséhez 
- igazolás a szociális étkeztetést/házi segítségnyújtást igénylő jövedelmi helyzetéről 

(jegyző által kiállított) 
2009. évre vonatkozóan: 

- szakvélemény gondozási szükséglet vizsgálatáról  
- megállapodás a gondozottal 
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- értesítés a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás biztosításáról 
- egészségi állapotra vonatkozó adatok 
A 2009. évre vonatkozóan felsorolt dokumentumok 2008. évben külön kerültek iktatásra, azt 
a személyi anyag nem tartalmazta. 
 
Nyilvántartás az alap ellátás igénybevételéről című nyomtatványt vezetik mind az étkeztetés, 
mind a házi gondozás vonatkozásában. A nyilvántartás tartalmazza a személyi adatokon 
kívül a jövedelmet, az ellátás időpontjáról szóló értesítés dátumát, a felülvizsgálat időpontját, 
a szolgáltatás igénybevételének kezdetét, a szolgáltatás típusát, az igénybevétel megszűnését 
ellátásonként, a jogosultsági feltétel változását, valamint a térítési díj fizetést. 
 
Rábakecöl településen 2008. évben 5 új kérelem érkezett, ennek megfelelően 5 fő esetében 
készült egyszerűsített előgondozás. 
 
A gondozottakról a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt 
gondozási naplót az ott megadott tartalommal füzetekben vezették. Az ebédeltetést, 
reggeliztetést e és r betűkkel jelezték. Az egyéb tevékenységet és az arra fordított időt nem 
tüntették fel. Havonta gondozottanként az összesítést elkészítették a gondozási időről. 
A gondozottakról vezetnek egy nyilvántartó füzetet is a következő adatokkal: név, születési 
idő, lakhely, jövedelem, TAJ szám, kérelem időpontja, legközelebbi hozzátartozó, 
gondozásba vétel kezdete, vége, gondozási díj összege. 
 
A térítési díj nyilvántartó törzslapot ugyanúgy vezetik a gondozottakról, mint az 
étkeztetésnél. A térítési díjak megállapítása a jogszabályban előírtak szerint történt. 
A térítési díjak gondozottak felé történő számlázása az önkormányzat rendeletében 
meghatározott mértékkel történt. A szúrópróba szerűen ellenőrzött számlákon és a gondozási 
naplókban szereplő gondozási órák száma megegyezett. Az ellenőrzést nehezítette, hogy a 
gondozási naplót gondozónőnként vezették, ezért helyettesítéskor a gondozott a helyettesítő 
gondozónő füzetében szerepelt.  
A vizsgált időszakban díjhátralékost nem tartottak nyilván. 
 
A normatíva igénylést alapul véve az ellátottak átlagos létszáma az alábbiak szerint alakult: 

 
Megnevezés  Átlaglétszám (fő/év) 
Házi segítségnyújtás I. kat. 13 
Házi segítségnyújtás II. kat. 1 

 
 
3. Az étkeztetést és házi segítségnyújtást ellátó gondozónők száma Rábakecöl településen 2 
fő. Mindkét gondozónő rendelkezik a munkaköréhez előírt szakképesítéssel. 2006. május 31-
én illetve 2009. február 26-án szerezték meg képesítésüket.  
2006. évben kelt munkaköri leírásuk tartalmazza az ellátandó feladataikat, mely alapján 
munkájukat végzik. 
Azokhoz a feladatokhoz, amelyeket nem a gondozottak lakhelyén kell ellátniuk az 
önkormányzat Rábakecöl községben biztosította a helyiséget a polgármesteri hivatal 
épületében. 
 

Az Egyesített Szociális Központ beszámolójában az általuk ellátott településeken dolgozó 
gondozónők, vezetők személyi juttatásai és járulékai, valamint az intézmény működését 
biztosító dologi kiadások együttesen szerepelnek. Ebből kifolyólag pontosan nem lehetett külön 
választani Rábakecöl községre vonatkozó költségeket sem. A kiadásokat gondozotti létszámra 

 4 



vetítve tartalmazza az alábbi táblázat, mely a feladat végzése során keletkezett bevételeket és 
kiadásokat mutatja be. 

 
 
Bevételek E Ft Kiadások E Ft 

2.017 Személyi juttatások 2.491 Befolyt térítési díj 
Ebből  
- étkeztetés 

íj 

 
1.972 

45 

Ebből:  

béren kívüli juttatások 

 
2.234 

4.870 Munkaadót terhelő járulékok  657 
Központi igazg.ktg. 208 

Normatív támogatás 
Ebből: 
- étkeztetés 

íj 

 
2.125 
2.745 

Vásárolt élelmezés 2.598 

Átvett pénzeszközök (társulási 672 R.kecöl önk.feladatra fordított 
kiadásai 

 

R.kecöl önk. hozzájárulása 0 Felhalmozási kiadások  
Felhalmozási bevételek 0   

alapbér 
- gondozási d 257 

- gondozási d

normatíva) 

 
A táblázatban szereplő adatok csak tájékoztató jellegűek, mert a költségeket nem letisztított 
állapotban tartalmazzák. Ennek oka, hogy a központi igazgatás költségei közt csak a vezető 
bérének arányos részét jelöli, az intézmény dologi kiadásait nem. Az intézmény dologi kiadásai 
összességében a két szakfeladaton 10.438 E Ft-ot tettek ki, melynek egy bizonyos hányada 
beszámítható lenne a rábakecöli feladat ellátáshoz annak ellenére, hogy az önkormányzat 
helyben is biztosít helyiséget és megfelelő feltételeket a gondozónőknek. A nyomtatvány 
beszerzések, irodaszer, készlet beszerzés azonban a központi költségvetésből történik. Ezért nem 
lehet a bevételeket és a kiadásokat a táblázatban szereplő összegekkel szembeállítani egymással. 
Azonban az a következtetés levonható, hogy a feladatra a vizsgált időszakban juttatott állami 
támogatás és kistérségi normatíva, valamint az intézményi bevétel fedezetet biztosított úgy, hogy 
az önkormányzat helyben biztosította saját költségén a gondozónőknek a helyiséget. 
 
Az Egyesített Szociális Központ vezetője minden év áprilisában elkészíti a beszámolót a 
település szociális és gyermekjóléti feladat ellátásáról, melyet a képviselő-testület napirend 
szerint tárgyal. A képviselő-testületi ülésen az intézményvezető is részt vesz. 
 
 
Összefoglaló, következtetések, javaslatok, a tevékenység általános megítélése 

 
Az önkormányzat társulásos formában látja el az étkeztetés szociális alapfeladatot. Rábakecöl 
község Önkormányzatának képviselő-testülete a 40/2007. (VI.28.) számú határozatával fogadta 
el az étkeztetés és házi segítségnyújtó szolgálat létesítésére és működésére vonatkozó 
megállapodást. A megállapodás nem tartalmazza, hogy az étkeztetés és házi segítségnyújtás 
feladatokat az Egyesített Szociális Központ látja el. 
Rábakecöl Önkormányzat képviselő-testületének 8/2007. (VI.1.) számú rendelete szól a szociális 
igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról, melyet a 4/2008. (III.3.) számú rendelettel 
módosítottak. A rendelet 15. §-a határozza meg az étkeztetésre vonatkozó szabályokat, 
rászorultságot, térítési díjjal kapcsolatos rendelkezéseket. 
A rendelet 16.§-a nem került pontosításra a térítési díj megállapítás (Beled Önkormányzat 
Képviselő-testülete) és beszedés (időpontja, térítési díj beszedő) vonatkozásában. 
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A szociális étkeztetést a beled székhelyű Egyesített Szociális Központ látja el alapító okirata 
szerint. Az intézmény alapító okiratában mind a tevékenység, mind pedig Rábakecöl működési 
terület szerepel. 



Az intézmény kezeli az ellátottakkal kapcsolatos dokumentációkat, elszámolásokat, szedi be a 
térítési díjakat. 
Az étkeztetés és házi gondozás feladatait 2 fő gondozónő látja el Rábakecöl község 
vonatkozásában. A gondozónők rendelkeznek a szükséges szakképesítéssel. 
A gondozottakról az előírt nyilvántartásokat vezetik, sok esetben átfedésekkel. 
A térítési díjak megállapításánál figyelembe vették a jogszabályi előírásokat, a Beled 
önkormányzat rendeletében foglalt mértékkel számlázták a gondozottak felé a díjakat. 
 
A normatíva elszámolás alapján kigyűjtött átlaglétszám étkeztetés vonatkozásában 26 fő, házi 
gondozás vonatkozásában 14 fő volt 2008. évben. 
Rábakecöl önkormányzata segítséget nyújt abban, hogy a gondozónőknek rendelkezésére 
bocsájtott a polgármesteri hivatal épületében egy helyiséget, melynek rezsijét nem számlázza ki 
az Egyesített Szociális Központ felé, így az költségként az intézmény kiadásaiban nem szerepel. 
Az intézmény kiadásaiból nem lehetett teljes mértékben letisztítani a településre vonatkozó 
közös költségeket, mert a könyvelés során ezeket nem tudják külön választani településekre. 
A bevételeket és a kiadásokat szembeállítva egymással az a következtetés levonható, hogy a 
feladatra a vizsgált időszakban juttatott állami támogatás és kistérségi normatíva, valamint az 
intézményi bevétel fedezetet biztosított úgy, hogy az önkormányzat helyben biztosította saját 
költségén a gondozónőknek a helyiséget. 
 
Az étkeztetés és házi gondozás feladatokat az intézmény szervezett keretek közt végzi, a 
gondozónők megfelelő végzettséggel rendelkeznek. A szükséges dokumentációkat javuló 
tendenciával elkészítik. 
 
Javaslatok az ellenőrzés tárgyával kapcsolatban: 
 

- az önkormányzat szociális rendeletének módosítása a térítési díjak megállapításával és 
beszedésével kapcsolatban (16.§) 

- társulási megállapodás kiegészítése a feladat ellátását végző Egyesített Szociális Központ 
megjelölésével 

- vizsgálják felül az egyes kimutatásokat annak érdekében, hogy ne végezzenek dupla 
munkát ugyanolyan adattartalmú nyilvántartás párhuzamos vezetésével – figyelemmel a 
jogszabályok előírásaira 

- a beszedett térítési díjakról készített, a pénzkezelési szabályzat mellékletét képező 
összesítő kimutatást annak rovatai szerint töltsék ki és aláírással hitelesítsék 

- a központi igazgatás költségeit meghatározott arányszám segítségével osszák el a 
szakfeladatok közt 

- a dolgozók juttatásairól készítsenek szabályzatot 
- a gondozási naplókat rendszerezetten vezessék, kitöltésükre fordítsanak nagyobb 

hangsúlyt annál is inkább, mert az a normatíva leigénylés alapdokumentuma 
- a gondozottakról a személyenkénti mappákat a 2009. évben elkezdett gyakorlatnak 

megfelelően töltsék fel, így a jogszabály által előírt valamennyi dokumentum egy helyen 
megtalálható lesz 

- a személyi térítési díjak felülvizsgálatáról, illetve valamilyen okból történő változásáról 
készüljön írásos feljegyzés 

 
Kapuvár, 2010. március 10. 
 
 

         Varga Zoltánné 
belső ellenőr 
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1. számú melléklet 
 

 
- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
- 1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről 
- 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről 
- 29/1993. (II.17.) Korm.rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díjáról 
- 188/1999. (XII.16.) Korm.rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény 

és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, tovább a szociális 
vállalkozás engedélyezéséről 

- 36/2007. (XII.22.)SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi 
állapoton alapuló rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól 

- 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak 
működési nyilvántartásáról 

- 340/2007. (XII.15.) Korm. rendelet a személyes gondoskodás igénybevételével 
kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó 
részletes szabályokról 

- 2007. évi CLXIX. törvény. a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről 
- 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 
- 2000. évi C. törvény a számvitelről 
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
- 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 
- 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
- 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 
- 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 
történő végrehajtásáról 

- 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

- 9/2000. SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és 
a szociális szakvizsgáról 

- Rábakecöl község önkormányzata képviselő-testületének 8/2007.(VI.1.) rendelete a 
szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról 

- Rábakecöl község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2008. (III.3.) rendelete a 
szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 8/2007.(VI.1.) 
rendeletének módosításáról 

- Megállapodás étkeztetés és házi segítségnyújtó szolgálat létesítésére és működésére 
- Intézményi beszámoló 2008. 
- Gondozottakról készült nyilvántartások 
- Térítési díjak beszedésének dokumentumai 
- Munkaköri leírások 

 


