
Szentendre Város Önkormányzatának 

 

INTÉZKEDÉSI TERVE 

 

az Állami Számvevőszék „A gyermekvédelem intézményrendszerének ellenőrzése – A személyes 

gondoskodást nyújtó központi és önkormányzati fenntartók feladatellátásának ellenőrzése” tárgyú 

jelentésében foglaltak alapján tett V-1039-692/2016. számú  

elnöki figyelemfelhívásban foglaltak végrehajtására 

 

 

Az Állami Számvevőszék Elnöke „A gyermekvédelem intézményrendszerének ellenőrzése – A személyes 

gondoskodást nyújtó központi és önkormányzati fenntartók feladatellátásának ellenőrzése” kapcsán az Állami 

Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (6) bekezdése alapján elnöki figyelemfelhívással élt, 

melynek megállapításaival kapcsolatban, és ezzel a szabályszerű feladatellátás biztosítása érdekében a következő 

intézkedéseket ütemezzük. 

 

 

1. Az elnöki figyelemfelhívás észrevételezte, hogy  

 

Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekek napközbeni ellátása vonatkozásában nem 

szabályozta a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: 

Gyvt.) 29. § (2) bekezdés d) pontjában előírtak ellenére az ellátás megszűnésének eseteit és módjait, továbbá a 

Gyvt 29. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak ellenére az intézményvezető hatáskörében – külön eljárás nélkül – 

biztosítható ellátásokat. 

 

Az ellenőrzés során megállapított jogszabálysértő gyakorlat helyreállítása érdekében gondoskodunk Szentendre 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2003. (V.19.) Önk. sz. rendelet módosításáról, 

szabályozva ezzel a Gyvt. 29. § (2) bekezdés d) pontjában előírt, az ellátás megszűnésének eseteit és módjait, 

továbbá a Gyvt. 29. § (2) bekezdés c) pontban meghatározott, az intézményvezető hatáskörében – külön eljárás 

nélkül – biztosítható ellátásokat. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. november 30. 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Közigazgatási és Adó Iroda 

 

 

2. Az elnöki figyelemfelhívás észrevételezte, hogy  

 

Az Önkormányzat a Gyvt. 104. § (1) bekezdés e) pontjában előírtak ellenére nem ellenőrizte a Püspökmajor 

Lakótelepi Bölcsőde vonatkozásában a szakmai munka eredményességét, a szakmai program végrehajtását, 

valamint a gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát. 

 

A Gyvt. 104. § (4) bekezdése értelmében „Az állami és nem állami intézmény fenntartója a szakmai munka 

eredményességét különösen a Névjegyzékben szereplő szakértő által készített szakértői vélemény, a gyámhatóság 

szakmai ellenőrzése, illetve az intézmény által készített beszámoló alapján értékeli.” Ennek megfelelően 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének átruházott hatáskörében eljáró szakbizottság minden 

évben gondoskodott az intézmény szakmai ellenőrzéséről az intézmény által készített beszámoló alapján, mely 

jogszabályszerű gyakorlatot a jövőben is követjük.  
 

A gazdálkodás szabályszerűségének és hatékonyságának ellenőrzésére - a rendszeres féléves és éves pénzügyi 

beszámolókon kívül - nem minden évben került sor. Az évi egy alkalommal történő ellenőrzésre vonatkozó 

jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében az éves belső ellenőrzési tervben gondoskodunk az intézmény 

gazdálkodása szabályosságának és hatékonyságának ellenőrzése ütemezéséről, mely ellenőrzés lefolytatásáról 

polgári jogi jogviszony keretében megbízott belső ellenőr gondoskodik. 

Felelős: Jegyző 

Határidő: ellenőrzés ütemezése 2017. december 31. 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Jegyzői kabinet 

 

  



3. Az elnöki figyelemfelhívás észrevételezte, hogy  

 

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Gyermekek Átmeneti Otthonával kötött ellátási 

szerződés és annak módosításai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban: Szt.) 121. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltak ellenére nem tartalmazták a személyi díj 

csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait. Továbbá az intézmény nem tett eleget az ellátási 

szerződésben az Szt. 121. § (2) bekezdés i) pontjával összhangban meghatározott beszámolási kötelezettségének. 

 

A megállapított hiányosság javítása érdekében  

1. kezdeményezzük a Szentendre Város Önkormányzat és Budapest III. kerület Óbuda – Békásmegyer 

Önkormányzat között fennálló szerződés módosítását, 

2. felhívjuk az ellátást biztosító szervezetet a szakmai és pénzügyi beszámolók pótlólagos megküldésére. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 1. pont 2018. február 28. 

 2. pont 2017. november 30. 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Közigazgatási és Adó Iroda 


