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ÖSSZEGZÉS
2014-2016. években az önkormányzatok a gyermekek részére a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, törvényben foglalt ellátásokat biztosították. A gyermekétkeztetés megszervezéséhez
és működtetéséhez megállapított alapvető szabályokat az intézményi, 2016. évben a szünidei
gyermekétkeztetés során nem tartották be. A szünidei gyermekétkeztetési feladat ellátása
2016. évben eredményes volt. A Magyar Államkincstár gyermekétkeztetésre vonatkozó ellenőrzései és a kormányhivatalok népegészségügyi feladatot ellátó kerületi és járási hivatalai 2015-2016. évi ellenőrzései tervezésének és végrehajtásának szabályszerűsége biztosított
volt. Az ellenőrző szervek az általuk tervezett ellenőrzéseket eredményesen végrehajtották.

Az ellenőrzés társadalmi indokoltsága
A gyermekek Alaptörvényben deklarált joga a megfelelő testi és szellemi fejlődéshez szükséges védelem és gondoskodás, amelyre a gyermek mindenkivel szemben igényt tarthat. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
a gyermekeket és tanulókat megillető jogok között sorolja fel azt a jogot, hogy a gyermek óvodai életrendjét, a tanuló
iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. A gyermekétkeztetés biztosításának célja, a gyermekek
Alaptörvényben is megjelenő jogának érvényesülése. Az Állam a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvényben előírt keretek között biztosítja a gyermekétkeztetést a rászorulók részére. A törvény
szerint a bölcsődei, óvodai, általános és középiskolai gyermekétkeztetés, valamint 2016. január 1-jétől a szünidei
gyermekétkeztetés biztosítása a települési önkormányzatok feladata.
Annak érdekében, hogy a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatellátás szabályszerű és a kitűzött célok megvalósítására fókuszáló legyen, az Állami Számvevőszék a gyermekétkeztetési rendszer tevékenységének értékelése
keretében a 2014-2016. évek tekintetében 69 települési önkormányzatnál ellenőrizte a gyermekétkeztetés megszervezésének és működtetésének megfelelőségét és a 2016. évi szünidei gyermekétkeztetés feladat ellátásának eredményességét. Továbbá a Magyar Államkincstárnál és 20 népegészségügyi feladatot ellátó kerületi és járási hivatalnál,
mint a gyermekétkeztetést ellenőrző állami szerveknél, ellenőrizte az ellenőrzési feladat-ellátás végrehajtásának szabályszerűségét és eredményességét.

Főbb megállapítások, következtetések, javaslatok
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény megalkotásával cél volt, hogy az
önkormányzatok meghatározott ellátásokkal segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalt, gyermekétkeztetéssel kapcsolatos jogainak érvényesítéséhez és a szülői kötelességek teljesítéséhez. E célok elérése érdekében az
Országgyűlés törvényben meghatározta a gyermekek alapvető jogait, a jogok érvényesítésének garanciáit és az önkormányzati ellátások – az intézményi gyermekétkeztetés és 2016. évtől a szünidei gyermekétkeztetés – nyújtására
vonatkozó alapvető szabályokat.
Az önkormányzatok a törvényben meghatározott gyermekétkeztetési ellátásokat 2014-2016. években biztosították.
A városi és községi önkormányzatok jelentős részénél a gyermekétkeztetés megszervezése az ellenőrzött időszakban nem volt szabályszerű, elsősorban azért, mert a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos rendeletalkotási kötelezettség jogszabályi előírások szerinti teljesítése nem volt biztosított. Az érintett önkormányzatok a gyermekétkeztetéssel
kapcsolatosan rendeletben nem határoztak azokról a kérdésekről, amelyeket a Gyvt. a hatáskörükbe utalt, illetve
azon városi és a községi önkormányzatoknál, amelyek megalkották a Gyvt.-ben előírt rendeletet, a rendelet nem
felelt meg a Gyvt. előírásainak.
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Összegzés

A gyermekétkeztetés működtetésével kapcsolatos önkormányzati tevékenység az ellenőrzött időszakban nem
volt megfelelő. Az Országgyűlés megteremtette annak a lehetőségét, hogy az önkormányzatok a gyermekétkeztetést
felügyeljék, az ezt végző intézményeket, vállalkozásokat ellenőrizzék. Ezzel azonban csak kevés önkormányzat élt. A
városi és községi önkormányzatok nem megfelelően felügyelték a gyermekétkeztetés működését, nem számoltatták
be a gyermekétkeztetést nyújtó intézményeket a feladat-ellátásról, és nem végezték el a gyermekétkeztetést nyújtó
szervezetek működésének, gazdálkodásának ellenőrzését.
A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzések esetében a szabályszerűség a községi önkormányzatoknál
érvényesült, a városi önkormányzatok egy részénél nem érvényesült.
A gyermekétkeztetési közfeladat-ellátás hatékonyságát, eredményességét az önkormányzatok belső ellenőrzése
nem ellenőrizte, továbbá nem végzett ellenőrzést a feladatot szerződés alapján ellátó vállalkozóknál. Emellett az
önkormányzatok jelentős részénél a belső ellenőrzés nem folytatott le a gyermekétkeztetés feladat ellátásának
szabályszerűségére, a szükséges feltételek biztosítására vonatkozó belső ellenőrzést a polgármesteri hivatalnál,
valamint a gyermekétkeztetést biztosító intézményeknél.
A belső ellenőrzés működtetését jogszabálysértő hiányosságok jellemezték. A gyermekétkeztetés ellenőrzése
során tett belső és külső ellenőrzési javaslatok végrehajtásának, hasznosulásának nyomon követése nem volt
megfelelő. A belső és a külső ellenőrzésekkel kapcsolatos nyilvántartás nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.
A 2016. évi szünidei gyermekétkeztetés ellátása nem volt szabályszerű. Az ellátáshoz való hozzájutás
megszervezése nem a jogszabályi előírások szerint történt, elsősorban azért, mert a jogosultak tájékoztatásáról nem
az előírások szerint gondoskodtak. A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének dokumentálása nem felelt meg a
jogszabályi előírásoknak. Jellemző szabályszerűségi hiba volt, hogy az önkormányzatok a gyermekétkeztetési
feladataikhoz kapcsolódó támogatás elszámolásához a jogszabályban előírt dokumentumokkal nem rendelkeztek.
A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos tájékoztatás és dokumentálás nem volt szabályszerű. A 2016. évi
szünidei gyermekétkeztetési feladat ellátása azon önkormányzatoknál, amelyek a jogszabályi előírások szerint
tájékoztatták a jogosultakat a szünidei gyermekétkeztetésről, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően
dokumentálták a gyermekétkeztetés igénybevételét, eredményes volt.
A Magyar Államkincstár gyermekétkeztetést érintő, a városi és községi önkormányzatoknál lefolytatott
ellenőrzéseinek tervezése és végrehajtása megfelelt a jogszabályi előírásoknak. Az ellenőrzések végrehajtása
eredményes volt, a tervezett ellenőrzéseket a Kincstár 2014-2016. években teljesítette.
A kormányhivatalok gyermekétkeztetés ellenőrzését végző kerületi és járási hivatalai ellenőrzései tervezésének
és végrehajtásának szabályszerűsége 2014. évben nem volt biztosított, 2015-2016. években biztosított volt. 2014.
évben az éves hatósági ellenőrzési tervek és ellenőrzési jelentések elkészítésére, közzétételére vonatkozó
kötelezettségük teljesítésében hiányosságok fordultak elő. Tervezett ellenőrzéseik végrehajtása eredményes volt.
Az ellenőrzéshez kapcsolódóan az ÁSZ által a gyermekétkeztetést igénybe vevő gyermekek szülei körében végeztetett közvélemény-kutatás eredményei alapján a gyermekétkeztetést igénybevevők szülei szerint teljesültek a gyermekétkeztetéssel elérendő fő célok: a gyermekek számára időben, élettani igényeiknek megfelelő jellegű és összetételű táplálékot biztosítottak. A közvélemény-kutatás megerősítette az ellenőrzésnek azt az eredményét, mely szerint a városi és községi önkormányzatok panaszkezelése megfelelő volt, azonban az önkormányzatok nem helyénvalóan jártak el, mivel saját hatáskörükben nem értékelték a gyermekétkeztetés igénybevevőinek elégedettségét az étkeztetés színvonalával és minőségével kapcsolatban.
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AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az önkormányzatoknál a gyermekétkeztetés megszervezése és
működtetése megfelelő volt-e, valamint a gyermekétkeztetést ellenőrző állami szervek ellenőrzéseinek végrehajtása szabályszerű és eredményes volt-e. Értékeltük, hogy
a szünidei gyermekétkeztetés feladat ellátása eredményes volt-e.
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AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETE
A gyermekétkeztetés rendszere
A GYERMEKÉTKEZTETÉS biztosítása a Gyvt. 1 szerint a bölcsődékben, óvodákban, általános- és középiskolákban
a települési önkormányzat feladata.
Az intézményi gyermekétkeztetés vonatkozásában a Gyvt.
részletesen meghatározza, hogy azt mely esetekben kell a települési önkormányzatnak biztosítania, meghatározza, hogy az
egyes intézményekben hányszor és milyen típusú étkezést kell
biztosítani. A Gyvt. továbbá meghatározza azt a személyi kört,
akik ingyenesen vagy kedvezményesen vehetik igénybe a gyermekétkeztetést. 2015. szeptember 1-jétől a Gyvt. módosítása
kiterjesztette az ingyenes bölcsődei, óvodai gyermekétkeztetésre való jogosultságot, amely szerint ingyenesen étkeznek:
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek;
a korábban 50%-os étkezési térítési díj-kedvezményre jogosult gyermekek, vagyis a három vagy több gyermeket nevelő családok gyermekei és a tartósan beteg és fogyatékos gyermekek;
a korábbiakban támogatásban nem részesülő, tartósan beteg és fogyatékos gyermeket nevelő családok egészséges gyermekei;
továbbá azon egy vagy két gyermeket nevelő szülők gyermekei, ahol
a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező
legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át.
2016. január 1-jétől a Gyvt. további módosításával a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása, valamennyi rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek – országos szinten összesen 208 ezer fő – ingyenes étkeztetésben részesítése
minden iskolai szünet –az Nktv.2 szerinti nyári szünet és tanítási szünetek
–, valamint a bölcsődék, óvodák zárva tartása időtartamára eső munkanapokon a települési önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatává vált.
A szünidei gyermekétkeztetés megszervezése a települési önkormányzat
kötelezettsége, amely során a Gyvt. előírásai szerint napi egyszeri meleg
ebédet kell kötelezően biztosítaniuk.
A gyermekétkeztetést a Gyvt. előírásai szerint az önkormányzatnak az
arra jogosult igénylése (kérelme) alapján kell biztosítania. Az ingyenes vagy
kedvezményes gyermekétkeztetést a térítési díj fizetésére kötelezett és a
kedvezménnyel a gyermek részére élni kívánó személy (az ellátást igénybe
vevő gyermek esetén a szülő vagy más törvényes képviselő) igényelheti
(kérelmezheti). A gyermekétkeztetés a gyermek szociális helyzete, illetve a
Gyvt.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén vehető igénybe.
A gyermekétkeztetés rendszerének szabályszerűségét 69 települési önkormányzatnál ellenőriztük. Ennek keretében értékeltük az intézményi, és
2016. év tekintetében a szünidei gyermekétkeztetés megszervezésére és
működtetésére vonatkozóan az önkormányzatok részére a jogszabályok-
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Az ellenőrzés területe

ban előírt feladatok végrehajtását. Értékeltük továbbá a gyermekétkeztetésre vonatkozó közbeszerzéseknél a Kbt.13, Kbt.24 előírásainak, a belső és
külső ellenőrzések esetében a Bkr.5 előírásainak betartását, a javaslatok
hasznosulását.
A gyermekétkeztetés ellátásának önkormányzati felügyelete tekintetében értékeltük az önkormányzatok belső ellenőrzése működésének helyénvalóságát. E tekintetben az ÁSZ által meghatározott helyénvalósági kritérium volt, hogy a belső ellenőrzés az ellenőrzött időszakban legalább egyszer a helyszínen ellenőrizte-e a gyermekétkeztetés feladat ellátásának szabályszerűségét, hatékonyságát, eredményességét minden gyermekétkeztetést nyújtó intézménynél, beleértve az intézményként működő főzőkonyhát, illetve vásárolt élelmezést nyújtó vállalkozót, amennyiben a vállalkozói
szerződés erre lehetőséget nyújtott. A gyermekétkeztetés igénybevevői
(gyermekek, szülők) elégedettségének értékelésével kapcsolatos elvárásunk volt, hogy az önkormányzatok az ellenőrzött időszakban legalább egyszer dokumentáltan értékeljék az egyes gyermekétkeztetési intézmények
esetében az étkeztetést igénybevevők elégedettségét az ételek minőségével, mennyiségével, tálalásával kapcsolatban.
Értékeltük továbbá a 2016. évi szünidei gyermekétkeztetésnél az önkormányzatok által tett intézkedések eredményességét, meghatározott mutatók alapján.
Az ellenőrzés nem terjedt ki a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai ellátásában közreműködő intézmények, vállalkozók ellenőrzésére, valamint az egyéb fenntartók, az egyéb állami fenntartású és
a nem állami (egyházi és a magán) nevelési-oktatási (2016. január 1-jétől
nem bentlakásos) intézmények és azok fenntartói által biztosított gyermekétkeztetés ellenőrzésére.
Az önkormányzatok ellenőrzésétől független volt a gyermekétkeztetést
ellenőrző szervezetek feladatellátásának ellenőrzése. A gyermekétkeztetést ellenőrző szervezetek feladatellátásának ellenőrzése keretében a kormányhivatalok népegészségügyi feladatot ellátó 20 kerületi és járási hivatala, valamint a gyermekétkeztetési támogatás elszámolás és felhasználás
tekintetében a Kincstár6 feladat-ellátását ellenőriztük.
Értékeltük a gyermekétkeztetést ellenőrző szervezetek ellenőrzései
végrehajtásának eredményességét a tervezett és végrehajtott ellenőrzések aránya, valamint meghatározott mutatók alapján.
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AZ ELLENŐRZÉS HÁTTERE, INDOKOLTSÁGA
A gyermekétkeztetés az abban résztvevők számossága, a közpénz nagysága, a gyermekek életkoruknak megfelelő mennyiségű és minőségű élelemmel történő ellátása és ezzel összefüggésben az egészség megőrzése
miatt a társadalom figyelmének középpontjában van. A gyermekek étkeztetéséhez az Állam központi finanszírozással járult hozzá.
Országos szinten a gyermekétkeztetést biztosító nevelési, oktatási intézmények többségében (kiszervezett szolgáltatás esetén) tálalókonyha,
egyharmadában helyben működő főzőkonyha található. A 2014. évben a
bölcsődék száma 736, a gyermekek és gyermekétkeztetésben résztvevők
száma 37,3 ezer fő, amelynek 30%-a kedvezményben részesülő volt. A
2014/2015. nevelési évben a köznevelési intézményekben a feladat-ellátási helyek száma közel 10,8 ezer, a gyermekek száma 1541,3 ezer fő volt.
Ebből étkeztetésben vett részt 1175 ezer fő, amelynek 84%-a kedvezményben részesülő volt.
Az Nktv. szerint az éves költségvetési törvényben kell meghatározni annak a támogatásnak az összegét, amelyet a fenntartó vagy az önkormányzat kap a gyermekek kedvezményes étkeztetésének megszervezéséhez, figyelembe véve a Gyvt.-ben meghatározott normatív kedvezményeket.
2013. január 1-jétől kötelező önkormányzati feladat lett a település közigazgatási területén a gyermekétkeztetés biztosítása. A 2014. évtől feladatalapú támogatási rendszer került bevezetésre, figyelemmel a rászoruló
gyermekek szociális helyzetére. A központi költségvetés a feladatellátás
megszervezésére 2014- ben 52,2 Mrd Ft, 2015-ben 61,1 Mrd Ft támogatást nyújtott. A 2016. évben a gyermekétkeztetési támogatások tervezett
előirányzata 71,7 Mrd Ft volt, amelynek összege a szünidei étkeztetés
2016. január 1-jétől a feladatfinanszírozott támogatások közé történt beépülése, illetve 2016. szeptember 1-jétől a bölcsődés és óvodás gyermekek
esetében kiterjesztett ingyenes étkeztetés miatt emelkedett. A 2014-2015.
években a központi költségvetés 2,6 Mrd Ft és 3,0 Mrd Ft előirányzatot
tartalmazott a nyári étkeztetést biztosító települési önkormányzatok kapcsolódó feladatellátásának pályázati úton történő támogatására.
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A JELENTÉS LÉNYEGES KÉRDÉSKÖREI
— Az önkormányzatoknál a gyermekétkeztetés megszervezése és
működtetése megfelelő volt-e?

— Az önkormányzatoknál 2016. évben a szünidei gyermekétkeztetési feladat ellátása megfelelő és eredményes volt-e?

— A gyermekétkeztetést is ellenőrző állami szervek, a Kincstár és
a kerületi és járási hivatalok ellenőrzéseinek tervezése, végrehajtása szabályszerű és eredményes volt-e?

— A gyermekétkeztetést igénybevevők szerint teljesültek-e a gyermekétkeztetéssel elérendő fő célok?
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AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZEREI
Az ellenőrzés típusa
Megfelelőségi (szabályszerűségi, helyénvalósági) ellenőrzés és teljesítmény-ellenőrzés.

Az ellenőrzött időszak
2014. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszak. A szünidei
gyermekétkezetés tekintetében a 2016. év.

Az ellenőrzés tárgya
A megfelelőségi ellenőrzésen belül szabályszerűségi ellenőrzés tárgyát képezte a gyermekétkeztetés megszervezése és működtetése, a kapcsolódó
rendeletalkotási tevékenység, a gyermekétkeztetést érintő közbeszerzés,
panaszkezelés, beszámoltatás. Az ellenőrzés tárgyát képezte továbbá a
gyermekétkeztetést érintő belső és külső ellenőrzések javaslatainak hasznosítása, a gyermekétkeztetést ellenőrző állami szervezetek feladatellátása.
A megfelelőségi ellenőrzésen belül helyénvalósági ellenőrzés tárgyát
képezte a gyermekétkeztetés igénybevevői (gyermekek, szülők) elégedettségének értékelésével, illetve a gyermekétkeztetés belső ellenőrzésével
kapcsolatos elvárás.
Teljesítmény-ellenőrzés tárgyát képezte a szünidei gyermekétkeztetés,
illetve az ellenőrző szervek ellenőrzései végrehajtásának eredményessége.
Az ellenőrzés kiterjedt minden olyan körülményre és adatra, amely az
ÁSZ jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítéséhez, valamint a
program végrehajtása folyamán felmerült újabb összefüggések feltárásához szükséges volt.

Az ellenőrzött szervezet
A helyi önkormányzatok (69 települési, ezen belül 30 városi, 39 községi önkormányzat a II. sz. mellékletben felsoroltak szerint);
Magyar Államkincstár; valamint
a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatokat
ellátó járáshivatala (a II. sz. mellékletben felsoroltak szerint).
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Az ellenőrzés jogalapja
Az ÁSZ tv.7 1.§ (3) bekezdése.

Az ellenőrzés módszerei
Az ellenőrzést az ellenőrzési program szempontjai, az ellenőrzött időszakban hatályos jogszabályok, a jelen ellenőrzésre irányadó ÁSZ módszertanok, a megfelelőségi ellenőrzés alapelvei, valamint a teljesítmény-ellenőrzés alapelvei figyelembe vételével végeztük.
Az ellenőrzés ideje alatt az ellenőrzött szervezetekkel történő kapcsolattartást az ÁSZ Szervezeti és Működési Szabályzatának vonatkozó előírásai alapján biztosítottuk.
Az ellenőrzési bizonyítékként felhasználható adatforrások közé tartoztak egyrészt az ellenőrzési programban felsorolt adatforrások, másrészt
adatforrás lehetett minden – az ellenőrzés folyamán – feltárt, az ellenőrzés
szempontjából információkat tartalmazó dokumentum.
Az ellenőrzést a kérdésekre adott válaszok kiértékelésével, valamint a
megjelölt adatforrások, az ellenőrzési programban csatolt tanúsítványok
felhasználásával, továbbá az adott időszakban hatályos jogszabályok figyelembe vételével folytattuk le.
Az ellenőrzésre rétegzett véletlen mintavétellel választottuk ki az önkormányzatokat, egyszerű véletlen mintavétellel a népegészségügyi feladatokat ellátó kerületi és járási hivatalokat. A mintavétellel kiválasztott
önkormányzatoknál a gyermekétkeztetés megszervezése, a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos rendeletalkotás, a gyermekétkeztetés biztosítása
és felügyelete, a szünidei gyermekétkeztetésre jogosultak tájékoztatása,
továbbá a szünidei gyermekétkeztetés jogosultak részére történő biztosítása szabályszerűségét, valamint a belső és külső ellenőrzések gyermekétkeztetést érintő javaslatainak hasznosulását ellenőriztük.
A mintavétellel kiválasztott népegészségügyi feladatot ellátó, gyermekétkeztetés ellenőrzését is végző kerületi és járási hivatalok esetében a hatósági ellenőrzések tervezésének és végrehajtásának szabályszerűségét ellenőriztük. Az önkormányzatok, illetve kerületi és járási hivatalok vonatkozásában szabályszerűségre/helyénvalóságra vonatkozó kérdéseket tettünk
fel. Szabályszerűnek/helyénvalónak értékeltünk egy ellenőrzött területet,
amennyiben 95%-os bizonyossággal az ellenőrzött sokaságban az átlagos
hibaarány legfeljebb 10% volt, nem szabályszerűnek/nem helyénvalónak,
amennyiben 10%-nál magasabb arányt képviselt.
Az ÁSZ az ellenőrzéshez kapcsolódóan közvélemény-kutatást végeztetett a gyermekétkeztetést igénybe vevő gyermekek szülei körében CATImódszerrel8, (számítógéppel támogatott telefonos lekérdezés), amelynek
során 510 felnőtt korú személyt kérdeztek meg. A minta a gyermekétkeztetést nyújtó intézmény típusa szerint reprezentatív volt az igénybe vevőkre nézve. A kérdőíves felmérés alapján válasz volt adható arra, hogy a
gyermekétkeztetést igénybevevők szerint teljesültek-e a gyermekétkeztetéssel elérendő fő célok.
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A mintába került válaszadók 2%-ának gyermeke bölcsődei, 21%-ának
gyermeke óvodai, 49%-ának gyermeke általános iskolai, 22%-ának gyermeke gimnáziumi, 4%-ának gyermeke szakközépiskolai, 2%-ának gyermeke szakiskolai ellátás keretein belül részesült gyermekétkeztetésben. A
megkérdezettek 20%-ának háztartásában egy, 38%-ánál kettő, 29%-a esetében három, 13%-ánál négy vagy több gyermek élt. A gyermekétkeztetést
a megkérdezettek 41%-ának (összes) gyermeke ingyenesen vagy kedvezményesen vette igénybe, 23% esetében nem minden gyermek volt jogosult az ingyenes vagy kedvezményes igénylésre, 33% gyermeke térítési díj
ellenében vette igénybe a gyermekétkeztetést, 3% nem adott választ.
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MEGÁLLAPÍTÁSOK
1. Az önkormányzatoknál a gyermekétkeztetés megszervezése és
működtetése megfelelő volt-e?
Összegző megállapítás

Az önkormányzatoknál a gyermekétkeztetés megszervezésével és működtetésével kapcsolatos feladatellátás nem volt
megfelelő.

1.1. számú megállapítás

Az önkormányzatoknál a gyermekétkeztetés megszervezése nem
volt szabályszerű.

1. ábra

KRITÉRIUM
Az önkormányzatoknak a Gyvt.-ben
adott felhatalmazás és a törvényben
meghatározott keretek között – a Gyvt.
előírása alapján írásban kell dokumentálniuk a döntést arról, hogy a település
adottságai és a helyi ellátási igények figyelembevételével milyen módon szervezik meg és látják el a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladataikat, és erről
be is kell számolniuk. Rendeletet kell alkotniuk a gyermekétkeztetéshez való jogosultsági feltételeiről, valamint az
egyéni rászorultság alapján adható kedvezmények szabályairól, a gyermekétkeztetés térítési díjáról, a térítési díj
alapjáról, mértékéről, csökkentésének
és elengedésének eseteiről, módjairól.
Forrás: ÁSZ saját szerkesztés

1.2. számú megállapítás

A GYERMEKÉTKEZTETÉS MEGSZERVEZÉSÉVEL
kapcsolatos feladatait a városi és a községi önkormányzatok jelentős része
nem szabályszerűen látta el, mivel a Gyvt.-ben előírt rendeletalkotási kötelezettségüknek maradéktalanul nem tettek eleget. Tipikus hiányosságok
voltak:
2014-2015. években a Gyvt. 29 § (1) bekezdésében előírtak ellenére
a gyermekétkeztetés fizetendő térítési díjával kapcsolatos rendeletet nem alkották meg;
2014-2016. években a Gyvt. 151. § (2f) bekezdésében előírtak ellenére az intézményi térítési díjat az óvodai étkeztetésre, az 1-8. évfolyam intézményi gyermekétkeztetésre, középfokú iskolai ellátásban
részesülő gyermekek részére nem állapították meg.
Azon városi és a községi önkormányzatoknál, amelyek megalkották a
Gyvt.-ben előírt rendeletet, a legjellemzőbb szabályszerűségi hiba volt,
hogy az önkormányzatok nem tartották be a Gyvt. 151. § (3) bekezdés előírásait, és a gyermekétkeztetés térítési díját nem az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege alapján állapították meg.
Azzal, hogy az önkormányzatok nem, vagy hiányosan rendelkeztek a
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kérdésekről, nem biztosították a gyermekek szociális helyzetéhez, szükségleteihez igazodó gyermekétkeztetési
ellátás kereteinek, árszabásának kialakítását, és a rendelet közzétételének
elmulasztásával nem biztosították, hogy a gyermekétkeztetési ellátással és
annak feltételeivel kapcsolatos, a törvényben előírt információk eljussanak
azokhoz, akik a gyermekétkeztetési ellátásra jogosultak.

Az önkormányzatok – mint a feladat ellátására kötelezettek – biztosították a gyermekétkeztetést, azonban a gyermekétkeztetés
működésének felügyeletéről megfelelő módon nem gondoskodtak.
AZ ÖNKORMÁNYZATOK – mint a feladat ellátására kötelezettek – biztosították a gyermekétkeztetést azonban a feladatellátás felügyeletével kapcsolatos tevékenységet nem megfelelően végezték.
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2. ábra

KRITÉRIUM
Az önkormányzat, felel a gyermekétkeztetési ellátást biztosító intézmény/vállalkozó működési feltételeinek biztosításáért és jogszabályi előírásoknak megfelelő
működésért. A gazdálkodás szabályszerűségének, hatékonyságának ellenőrzése mellett az ellátást biztosító intézmény/vállalkozó működésének ellenőrzése az önkormányzat feladata. Ennek
keretében – a Gyvt. előírásai szerint – folyamatos ellenőrzés mellett évente egy
alkalommal értékeli a feladatellátást,
amelyhez az ellátást biztosító intézmény/vállalkozó szakmai és pénzügyi
beszámolót készít.
Forrás: ÁSZ saját szerkesztés

1.3. számú megállapítás
3. ábra

KRITÉRIUM
Az önkormányzat a Bkr. előírásai szerint
köteles kialakítani a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert,
amelynek része a belső ellenőrzés.
Az önkormányzat éves bontásban köteles nyilvántartást vezetni, amellyel a
belső és a külső ellenőrzési jelentésekben tett megállapításokat, javaslatokat,
a vonatkozó intézkedési terveket és azok
végrehajtását nyomon követi. Az ellenőrzési javaslatok alapján az önkormányzatnak intézkedési tervet kell készítenie.

A városi és a községi önkormányzatok a gyermekétkeztetési közfeladatellátást saját intézmény, más önkormányzat intézménye vagy társulás, saját tulajdonú gazdasági társaság útján, illetve közbeszerzési eljárás alapján
kiválasztott vállalkozó közreműködésével biztosították.
A közbeszerzések esetében a szabályszerűség a községi önkormányzatoknál érvényesült, azonban az erre kötelezett városi önkormányzatok egy
része a Kbt.1, 7. § (4) bekezdésében és a 19. § (1) bekezdésében előírtak,
valamint a Kbt.2 8. § (4) bekezdése és a 21. § (1) bekezdése előírásai ellenére nem folytatott le a gyermekétkeztetésre közbeszerzési eljárást.
A GYERMEKÉTKEZTETÉS MŰKÖDÉSÉNEK FELÜGYELETÉVEL kapcsolatos feladataikat a városi és a községi önkormányzatok nem megfelelően látták el, a Gyvt. 104. § (1) bekezdés e) pontjában és 104. § (5) bekezdésében előírtak ellenére nem ellenőrizték és
évente egy alkalommal nem értékelték a szakmai munka eredményességét, a szakmai program végrehajtását, valamint a gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát a gyermekétkeztetést nyújtó szervezeteknél, illetve nem kötelezték arra, hogy tevékenységükről átfogó, szakmai és pénzügyi beszámolót adjanak.
A városi és a községi önkormányzatok esetében a térítési díj-fizetéssel
kapcsolatban beérkezett panaszok kivizsgálása, a szükséges intézkedések
megtétele a 2013. évi CLXV. törvény9 előírásainak megfelelően megtörtént.
A városi és községi önkormányzatok nem helyénvalóan jártak el, mivel
saját hatáskörükben nem értékelték a gyermekétkeztetés igénybevevőinek
elégedettségét az étkeztetés színvonalával és minőségével kapcsolatban.
Azzal, hogy az önkormányzatok a Gyvt. szerinti, gyermekétkeztetés működésével kapcsolatos felügyeleti tevékenységüket nem megfelelően látták el, nem biztosították a gyermekétkeztetést nyújtó szervezetek Gyvt.
előírásainak megfelelő működésének, gazdálkodásának ellenőrzését és
azt, hogy a törvényi előírásoknak való nem megfelelés esetében megfelelő
időben intézkedni tudjanak az esetleges jogszabálysértő gyakorlat megszüntetése érdekében.

A belső és külső ellenőrzések gyermekétkeztetést érintő javaslatai
nem hasznosultak.
A BELSŐ ELLENŐRZÉST az önkormányzatoknál nem szabályszerűen működtették.
A belső ellenőrzés kialakításáról és működtetéséről a községi önkormányzatok jelentős része nem gondoskodott, amellyel a jegyzők megsértették az Mötv.10 119. § (4) bekezdésében, az önkormányzatok a Bkr. 10. §ában előírtakat.
A gyermekétkeztetést érintő belső ellenőrzések nyomon követése nem
felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A belső ellenőrzést működtető városi
és községi önkormányzatok jelentős része a Bkr.47. § (1) bekezdés előírásai
ellenére nem követte nyomon a belső ellenőrzési jelentésekben tett megállapításokat, javaslatokat, a vonatkozó intézkedési terveket és azok végrehajtását.
Azon városi és községi önkormányzatoknál, amelyeknél működött a
belső ellenőrzések nyomon követése, a belső ellenőrzés jelentéseiben tett,

Forrás: ÁSZ saját szerkesztés
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a gyermekétkeztetést érintő megállapítások, javaslatok, az elfogadott intézkedési tervek, a végrehajtott intézkedések és a végre nem hajtott intézkedések okáról vezetett nyilvántartás nem felelt meg a Bkr. 47. § (2) bekezdés előírásainak.
Az ellenőrzött időszakban a városi és községi önkormányzatok nem
megfelelően jártak el, mivel a gyermekétkeztetési feladat-ellátás hatékonyságát, eredményességét az önkormányzatok belső ellenőrzése nem ellenőrizte, továbbá nem végzett ellenőrzést a feladatot szerződés alapján ellátó, ételkészítést végző vállalkozásoknál. Emellett az önkormányzatok jelentős részénél a belső ellenőrzés nem folytatott le a gyermekétkeztetés feladat ellátásának szabályszerűségére, a szükséges feltételek biztosítására
vonatkozó belső ellenőrzést a polgármesteri hivatalnál, valamint a gyermekétkeztetést biztosító intézményeknél. Mindezek alapján a belső ellenőrzés működtetése kockázatot hordozott.
A KINCSTÁR ÉS A KORMÁNYHIVATAL KERÜLETI
ÉS JÁRÁSI HIVATALAI ÁLTAL VÉGZETT KÜLSŐ
ELLENŐRZÉSEK javaslatainak végrehajtására az ellenőrzéssel érintett városi és községi önkormányzatok a Bkr. 13. § (2) bekezdése előírásai
ellenére intézkedési tervet nem készítettek és nem számoltak be a külső
ellenőrzést végzők részére a megtett intézkedések végrehajtásáról.
A külső ellenőrzéseket az önkormányzatok nem a jogszabályi előírások
szerint tartották nyilván. A városi és a községi önkormányzatok a Bkr. 14. §
(1) bekezdés előírásai ellenére nem a Bkr. 47. § (2) bekezdése szerinti tartalommal vezettek nyilvántartást a külső ellenőrzések javaslatai alapján
végrehajtott intézkedésekről.
A külső ellenőrzések nyomon követésének és nyilvántartásának hiányosságai nem járulnak hozzá az ellenőrzési jelentésekben megfogalmazott javaslatok hasznosulásához.

2. Az önkormányzatoknál 2016. évben a szünidei gyermekétkeztetési feladat ellátása megfelelő és eredményes volt-e?
Összegző megállapítás

2016. évben az önkormányzatoknál a szünidei gyermekétkeztetési ellátáshoz való hozzájutás megszervezése nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. A feladat ellátása érdekében tett intézkedések eredményesek voltak azoknál az
önkormányzatoknál, amelyeknél a jegyző a jogszabályi előírásoknak megfelelően eleget tett a jogosultak felé fennálló tájékoztatási kötelezettségének és az igénybevételt a jogszabályi
előírásoknak megfelelően dokumentálták.

2.1. számú megállapítás

A szünidei gyermekétkeztetésre jogosultak tájékoztatása, nyilvántartása nem a jogszabályi előírások szerint történt.
AZ ELLÁTÁSHOZ VALÓ HOZZÁJUTÁS MEGSZERVEZÉSE az önkormányzatoknál nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. A szünidei gyermekétkeztetésre jogosultak tájékoztatását a
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4. ábra

KRITÉRIUM
A 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
előírja, hogy az önkormányzat jegyzője a
jogosult gyermek szülőjét, törvényes
képviselőjét írásban tájékoztassa a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről és módjáról; az igényléshez szükséges, a Korm. rendelet 7.
melléklete szerinti nyilatkozat megküldésével együtt. A Gyvt. előírja, hogy a
jegyző a szünidei gyermekétkeztetés
megkezdése előtt a helyben szokásos
módon, valamint a gyermekétkeztetést
biztosító intézményeken keresztül hívja
fel az érintettek figyelmét a szünidei
gyermekétkeztetésre, annak időtartamára és helyszínére. A jegyzőnek a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek szülőjét, törvényes képviselőjét írásban kell tájékozatnia a gyermekétkeztetésről. A hátrányos, halmozottan
hátrányos helyzet megállapítása a jegyző
feladata. Az ellátásra való jogosultság
megállapításához, megváltoztatásához a
törvényben meghatározott tartalommal
nyilvántartást kell vezetnie.
Forrás: ÁSZ saját szerkesztés

2.2. számú megállapítás

városi és a községi önkormányzatok jegyzőinek jelentős része nem szabályszerűen végezte. A legjellemzőbb szabályszerűségi hiba volt, hogy az
önkormányzatok jegyzője:
a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet11 13/B. § (7) bekezdésében foglaltak ellenére a szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a
helyben szokásos módon, valamint az intézményi gyermekétkeztetést biztosító intézményeken keresztül nem hívta fel a jogosultak figyelmét a szünidei gyermekétkeztetés időtartamára és helyszínére
a tavaszi, a nyári, az őszi, illetve a téli szünet esetében;
nem a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § a) pontjában, a 13/B.
§ (1) bekezdés a) és b) pontjában előírt határidőben tájékoztatta a
hátrányos helyzetű gyermek szülőjét vagy törvényes képviselőjét a
szünidei gyermekétkeztetésről;
a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez nem a 328/2011.
(XII. 29.) Korm. rendelet 13/B. § (3) bekezdésében előírt, a Korm.
rendelet 7. melléklete szerinti nyilatkozatot küldte meg a jogosultaknak.
A törvényben előírt tájékoztatás elmulasztásával, késedelmes teljesítésével a jegyző nem biztosította a gyermekétkeztetési ellátásra jogosultak
számára, hogy a megfelelő időben hozzájussanak a szünidei gyermekétkeztetés igényléshez szükséges információkhoz, és a törvényben biztosított lehetőséggel élve a szünidei gyermekétkeztetési ellátást igénybe vehessék.
A SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRE JOGOSULTAK NYILVÁNTARTÁSÁVAL kapcsolatos jogszabályi
kötelezettségüknek az önkormányzatok jegyzői maradéktalanul nem tettek eleget, gyakran előforduló hiányosság volt, hogy:
a Gyvt. 137. § (1) és 138. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartást a
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról, megváltoztatásáról, megszüntetéséről nem vezették; illetve
a jegyzők által vezetett nyilvántartások tartalmilag nem teljesítették
a Gyvt. 138. § (1) bekezdés a)- f) pontok előírásait.
A jogosult, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére a Gyvt.
alapján az önkormányzatnak a szünidei gyermekétkeztetést ingyenesen
biztosítania kell. A nyilvántartás vezetésének elmulasztása, illetve a nem
szabályszerű vezetése következtében nem volt igazolható, hogy a szünidei
gyermekétkeztetésre ingyenesen jogosultak szülei valamennyien megkapták az igénybevételt lehetővé tevő tájékoztatást, illetve, hogy az ingyenes
gyermekétkeztetést igénybevevők megfeleltek az ellátáshoz való jogosultság feltételeinek. Továbbá az előírt nyilvántartásokkal nem rendelkező önkormányzatok nem tudtak szabályszerűen eleget tenni a Gyvt. 137. § (1)
bekezdésben előírt adatszolgáltatási kötelezettségüknek.

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének dokumentálása
nem volt szabályszerű.
A SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK DOKUMENTÁLÁSA nem a jogszabályi előírásoknak
megfelelően történt. A városi és a községi önkormányzatok a gyermekétkeztetési feladataikhoz kapcsolódó támogatásokat igényelték és a 201418
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5. ábra

KRITÉRIUM
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. melléklete szerinti formában a
települési önkormányzatnak kötelezően
dokumentálnia kell. Arról, hogy a szünidei gyermekétkeztetés időtartamán belül hány munkanapon veszi igénybe a
gyermek az étkeztetést, a szülő, más törvényes képviselő dönt. Az erre vonatkozó igényét 328/2011. (XII. 29.) Korm.
rendelet 7. melléklete szerinti, a szünidei
gyermekétkeztetés igénylési nyilatkozatán tünteti fel, amelyet benyújt az önkormányzat részére.
Forrás: ÁSZ saját szerkesztés

2.3. számú megállapítás

6. ábra

KRITÉRIUM
A szünidei gyermekétkeztetés feladatellátását eredményesnek értékeltük, ha a
tavaszi, nyári, őszi, téli szünetben a szünidei gyermekétkeztetésnél az önkormányzat által biztosított, Gyvt. szerinti
ingyenes gyermekétkeztetést ténylegesen igénybevevők igénylők (kérelmezők)
számához viszonyított aránya átlagosan
95% vagy afeletti volt, a jegyző megfelelően gondosodott a jogosultak tájékoztatásáról és az önkormányzat dokumentáltan gondoskodott a szünidei gyermekétkeztetésről a kérelmezők részére.
Forrás: ÁSZ saját szerkesztés

2016. évi éves költségvetési beszámolóikban elszámolták, azonban jellemző szabályszerűségi hiba volt, hogy
a szülő/más törvényes képviselő által a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez kitöltött, a 328/2011.
(XII. 29.) Korm. rendelet 7. melléklete szerinti nyilatkozatokkal az önkormányzatok nem rendelkeztek; továbbá
a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéről a 328/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet 13. § (5) bekezdésében foglalt előírás ellenére a tavaszi, a nyári, az őszi, illetve a téli szünetre vonatkozóan a Korm. rendelet 4. melléklete szerinti dokumentációval nem rendelkeztek.
Azzal, hogy az önkormányzatok a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben előírt, a kincstári támogatás-igénylés alapjául szolgáló dokumentumokkal nem támasztották alá és
a Kincstár által folyósított támogatást igénybe vették, megsértették a
Számv. tv.12 165. § (2) bekezdése előírásait, amely alapján a számviteli
(könyvviteli) nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított – a könyvvitelben rögzítendő és a más jogszabályban előírt adatokat a valóságnak
megfelelően, hiánytalanul tartalmazó, a bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeinek megfelelő – bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni.

Azon önkormányzatok, amelyeknél a tájékoztatás és a dokumentálás szabályos volt, a szünidei gyermekétkeztetési feladat ellátása
2016. évben eredményes volt.
A SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATELLÁTÁS EREDMÉNYESSÉGÉNEK értékelését a tavaszi, a
nyári, az őszi, a téli szünetben a szünidei gyermekétkeztetésnél az önkormányzat által saját és állami forrásból biztosított Gyvt. szerinti ingyenes
gyermekétkeztetést ténylegesen igénybevevőknek az igénylők (kérelmezők) számához viszonyított aránya értékelésének alapján, az igénylők/kérelmezők száma, mint eredményességi célkitűzés teljesülésének elemzésével végeztük el.
Az eredményességet azon önkormányzatok esetében lehetett értékelni, amelyeknél a jegyző a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai
szerint eleget tett a jogosultak felé fennálló tájékoztatási kötelezettségének, valamint az önkormányzat a Korm. rendelet előírásainak megfelelően
dokumentálta a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét.
Ezen önkormányzatoknál az ingyenes szünidei étkeztetést ténylegesen
igénybevevőknek az igénylők (kérelmet benyújtók) számához viszonyított
aránya 2016. év tekintetében az iskolai szünetekben átlagosan elérte a
95%-ot, amely alapján a szünidei gyermekétkeztetési feladatok ellátása érdekében ezen önkormányzatok által tett intézkedéseket eredményesnek
értékeltük.
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3. A gyermekétkeztetést is ellenőrző állami szervek, a Kincstár és
a kerületi és járási hivatalok ellenőrzéseinek tervezése, végrehajtása szabályszerű és eredményes volt-e?
Összegző megállapítás

A gyermekétkeztetési ellenőrzések tervezése és végrehajtása
a Kincstárnál az ellenőrzött időszakban, a kerületi és járási hivataloknál 2015-2016. években szabályszerű volt, 2014. évben
nem volt szabályszerű. Az ellenőrzési tervek végrehajtása
eredményes volt.

3.1. számú megállapítás

A Kincstárnál a gyermekétkeztetésre vonatkozó ellenőrzések tervezése és végrehajtása szabályszerű volt.

7. ábra

KRITÉRIUM
Az Áht. előírásai szerint az önkormányzat
a Kincstár útján igényli az ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, és
teljesíti az éves költségvetési beszámolót megalapozó adatszolgáltatást. A
Kincstár helyszíni ellenőrzés során ellenőrzi a támogatások igénylésének megalapozottságát. Az Ávr. előírásai szerint a
Kincstár ellenőrzésére a rendeletben
meghatározott tartalommal kiadott ellenőrzési terv alapján kerülhet sor.
Forrás: ÁSZ saját szerkesztés

3.2. számú megállapítás

A KINCSTÁR 13 a gyermekétkeztetésre vonatkozó ellenőrzési terveit
az Áht. 14 és az Ávr.15 előírásainak megfelelően az előírt határidőre, minden
év december 31-éig elkészítette. Az ellenőrzési tervek tartalmazták az ellenőrzési időszakot, az ellenőrzések ütemezését és az ellenőrzések során
érintett intézményi kört. A Kincstár a gyermekétkeztetési támogatások elszámolása, felhasználása felülvizsgálatának, helyszíni ellenőrzésének szakmai szabályaira, módszereire vonatkozó eljárásrendet kialakította.
A tervezett ellenőrzéseket a Kincstár a 2014-2016. évekre az Áht. előírásainak megfelelően végrehajtotta. Az Ávr. rendelkezéseinek megfelelően az előző évben végzett felülvizsgálatok tapasztalatait május 31-ig
megküldte az államháztartásért felelős miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az ÁSZ elnöke részére.
A Kincstárnál a gyermekétkeztetésre vonatkozó ellenőrzéseinek tervezése és végrehajtása szabályszerű volt.

A gyermekétkeztetés ellenőrzését is végző kerületi és járási hivatalok hatósági ellenőrzéseinek tervezése és végrehajtása 2014. évben
nem volt szabályszerű, 2015-2016. években szabályszerű volt.
2014. ÉVBEN a kormányhivatalok kerületi és járási hivatalai nem szabályszerűen tervezték és hajtották végre az ellenőrzéseket. Az éves hatósági ellenőrzési tervek és ellenőrzési jelentések elkészítésére, közzétételére vonatkozó kötelezettségük teljesítésében jellemző hiányosságok voltak, hogy
a hivatalok a Ket.16 91. § (1) bekezdés és a 66/2015. (III. 30.) Korm.
rendelet17 7. § (2) bekezdés előírásai ellenére az országos terv alapján az éves hatósági ellenőrzési tervet nem készítették el;
a Ket. 91. § (2) bekezdés előírásai ellenére éves ellenőrzési jelentést
nem készítettek; illetve
éves jelentésük a Ket. 91. § (2) bekezdésében előírt követelménynek
maradéktalanul nem felelt meg, mivel nem tartalmazta a végrehajtott ellenőrzések számát, a megállapított jogsértések típusait;
a Ket. 91. § (3) bekezdés előírásai ellenére a hatósági ellenőrzési tervet a honlapukon nem tették közzé.
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2015-2016. ÉVEKBEN az ellenőrzések tervezése és végrehajtása
a kerületi és járási hivataloknál szabályszerű volt. A hivatalok által elkészített éves hatósági ellenőrzési tervek a 2015-2016. évben tartalmaztak
gyermek közétkeztetéssel összefüggő táplálkozás-egészségügyi előírások
betartására vonatkozó ellenőrzési feladatot. A kerületi és járási hivatalok a
tervezett ellenőrzéseket a 37/2014. EMMI rendelet18 előírásainak megfelelően elvégezték.

3.3. számú megállapítás

8. ábra

KRITÉRIUM
Eredményesnek értékeltük a végrehajtást, ha a Kincstár és a kerületi és járási
hivatalok a gyermekétkeztetést érintő
tervezett ellenőrzéseket évente legalább 95%-ban végrehajtották, és a
Kincstár ellenőrzéseire tett, elfogadott
önkormányzati észrevételek, a másodfokú eljárásban jóváhagyott fellebbezések, valamint az önkormányzatok javára
lezárult bírósági felülvizsgálatok aránya
csökkent.
Forrás: ÁSZ saját szerkesztés

Az ellenőrzési tervek végrehajtása a Kincstárnál, és a gyermekétkeztetés ellenőrzését is végző kerületi és járási hivatalok tekintetében eredményes volt.
A KINCSTÁR a gyermekétkeztetés tekintetében tervezett ellenőrzéseit a 2014-2016. években 100%-ban teljesítette. Ellenőrzéseire az önkormányzatok által tett, a Kincstár által elfogadott észrevételek aránya az ellenőrzött időszakban (58%-ról 6%-ra) csökkent. A másodfokú eljárásban az
önkormányzatok javára elbírált jogorvoslatok aránya 2014-ben 31%, 2015ben 14%, 2016-ban 4% volt. Az önkormányzatok javára lezárult bírósági felülvizsgálatok aránya a 2014. évi 67%-ról a 2016. évre 6%-ra változott,
amely alapján Kincstár ellenőrzéseinek végrehajtása eredményes volt.
A KERÜLETI ÉS JÁRÁSI HIVATALOKNÁL 2014-2016.
évben eredményes volt a hatósági ellenőrzések végrehajtása. A tervezett
ellenőrzéseket évente legalább 95%-ban végrehajtották és ennek keretében elvégezték a tervezett táplálkozás-egészségügyi előírások betartására
vonatkozó ellenőrzéseket is.

4. A gyermekétkeztetést igénybevevők szerint teljesültek-e a
gyermekétkeztetéssel elérendő fő célok?
Összegző megállapítás

A gyermekétkeztetést igénybevevők elégedettségének mérése alapján teljesültek a gyermekétkeztetéssel elérendő fő
célok, a gyermekek számára étkezési időben, élettani igényeiknek megfelelő jellegű és összetételű táplálékot biztosítottak, a gyermekek táplálkozási szokásait, ízlését, magatartását
és étkezési kultúráját kedvező irányba befolyásolták, valamint
az ételek mennyiségileg és minőségileg megfeleltek az elvárásoknak.
AZ ELLENŐRZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN az ÁSZ közvélemény-kutatást végeztetett a gyermekétkeztetést igénybe vevő gyermekek
szülei körében. A gyermekétkeztetést igénybevevők válaszai alapján megállapítható volt, hogy teljesültek a gyermekétkeztetéssel elérendő fő célok.
A szülők értékelése az alábbi képet mutatta:
___1. A gyermekek számára étkezési időben, élettani igényeiknek megfelelő jellegű és összetételű táplálékot biztosítottak.
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10. ábra
9. ábra

A gyermekétkeztetési ellátás megfelelősége, annak
jellege és összetétele alapján (%)

KRITÉRIUM
A kiértékelt kérdőívek alapján válasz volt
adható arra, hogy a gyermekétkeztetést
igénybevevők szerint teljesültek-e a
gyermekétkeztetéssel elérendő fő célok:
•
A gyermekek számára étkezési
időben, élettani igényeiknek megfelelő
jellegű és össze-tételű táplálékot biztosították-e (1-3. kérdések);
•
Az ételek mennyiségileg és minőségileg is megfeleltek-e a különböző
korcsoportok elvárásainak (4. kérdés);
•
A résztvevők táplálkozási szokásait, ízlését, magatartását és étkezési
kultúráját kedvező irányba befolyásolták-e (5. kérdés).
Megfelelőnek értékeltük a teljesülést.
amennyiben a válaszadók legalább 75%a (inkább) pozitív választ (értékelést)
adott a kérdésre, nem megfelelőnek,
amennyiben a válaszadók legalább 75%a (inkább) negatív értékelést adott.
Forrás: ÁSZ saját szerkesztés
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Forrás: ÁSZ közvélemény-kutatás

___2. A gyermekétkeztetés ellátásának színvonalát, az azt igénybe vevő
gyermekek szülei pozitívan értékelték.
11. ábra

A gyermekétkeztetési ellátás színvonalának
értékelése (%)
70%

63,8%

60%
50%
40%
30%

20,9%

20%

12,9%

10%

2,4%

0%
Nagyon jó

Jó

Gyenge

Nagyon gyenge

Forrás: ÁSZ közvélemény-kutatás

___3. Az igényelt étkezést/étkezéseket a gyermek az étkezési időben
megkapta.
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12. ábra

A gyermekek igényeinek megfelelő ellátás időbeni
biztosítása (%)
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Forrás: ÁSZ közvélemény-kutatás

___4. A kapott étel (ebéd) minősége (íze, állaga, látványa) és mennyisége
megfelelt a gyermek elvárásainak.
13. ábra

Az ebédre kapott étel minőségének megfelelősége
(%)
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Forrás: ÁSZ közvélemény-kutatás

___5. A gyermekétkeztetés pozitív irányba befolyásolta a gyermek táplálkozási szokásait, ízlését, magatartását és étkezési kultúráját.
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14. ábra

A gyermekétkeztetésnek a gyermek táplálkozási
szokásaira gyakorolt hatása (%)
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Forrás: ÁSZ közvélemény-kutatás

A megkérdezett szülők kevesebb, mint 5%-a élt panasszal a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban.
A panasszal élő válaszadók többsége szerint megfelelően kezelték panaszát. A felmérés során feltett kérdésre problémát jelzők azt kifogásolták,
hogy a térítési díj csak személyesen fizethető be; nem állt rendelkezésre
elég idő a díj befizetésére; illetve, hogy a kalkuláció során nem megfelelő
kedvezményt vettek figyelembe.
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I. SZ. MELLÉKLET: ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR

belső ellenőrzés

Független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja,
hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az
ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel
és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső
kontrollrendszerének hatékonyságát (Bkr. 2. § b) pontja)
CATI-módszer
Computer Assisted Telephone Interviewing. Számítógéppel támogatott telefonos lekérdezés.
eredményesség
Az eredményesség annak követelménye, hogy a kitűzött célok - az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve - megvalósuljanak, a tevékenység
tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehető legkisebb mértékű legyen,
vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a tervezettnél (Bkr. 2. § g) pontja)
helyénvalósági ellenőrzés
A helyénvalósági ellenőrzés a megfelelőségi ellenőrzés azon altípusa, amelyet azokban az esetekben kell alkalmazni, amelyekre jogszabályi előírások nem alkalmazhatóak, illetve amennyiben egyes kérdések megítélésénél nyilvánvaló jogszabályi hiányosságok vannak. Helyénvalósági ellenőrzés során az ellenőrzést végző személynek
a közszféra intézményeinek helyes gazdálkodására, a közpénzek eredményes és
megfelelő felhasználására és a közszféra tisztviselőinek magatartására vonatkozó általános elvek mentén kell az ellenőrzést lefolytatnia. A helyénvalósági ellenőrzés kritériumait az ellenőrzés tárgyában általánosan elfogadott, illetve nemzetközi vagy hazai „jó gyakorlatok” is meghatározhatják. (Állami Számvevőszék, A megfelelőségi ellenőrzés alapelvei 2015. július)
intézményi gyermekétkezte- Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést
tés
kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett
gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője,
illetve az Szt. hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére
a) a bölcsődében, mini bölcsődében,
b) az óvodában,
c) a nyári napközis otthonban,
d) az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban,
e) az általános iskolai és - ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen nem rendelkezik - a középfokú iskolai menzai ellátás keretében,
f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a
fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében [az a)-f) pontban foglaltak a továbbiakban
együtt: intézményi gyermekétkeztetés] (Forrás: Gyvt. 21. § (1) bekezdés a)-f) pontja)
kockázatelemzés
Objektív módszer az ellenőrizendő területek kiválasztására, mely meghatározza a
költségvetési szerv tevékenységében és belső kontrollrendszerében rejlő kockázatokat (Bkr. 2. § l) pontja)
közétkeztetés
Olyan rendszeres étkezést biztosító, szervezett közösségi ellátás, melyet nevelésioktatási intézményekben, állami és önkormányzati finanszírozású nyári táborokban,
fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményekben, szociális ellátás, gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás keretében ellátott, különböző korú és egészségi állapotú személyek részére, többnyire előre megrendelés alapján a nap egy
meghatározott időszakában, meghatározott időtartamban nyújtanak. (37/2014. (IV.
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szünidei gyermekétkeztetés

teljesítmény-ellenőrzés

30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról 2. § (1) bekezdés 14. pont)
Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést
kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett
gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője,
illetve az Szt. hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére a Gyvt. 21/C. §-ban foglaltak szerint a bölcsőde, mini bölcsőde és az óvoda
zárva tartása, valamint az iskolában az Nktv. 30. § (1) bekezdése szerinti nyári szünet
és az Nktv. 30. § (4) bekezdése szerinti tanítási szünetek időtartama alatt (a továbbiakban együtt: szünidei gyermekétkeztetés). (Forrás: Gyvt. 21. § (1) bekezdés g)
pontja 2016. január 1-től)
A teljesítmény-ellenőrzés a számvevőszéki ellenőrzés azon típusa, amely annak megállapítására irányul, hogy a közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás
megfelel-e az eredményesség, hatékonyság, gazdaságosság elveinek, illetve vannake lehetőségek a teljesítmény javítására. A teljesítmény-ellenőrzés azzal támogatja a
szervezetek átlátható működését, hogy az ellenőrzési bizonyítékokra alapozva –független és mérvadó nézőpontot, következtetést ad az ellenőrzés eredményeinek célzott felhasználói számára – betekintést nyújt a közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal
való gazdálkodással, feladatellátással kapcsolatos, ellenőrzött tevékenységek végrehajtásába és eredményeibe. Ily módon közvetlenül hasznos információkat nyújt, miközben az ismeretbővítés és a teljesítmény-javítás alapjaként is szolgál. A teljesítmény-ellenőrzés új értékelési szempontokkal támogatja a felelős feleket az elszámoltathatóság javításában. (Állami Számvevőszék, A teljesítmény-ellenőrzés alapelvei 2015. július)
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II. SZ. MELLÉKLET: ELLENŐRZÖTT ÖNKORMÁNYZATOK, KERÜLETI ÉS JÁRÁSI HIVATALOK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ádánd Község Önkormányzata
Ároktő Község Önkormányzata
Besenyszög Város Önkormányzata
Bezeréd Község Önkormányzata
Bogács Község Önkormányzata
Bogyiszló Község Önkormányzata
Borsodnádasd Város Önkormányzata
Budakeszi Város Önkormányzata
Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
Bük Város Önkormányzata
Csanádpalota Városi Önkormányzat
Csépa Községi Önkormányzat
Dad Község Önkormányzata
Dánszentmiklós Község Önkormányzata
Dorog Város Önkormányzata
Écs Községi Önkormányzat
Emőd Város Önkormányzata
Felsőszenterzsébet Község Önkormányzata
Fiad Község Önkormányzata

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Gilvánfa Község Önkormányzata
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata
Kéthely Község Önkormányzata
Kisbér Város Önkormányzata
Kisláng Község Önkormányzata
Kisvárda Város Önkormányzata
Komádi Városi Önkormányzat
Komló Város Önkormányzat
Környe Község Önkormányzata
Kunszentmiklós Város Önkormányzat
Lenti Város Önkormányzata
Magyarbóly Községi Önkormányzat
Mároki Önkormányzat

10.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44. Olaszfa Község Önkormányzata
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

1. Békéscsabai Járási Hivatal
2. Budapest II. Kerületi Hivatal
3. Budapest XI. Kerületi Hivatal
4. Debreceni Járási Hivatal
5. Egri Járási Hivatal
6. Encsi Járási Hivatal
7. Esztergomi Járási Hivatal
8. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal
9. Hatvani Járási Hivatal
10.Jászberényi Járási Hivatal

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata
Nagyhalász Város Önkormányzata
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
Nagylengyel Község Önkormányzata
Nagypeterd Község Önkormányzata
Nemesdéd Községi Önkormányzat
Nyírmada Város Önkormányzata
Nyírmeggyes Község Önkormányzata

Ostoros Községi Önkormányzat
Pánd Község Önkormányzata
Pusztaederics Község Önkormányzata
Pusztaszabolcs Város Önkormányzata
Rábaszentandrás Község Önkormányzata
Rákóczifalva Város Önkormányzata
Rezi Község Önkormányzata
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Siófok Város Önkormányzata
Sirok Községi Önkormányzat
Szákszend Község Önkormányzata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szentantalfa Község Önkormányzata
Szigetbecse Község Önkormányzat
Szigethalom Város Önkormányzata
Szikszó Város Önkormányzata
Sződ Község Önkormányzata
Tét Város Önkormányzata
Tóalmás Község Önkormányzat
Üllő Város Önkormányzata
Vámospércs Város Önkormányzata
Várpalota Város Önkormányzata
Vasad Község Önkormányzata
Vasvár Város Önkormányzata
Zalagyömörő Község Önkormányzata

Kaposvári Járási Hivatal
Karcagi Járási Hivatal
Körmendi Járási Hivatal
Marcali Járási Hivatal
Monori Járási Hivatal
Nagyatádi Járási Hivatal
Nagykanizsai Járási Hivatal
Szekszárdi Járási Hivatal
Szigetvári Járási Hivatal
Szolnoki Járási Hivatal

FÜGGELÉKEK


I. SZ. FÜGGELÉK A JELENTÉSHEZ

Az Állami Számvevőszék az ellenőrzések során feltárt tényekhez kapcsolódó további
körülmények tisztázására eszközrendszerrel nem rendelkezik. Amennyiben az ellenőrzésen
túlmutatóan indokoltnak látszik az ellenőrzés során feltárt körülmények további vizsgálata,
az Állami Számvevőszék törvényi felhatalmazás alapján az ellenőrzés által feltárt
körülményeket továbbítja a hatáskörrel rendelkező szervnek a szükséges intézkedések
megtétele, eljárások lefolytatása érdekében.
1. Budakeszi Város Önkormányzata éves költségvetési beszámolójának adatai szerint
szünidei gyermekétkeztetés támogatást használt fel 505 305 Ft összegben. Az
önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéről nyilvántartással
rendelkezett, azonban a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét a tavaszi, a nyári,
az őszi, és a téli szünetre vonatkozóan a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (5)
bekezdésében foglalt előírás ellenére a Korm. rendelet 4. mellékletében előírt módon
nem dokumentálta. A Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés
igénybevételének dokumentumaival, a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7.
melléklete szerinti nyilatkozatokkal nem rendelkezett.
2. Gilvánfa Község Önkormányzata éves költségvetési beszámolójának adatai szerint
szünidei gyermekétkeztetés támogatást használt fel 3 746 317 Ft összegben, azonban
a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének
dokumentumaival, a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. melléklete szerinti
nyilatkozatokkal nem rendelkezett. A 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (5)
bekezdésében foglalt előírás ellenére a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét a
nyári, az őszi és a téli szünetre vonatkozóan a Korm. rendelet 4. mellékletében előírt
módon nem dokumentálta.
3. Pánd Község Önkormányzata éves költségvetési beszámolójának adatai szerint
szünidei gyermekétkeztetés támogatást használt fel 3 315 399 Ft összegben, a tavaszi,
a nyári, az őszi, illetve a téli szünidei gyermekétkezésről összesítővel rendelkezett,
azonban a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét a 328/2011. (XII. 29.) Korm.
rendelet 13. § (5) bekezdésében foglalt előírás ellenére a tavaszi, a nyári, az őszi, és
a téli szünetre vonatkozóan nem a Korm. rendelet 4. mellékletében előírt módon
dokumentálta. Az Önkormányzat a gyermekétkeztetés igénybevételére vonatkozó más
dokumentummal nem rendelkezett.
4. Komádi Városi Önkormányzat éves költségvetési beszámolójának adatai szerint
szünidei gyermekétkeztetés támogatást használt fel 13 832 760 Ft összegben, a
gyermekétkeztetés igénybevételéről dokumentummal rendelkezett, azonban a
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdésében foglalt előírás ellenére a
szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét a nyári, az őszi és a téli szünetre
vonatkozóan a Korm. rendelet 4. mellékletében előírt módon nem dokumentálta.
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5. Csanádpalota Városi Önkormányzat éves költségvetési beszámolójának adatai
szerint szünidei gyermekétkeztetés támogatást használt fel 647 520 Ft összegben,
azonban a gyermekétkeztetés igénybevételéről dokumentummal nem rendelkezett, a
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdésében foglalt előírás ellenére a
tavaszi, a nyári, az őszi, és a téli szünetre vonatkozóan a szünidei gyermekétkeztetés
igénybevételét a Korm. rendelet 4. mellékletében előírt módon nem dokumentálta.
6. Vasad Község Önkormányzatának éves költségvetési beszámolójának adatai szerint
szünidei gyermekétkeztetés támogatást használt fel 88 920 Ft összegben, azonban a
gyermekétkeztetés igénybevételét nem dokumentálta, a 328/2011. (XII. 29.) Korm.
rendelet 13. § (5) bekezdésében foglalt előírás ellenére a tavaszi, a nyári, az őszi, és
a téli szünetre vonatkozóan a Korm. rendelet 4. mellékletében előírt módon nem
dokumentálta.
Az önkormányzatok esetében felmerült a gyermekétkeztetésre járó önkormányzati
támogatás jogosulatlan igénybevételének és a Számv. tv. 165. § (2) bekezdése előírásai
megsértésének gyanúja, amely alapján a számviteli (könyvviteli) nyilvántartásokba csak
szabályszerűen kiállított – a könyvvitelben rögzítendő és a más jogszabályban előírt
adatokat a valóságnak megfelelően, hiánytalanul tartalmazó, a bizonylat általános alaki és
tartalmi követelményeinek megfelelő – bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni.
Az esetek konkrét körülményeinek felderítésére a Magyar Államkincstár rendelkezik
hatáskörrel.
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II. SZ. FÜGGELÉK: ÉSZREVÉTELEK

A jelentéstervezetet a Számvevőszék 15 napos
észrevételezésre megküldte az ellenőrzött szervezetek
vezetőinek az ÁSZ tv. 29. §* (1) bekezdése előírásának
megfelelően.

A jelentéstervezet megállapításaira a Budakeszi Polgármesteri Hivatal, a Budapest Főváros
XV. kerületi Polgármesteri Hivatal, a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, a Kisvárdai
Közös Önkormányzati Hivatal, a Komádi Városi Önkormányzat, a Várpalota Város
Önkormányzata polgármestere, illetve jegyzője-, továbbá a Budapest Főváros
Kormányhivatal, a Baranya Megyei Kormányhivatal és a Zala Megyei Kormányhivatal
vezetője az ÁSZ törvény 29.§ (2) bekezdésében foglalt határidőn belül észrevételt tettek. Az
észrevételeket és az arra adott válaszokat a függelék tartalmazza. A Magyar Államkincstár
elnöke-, a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata, a Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala jegyzője-, továbbá a Békés Megyei Kormányhivatal, a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal, a Heves Megyei Kormányhivatal és a Vas Megyei Kormányhivatal
vezetője nemleges észrevételt tettek.

*

29. § (1) Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési megállapításait megküldi az ellenőrzött szervezet vezetőjének vagy az általa megbízott személynek, és annak,
akinek személyes felelősségét állapította meg.
(2) Az ellenőrzött szervezet vezetője és a felelősként megjelölt személy az ellenőrzés megállapításaira tizenöt napon belül írásban észrevételt tehet.
(3) Az Állami Számvevőszék az észrevételre a beérkezésétől számított harminc napon belül írásban válaszol. A figyelembe nem vett észrevételeket köteles a jelentésben feltüntetni, és megindokolni, hogy azokat miért nem fogadta el.
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

1

Gyvt.

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
(hatályos: 1997. november 1-től)

2

Nktv.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
(hatályos: 2012. szeptember 1-től)

3

Kbt.1

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről (hatálytalan: 2015. november 1-től)

4

Kbt.2

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (hatályos: 2015. november 1-től)

5

Bkr.

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről (hatályos: 2012. január 1-től)

6

Kincstár

Magyar Államkincstár

7

ÁSZ tv.

2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről

8

CATI-módszer

Computer Assisted Telephone Interviewing. Számítógéppel támogatott telefonos
lekérdezés

9

2013. évi CLXV. törvény

2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről

10

Mötv.

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
(hatályos: 2012. január 1-től)

11

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról (hatályos: 2012. január 13-ától)

12

Számv. tv.

2000. évi C. törvény a számvitelről

13

Kincstár

Magyar Államkincstár

14

Áht.

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

15

Ávr.

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról (hatályos: 2012. január 1-től)

16

Ket.

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól (hatályos: 2005. november 1-től)

17

66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

18

37/2014. EMMI rendelet

37/2014. EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi
előírásokról (hatályos: 2015. január 1-től)
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