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AZ ARANYKERESZT ÁPOLÓ OTTHON KÖZHASZNÚ NONPROFIT
KFT. ELLENŐRZÉSE
Összefoglaló a sajtó számára
a humánszolgáltatást nyújtó államháztartáson kívüli szociális intézmények, szolgáltatók
fenntartói központi költségvetésből kapott támogatásai felhasználásának ellenőrzéséről Aranykereszt Ápoló Otthon Közhasznú Nonprofit Kft. (19147)
Az Állami Számvevőszék befejezte az Aranykereszt Ápoló Otthon Közhasznú
Nonprofit Kft. ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a társaság szociális
közfeladatot ellátó intézménye működtetésére igénybevett közpénzekkel való
gazdálkodása nem volt elszámoltatható és átlátható. A pénzeszközök
rendeltetésellenes felhasználása veszélyének megszüntetése érdekében az ÁSZ
vagyonmegóvási intézkedés kezdeményezését helyezte kilátásba.
Humánszolgáltatást nyújtó, államháztartáson kívüli szervezeteknél végez ellenőrzéseket az
Állami Számvevőszék. A köznevelési és szociális feladatokat ellátó nem állami
intézményfenntartók részére közfeladataik ellátására évente jelentős összegű pénzügyi
támogatást biztosítottak a mindenkori költségvetési törvények. Az ÁSZ ellenőrzéseivel hozzájárul
ahhoz, hogy a közfeladatok ellátásáért kapott közpénzeket az államháztartáson kívüli szervezetek
is átlátható módon használják fel.
Az Aranykereszt Ápoló Otthon Nonprofit Kft-t a céginformáció adatai alapján 2008-ban
alapították. Főtevékenysége idősek, fogyatékos személyek bentlakásos ellátása volt, a budapesti
székhelyű Margaréta Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthonát működtette. Főtevékenysége
ellátására 2015-ben 115,8 millió Ft, 2016-ban 111,6 millió Ft és 2017-ben 136,2 millió Ft
támogatást kapott a központi költségvetésből.
Az Állami Számvevőszék a 2015-2017 közötti időszakra vonatkozóan ellenőrizte, hogy az
Aranykereszt Ápoló Otthon Közhasznú Nonprofit Kft., mint nem állami, nem önkormányzati
szociális intézményfenntartó központi költségvetésből kapott támogatásainak felhasználása
szabályszerű volt-e, a támogatások igénylése, évközi módosítása és év végi elszámolása megfelelte a jogszabályi előírásoknak.
Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a szociális humánszolgáltatási közfeladatot ellátó
intézményt fenntartó Aranykereszt Ápoló Otthon Közhasznú Nonprofit Kft. a 2015-2017 közötti
időszakban nem rendelkezett a jogszabályban előírt számviteli politikával és az annak keretében
elkészítendő szabályzatokkal, ezáltal nem alakította ki a szabályszerű működés és gazdálkodás
kereteit, nem teremtette meg a közfeladathoz biztosított költségvetési támogatások átlátható,
elszámoltatható igénybevételének, felhasználásának feltételeit. Számviteli szabályozás
hiányában nem volt igazolt, hogy a társaság a költségvetési támogatásokat
intézményfenntartóként az intézménye működtetésére fordította.
A társaság a jogszabályban előírt beszámoló készítési kötelezettségének nem tett eleget, ezzel nem
biztosította az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot a fenntartott szociális intézménye
működtetésére igénybe vett közpénzekre vonatkozóan.
A fentiek alapján a pénzeszközök rendeltetésellenes felhasználása veszélyének megszüntetése
érdekében az ÁSZ vagyonmegóvási intézkedés kezdeményezését helyezte kilátásba.

Az Állami Számvevőszék mint az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, a demokratikus
intézményrendszer független alapintézménye. Küldetése, hogy szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő
ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, és hozzájáruljon a „jól irányított államhoz”. Az ÁSZ
javaslataival a közpénzek szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, használatát segíti elő.

