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A SZENT KERESZT ALAPÍTVÁNY ELLENŐRZÉSE
Összefoglaló a sajtó számára
a humánszolgáltatást nyújtó államháztartáson kívüli szociális intézmények, szolgáltatók fenntartói
központi költségvetésből kapott támogatásai felhasználásának ellenőrzéséről – Szent Kereszt
Alapítvány (19170)
Az Állami Számvevőszék befejezte a Szent Kereszt Alapítvány 2015-2017 közötti időszakra
vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az alapítvány a működési és
gazdálkodási környezetét nem szabályszerűen alakította ki, így a költségvetési
támogatások átlátható és elszámoltatható igénybevételének, felhasználásának a
feltételeit nem teremtette meg. A szociális ellátás közfeladathoz biztosított központi
költségvetési támogatásokat nem szabályszerűen tartotta nyilván, ezáltal nem
biztosította az elszámoltathatóságot.
Humánszolgáltatást nyújtó, államháztartáson kívüli szervezeteknél végez ellenőrzéseket az ÁSZ. A
köznevelési és szociális feladatokat ellátó nem állami intézményfenntartók részére közfeladataik
ellátására évente jelentős összegű pénzügyi támogatást biztosítottak a mindenkori költségvetési
törvények. Az ÁSZ ellenőrzésével hozzájárul ahhoz, hogy a közfeladatok ellátásáért kapott közpénzeket
az államháztartáson kívüli szervezetek is átlátható módon használják fel.
A budapesti székhelyű Szent Kereszt Alapítványt 2002-ben egy magánszemély alapította 5 millió Ft
alapítási vagyonnal, időskorúak és mozgássérültek személyes gondozása céljából. Az alapítványnál
háromtagú kuratórium, valamint felügyelőbizottság működött.
Az alapítvány a 2015-2017 közötti időszakban közhasznú szervezetként működött, szociális közfeladatát
megvalósítva egy intézményt tartott fenn, a Kék Duna Idősek Otthonát. Az otthon jogi személyiséggel
nem rendelkezett, alaptevékenysége időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása volt, 150 fő
engedélyezett férőhellyel.
A 2015-2016 közötti időszakban az alapítvány két szociális szolgáltató fenntartója volt, melyek a
szolgáltatási formaváltás következtében 2017-ben bölcsődeként, Duna-parti Manókuckó Munkahelyi
Családi Bölcsőde I-II. néven működtek, 5-5 fő engedélyezett férőhellyel. Az alapítvány fenntartásában
működő szociális intézmény és a két szociális szolgáltató önálló gazdálkodással nem rendelkezett. Az
alapítvány által igénybevett központi költségvetési támogatás összege 2015-ben 109,5 millió Ft, 2016ban 117,9 millió Ft, 2017-ben 134,1 millió Ft volt.
Az Állami Számvevőszék a 2015-2017 közötti időszakra vonatkozóan azt ellenőrizte, hogy a Szent
Kereszt Alapítvány mint fenntartó, központi költségvetésből kapott támogatásainak felhasználása
szabályszerű volt-e, a támogatások igénylése, évközi módosítása és év végi elszámolása megfelelt-e a
jogszabályi előírásoknak.
Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a Szent Kereszt Alapítvány a működési és gazdálkodási
környezetét nem szabályszerűen alakította ki, számlarenddel nem rendelkezett, ezáltal nem biztosította
a költségvetési támogatások átlátható felhasználását.
Az alapítvány a saját és az egyes szolgáltatói gazdálkodását a számviteli rendjében feladatonkénti
bontásban, elkülönítetten nem kezelte, ezáltal nem volt igazolt, hogy a költségvetési támogatásokat
intézményei működtetésére fordította. Egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a
honlapján 2017-ben nem tette közzé, így a nyilvánosság felé fennálló elszámolási kötelezettségének
nem tett eleget.
Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék a Szent Kereszt Alapítvány kuratóriumi
elnökének három javaslatot fogalmazott meg, melyekre az érintettnek 30 napon belül intézkedési tervet
kell készítenie.

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.

