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A KÉK NEFELEJCS ALAPÍTVÁNY ELLENŐRZÉSE
Összefoglaló a sajtó számára
a humánszolgáltatást nyújtó államháztartáson kívüli köznevelési és szociális intézmények,
szolgáltatók fenntartói központi költségvetésből kapott támogatásai felhasználásának ellenőrzéséről –
Kék Nefelejcs Alapítvány (19171)
Az Állami Számvevőszék befejezte a Kék Nefelejcs Alapítvány 2015-2017 közötti időszakra
vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az alapítvány kialakította a szociális
közfeladat ellátásának feltételeit, és megteremtette a költségvetési támogatások
átlátható, elszámoltatható igénybevételének, felhasználásának feltételeit. A szociális
intézményei működtetésére felhasznált közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával a
nyilvánosság előtt ugyanakkor nem számolt el, a beszámoló készítési kötelezettségének
nem tett eleget, ezáltal nem biztosította az elszámoltathatóságot és az átláthatóságot.
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 nyíregyházi székhelyű Kék Nefelejcs Alapítványt 2008-ban magánszemély alapította. Az alapítvány
célja a pszichiátriai és szenvedélybetegek ápolása, támogatása, társadalmi beilleszkedésének
elősegítése, valamint a fogyatékos személyek társadalmi esélyegyenlőségének megteremtése,
támogatása, fejlesztése, továbbá az időskorúak és fiatalkorúak támogatása, segítése, illetve gyermek- és
ifjúságvédelem. A 2015-2017 közötti időszakban az alapítvány két, Nyíregyházán működő szociális
humánszolgáltató intézmény fenntartásával és működtetésével vett részt az állami közfeladatellátásban: a „Reménység” Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonában 33 férőhelyen, a Szent Katalin
Szeretetotthonban pedig 99 férőhelyen biztosított szociális ellátást. Az alapítvány a szociális közfeladat
ellátása érdekében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával ellátási szerződést kötött. Az
alapítvány közhasznú jogállású szervezet, vállalkozási tevékenységet az ellenőrzött időszakban nem
folytatott.
Az alapítványt a 2015-2017 közötti időszakban ágazati pótlék, a szociális ellátáshoz kapcsolódó
támogatás, valamint kiegészítő pótlék illette meg. Az alapítvány mint intézményfenntartó által a
szociális feladatellátáshoz kapott költségvetési támogatások összege 2015-ben 100,8 millió Ft, 2016-ban
105,2 millió Ft, míg 2017-ben 123,9 millió Ft volt.
Az Állami Számvevőszék a 2015-2017 közötti időszakra vonatkozóan azt ellenőrizte, hogy a Kék
Nefelejcs 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 Kék Nefelejcs Alapítvány belső szabályozottságának
kialakítása szabályszerű volt, rendelkezett alapító okirattal, számviteli politikával és az annak
keretében elkészítendő szabályzatokkal, így biztosította a szabályszerű gazdálkodás feltételeit.
A központi költségvetési támogatásokat szabályszerűen fordította szociális intézményei működtetésére.
Az alapítvány a szociális közfeladatot ellátó intézményei működtetéséhez felhasznált közpénzekre
vonatkozó gazdálkodásával a nyilvánosság előtt ugyanakkor nem számolt el, mivel a 2015-2017 közötti
időszakban a beszámoló készítési kötelezettségének nem tett eleget, ezáltal nem biztosította az
elszámoltathatóság és az átláthatóság elvének érvényesülését.
Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék a Kék Nefelejcs Alapítvány kuratóriumi
elnökének egy javaslatot fogalmazott meg, melyre 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.

