További információ, sajtókapcsolat:
Horváth Bálint osztályvezető főtanácsos
Állami Számvevőszék, Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály
Telefon: +36 1 484 9145 Mobil: +36 20 238 6939
E-mail: sajto@asz.hu Web: www.asz.hu ; www.aszhirportal.hu
Média: ÁSZ Youtube ; www.facebook.com/penzugyiszemle

A KÖZÖS KINCS OKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
ELLENŐRZÉSE
Összefoglaló a sajtó számára
a humánszolgáltatást nyújtó államháztartáson kívüli köznevelési intézmények, szolgáltatók fenntartói központi
költségvetésből kapott támogatásai felhasználásának ellenőrzéséről – Közös Kincs Oktatási Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft. (17141)
Az Állami Számvevőszék befejezte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei biri székhelyű Közös Kincs
Oktatási Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2012-2015 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését.
Az ÁSZ megállapította, hogy Közös Kincs NKft.-nél a közfeladat-ellátás kereteinek kialakítása
szabályszerű volt. Az intézményfenntartó társaság a központi költségvetésből kapott támogatásokat
2012-2013-ban nem szabályszerűen használta fel, mivel a forrásokat nem utalta át teljes egészében
az intézménye részére. 2014-2015-ben az át nem adott támogatások cél szerinti felhasználása nem
volt megfelelően dokumentált. A közfeladat-ellátás során az átláthatóság érvényesülését nem
biztosította, mivel nem gondoskodott a jogszabályokban előírt közérdekű adatok, dokumentumok
közzétételével a nyilvánosság és a szolgáltatást igénybe vevők tájékoztatásáról.
Humánszolgáltatást nyújtó, államháztartáson kívüli szervezeteknél végez ellenőrzéseket az ÁSZ. A köznevelési
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 átlátható módon
használják fel.
A Közös Kincs NKft., mint intézményfenntartó a közfeladat ellátását a Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde,
Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartásával végezte,
Biriben, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található telephelyein. Az intézmény tanulói létszáma az
ellenőrzött időszakban 1275 és 1365 fő között alakult.
A Közös Kincs NKft., mint közfeladat-ellátásában részt vevő intézményfenntartó Magyarország éves költségvetéséből
támogatásra volt jogosult. A támogatás összege – egyszerűsített éves beszámolói szerint – 2012-ben 363,3 millió Ft,
2013-ban 543,0 millió Ft, 2014-ben 523,5 millió Ft, 2015-ben 529,2 millió Ft volt. A szakmai irányító szervi
feladatokat 2012. május 13-ig a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, ezt követően az Emberi Erőforrások Minisztériuma
látta el.
Az ellenőrzés megállapította, hogy a Közös Kincs NKft.-nél a közfeladat-ellátás szervezeti kereteinek kialakítása
szabályszerű volt. Rendelkezett társasági szerződéssel, majd egyszemélyes társasággá alakulása után alapító
okirattal, amelyek megfeleltek a jogszabályi előírásoknak. A központi költségvetési támogatás igénybevételéhez
előírt feltételeket biztosította, az igénybevételhez szükséges, jogszabályban előírt intézményi adatok, valamint az
elszámoláshoz szükséges nyilvántartások és dokumentumok rendelkezésére álltak. Belső gazdálkodására és
adatkezelésére vonatkozó szabályozottsága összességében megfelelt az előírásoknak.
A Közös Kincs NKft. a központi költségvetésből kapott támogatásokat nem szabályszerűen használta fel. 2012-ben
és 2013-ban a támogatásoknak nem a teljes összegét adta át a fenntartott intézménye részére, megsértve ezzel a
vonatkozó törvényi előírásokat. 2014-ben és 2015-ben a nem átadott támogatások felhasználásáról nem vezetett a
jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartást. Az intézménye működtetésének kereteit összességében a
jogszabályokban előírtak szerint alakította ki, az alapfeladatait alapító okiratban meghatározta, a nyilvántartásba
vétel megtörtént, a szükséges működési engedélyek rendelkezésre álltak, és az intézményi alapdokumentumokat –
a minőségirányítási program kivételével – jóváhagyta.
A Közös Kincs NKft. az intézménye pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtására, a
pedagógiai-szakmai munka eredményességére vonatkozó értékelési feladatainak nem tett eleget, s így – a nyilvános
értékelés hiányában – nem tájékoztatta megfelelően a szolgáltatást igénybe vevőket az intézmény működéséről. A
törvényben előírt közérdekű adatokat nem teljes körűen tette közzé, ezáltal nem biztosította a közfeladat-ellátás
során a működése átláthatóságát. Az egyszerűsített éves beszámolói megfeleltek a jogszabályi előírásoknak.
Az ÁSZ a Közös Kincs Oktatási Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 5 javaslatot fogalmazott meg,
amelyekre 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 „jó kormányzáshoz”. Az ÁSZ javaslataival a közpénzek szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását,
használatát segíti elő.

