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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. 
pontja alapján, a helyi önkormányzatok társulásának tagjai évente beszámolnak, a 
társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületeinek, a társulás 
működéséről. 
 
Eplény Községi Önkormányzat tagja a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának. 
 
A Társulási Megállapodás 26.1. pontja szerint: 
 
„26.1. A Társulás működéséről évente egy alkalommal beszámol a tag képviselő- 
testülete előtt. A beszámoló benyújtására a Társulási Tanács elnöke jogosult a 
zárszámadás elfogadását követően. A beszámoló magában foglalja a Társulás által 
fenntartott költségvetési szerv beszámolóját is.” 
 
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 9/2021. (V. 2.) 
határozatával a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót előzetesen véleményezte, a beszámoló tartalmával – annak 
mellékletében foglaltak szerinti tartalommal – egyetértett.  
 
Az előterjesztés tartalmazza a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi 
tevékenységéről, a társulás pénzügyi helyzetéről és a fenntartásában lévő VKTT 
Egyesített Szociális Intézmény szakmai beszámolójáról szóló dokumentumot. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 
határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjen. 
 
 
Eplény, 2022. május 17. 
 
         Fiskál János  
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HATÁROZATI JAVASLAT 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2022. (V. 25.) határozata  

 
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadásáról 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Beszámoló a 
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi tevékenységéről” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség 

Többcélú Társulása 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. 

 
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

képviselő-testület döntéséről a társulás elnökét tájékoztassa. 
 
Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő:  2022. május 31. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  

dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető 
 
 
Eplény, 2022. május 25. 
 
 
 

Fiskál János s.k.      dr. Dancs Judit s.k. 
       polgármester       jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Veszprémi 
Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
szóló …/2022. (V. 25.) határozatához 

 
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának beszámolója a 2021. évi 

működéséről 
 

I. 
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 

működése 
 

A Társulási Tanács 2021. évben 4 alkalommal ülésezett, a veszélyhelyzetben 5 
alkalommal került sor Társulási tanácsi elnöki döntésre; Társulási tanácsi ülésen, vagy 
a Társulási Tanács jogkörében eljárva, a Társulási Tanács elnöke által hozott 
döntésként 25 napirendi pont esetében, 29 határozat született. 
 
A Társulási Tanács a 2021. évi költségvetését a 3/2021. (II. 25.) határozatával fogadta 
el. Az előirányzatok évközi módosítására négy alkalommal került sor. A 2022. évi 
átmeneti gazdálkodásról a 28/2021. (XI. 29.) Társulási tanácsi határozattal hozott 
döntést. 
 
A Társulási Megállapodás módosítására 2021. évben nem került sor.  
 
A Társulási Tanács a 16/2021. (VI. 28.) és a 24/2021. (X. 26.) határozatával döntött a 
VKTT Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának és 
szakmai programjának módosításáról valamint 6/2020. (III. 31.) határozatával döntött 
a VKTT Egyesített Szociális Intézmény szakmai programjának módosításáról. 
 
A Társulás 2022. évi ellenőrzési tervének jóváhagyásáról a Társulási Tanács a 24/2021. 
(X. 26.) határozatával döntött. 

 
II. 

Pénzügyi beszámoló 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdése (a 
továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) értelmében a Veszprémi 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának a Társulás költségvetésének 
végrehajtásáról zárszámadási határozatot kell elfogadnia.  

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 2021. évi 
költségvetését a 3/2021. (II. 25.) határozatával fogadta el. Az előirányzatok évközi 
módosítására öt alkalommal került sor a Társulási Tanács jóváhagyásával. 

 

1. Társulási feladatellátás 

A Társulás Bánd, Barnag, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, 
Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém, 
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Veszprémfajsz, Vilonya, Vöröstó településeken biztosítja - az irányítása alá tartozó - 
Egyesített Szociális Intézmény keretein belül, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a szociális étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, időskorúak, demensek nappali ellátása szociális alapszolgáltatási, 
továbbá az ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona szociális szakellátási feladatokat. 

A Társulás a Társulási Megállapodásban szereplő kötelezően ellátandó feladatait 
ellátta, az ehhez szükséges bevételi források rendelkezésre álltak. A Társulás 
fizetőképességének fenntartását folyamatosan biztosítani tudta. 

2. Bevételi források és azok teljesítése 

A Társulás és intézménye (finanszírozási bevételek nélkül) 960 256 E Ft bevételt 
realizált, mely a módosított előirányzat 100%-a. 

A Társulás működési célú támogatásának (államháztartáson belülről) előirányzatát az 
Egyesített Szociális Intézmény működéséhez kapcsolódó központi költségvetési 
támogatások Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat által történő átadásából, a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz kapcsolódó 2021. évi támogatásból, a 
települési hozzájárulásokból és a bentlakásos intézmény egyszeri hozzájárulás 10%-
ának átadásából tevődik össze. 

Az Intézmény működési célú támogatásának (államháztartáson belüli) előirányzata a 
bentlakásos intézmény részére elkülönített egyszeri hozzájárulás 10%-ának 
visszatérítéséből, a bentlakásos intézményből történő kiköltözésekhez kapcsolódó 
visszafizetések megtérítéséből és a „Nyári diákmunka” program támogatásából és a 
hozzá kapcsolódó visszaigényelt szakképzési hozzájárulás összegéből tevődik össze, 
ami együttesen 100%-ra teljesült. 

A működési bevételek teljesítése 100%, melynek jelentős részét az Egyesített Szociális 
Intézmény működési bevétele teszi ki. 

A finanszírozási bevételek teljesítési adata a 2021. évi költségvetési maradvány 
igénybevételét mutatja. 

3. Kiadások alakulása 

A Társulás és intézménye (finanszírozási kiadások nélkül) 927 900 E Ft kiadást 
realizált, mely a módosított előirányzat 91,5%-a. 

A Társulás kiadásai a működésével összefüggő dologi kiadásokból (bankszámla 
költség, gépjármű adó) és az intézménynek visszatérített egyszeri hozzájárulás 
összegéből tevődnek össze, amelyek összességében - a tartalékok nélkül – 97,7%-
ban teljesültek. 

Az Egyesített Szociális Intézmény működésével összefüggő kiadások időarányosan 
teljesültek. Ebből a személyi juttatások 95,4%-os, a munkaadót terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó 92,4%-os és a dologi kiadások 87,8%-os teljesítést 
mutatnak. Az Intézmény a tervezett beruházásait 96,8%-ban, a felújításait 95%-
ban teljesítette.  
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Az Intézmény Veszprém közigazgatási területén ellátja az időskorúak tartós 
bentlakásos intézményi és nappali ellátáshoz kapcsolódó feladatokat, mely 2014. 
évben kiegészült az átmeneti ellátással. A város demográfiai jellemzőinek változásából 
eredően a szolgáltatások tekintetében folyamatosan változik az ellátottak száma. 

Veszprémben és a vonzáskörzetéhez tartozó 14 településen biztosítja az Intézmény a 
szociális alapszolgáltatások közül a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtási 
feladatokat. Ezen szolgáltatások tekintetében évről évre nő az ellátottak száma. 

4. Költségvetési maradvány alakulása 

A Társulás 2021. évi költségvetési maradványa 12 884 E Ft, melyből 12 808 E Ft 
kötelezettséggel terhelt, 76 E Ft a szabad maradvány. A szabad és kötelezettséggel 
terhelt maradványból 2840 E Ft-ot a 2022. évi eredeti költségvetés már tartalmaz.  

Az Intézmény 2021. évi költségvetési maradványa 73 579 E Ft, melyből 23 758 E Ft 
kötelezettséggel terhelt, 49 821 E Ft szabad maradvány.  

5. Vagyon alakulása 

A 2021. évi összesített mérleg az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) 
Kormányrendelet előírásai alapján készült. Az elemzés során ezen adatokat 
viszonyítottuk a 2020. évi záró adatokhoz. 

Az eszközök és források mérleg szerinti összege 162 974 E Ft, mely az előző évhez 
viszonyítva 50,9 %-kal nőtt. 

Eszközök 

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 
A Társulás és intézménye befektetett eszközeinek nyilvántartás szerinti értéke 38 795 
E Ft, amely az előző évhez képest 4352 E Ft-tal csökkent, ez 10,1%-os csökkenést 
jelent.  
 
A/I. Immateriális javak 
A mérlegben az immateriális javak állománya 433 E Ft, az előző évhez képest 16,1%-
kal csökkent, ami 83 E Ft-os csökkenést jelent. A változást az értékcsökkenés 
elszámolása okozza. 
 
A/II. Tárgyi eszközök 
A tárgyi eszközök nettó értéke 38362 E Ft, az előző évhez képest 10%-kal csökkent, 
amely 4269 E Ft-ot jelent. A tárgyévben végrehajtott beruházások, felújítások 
aktiválása ellenére az értékcsökkenés elszámolása összességében csökkenést 
eredményezett. 
 
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 
A Társulás és intézménye forgóeszközeinek 2021. december 31-i állománya a 
nyilvántartások szerint 1471 E Ft, amely 10,1%-os növekedést mutat az előző évhez 
képest. A vásárolt készletek értékét csak az intézmény mérlege tartalmaz. Itt jelenik 
meg az intézmény élelmezési anyagkészlet állománya. 
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C) Pénzeszközök 
A Társulás és intézménye pénzeszközeinek összege 2021. december 31-én 81 048 E 
Ft, ebből az intézmény bankszámlájának és pénztárának egyenlege 68 164 E Ft. 
 
D) Követelések 
A mérlegben szereplő követelésállomány a tárgyév december 31-én 2159 E Ft (előző 
évhez képest 879 E Ft-tal csökkent), melynek összetétele a következő: 
A költségvetési évben esedékes követelések értéke 1698 E Ft, ami a működési 
bevételekhez kapcsolódik, legnagyobb része az intézményi ellátottak díjhátralékából 
származik. 
A követelés jellegű sajátos elszámolások értéke 453 E Ft, ami a folyósított, 
megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összegét 
tartalmazza. 
 
E) Egyéb sajátos elszámolások között 38 936 E Ft összegben kerül kimutatásra az 
előzetesen felszámított és a fizetendő általános forgalmi adó, valamint a december 
hónapban kifizetett bérjellegű kifizetések, amelyek végleges kiadásként a következő 
évben kerülnek elszámolásra. 
 
F) Aktív időbeli elhatárolások 
A mérlegben az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása között az 
olyan járó eredményszemléletű bevételeket kell kimutatni, amelyek csak a mérleg 
fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el, 
összege 565 E Ft. 
 
Források 
 
G) Saját tőke 
Saját tőkeként kell kimutatni a nemzeti vagyon induláskori értékeként 2014. január 1-
jén meglévő, nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását, illetve 
annak változásait. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaiként a 2014. 
január 1-jén meglévő – nem idegen – pénzeszközök forrását kell kimutatni. 
A mérlegben felhalmozott eredményként az előző költségvetési évek felhalmozott 
eredményét kell kimutatni. A mérlegsor negatív előjellel is szerepelhet. A mérleg 
szerinti eredményt az eredmény-kimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel 
egyezően kell szerepeltetni. 
 
H) Kötelezettségek 
A Kötelezettségek azok a szállítói, vállalkozói, szolgáltatási és egyéb szerződésekből 
eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a 
szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, az államháztartás 
szervezete által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódnak. 
A kötelezettségek összege 2604 E Ft, 45,2%-kal csökkent az előző évhez képest.  
 
J) Passzív időbeli elhatárolásokon belül kell kimutatni az eredményszemléletű 
bevételek, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolását és a halasztott 
eredményszemléletű bevételeket. A mérlegforduló napot megelőző időszakot terhelő 
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költségek, többek között a 2021. december havi bérek elhatárolása szerepel, melynek 
összege 63 459 E Ft. 
 

III. 
Szakmai beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített 

Szociális Intézmények 2021. évi szakmai tevékenységéről 
 
 
1.  Az intézmény által nyújtott szociális szolgáltatások formája 
 
Az intézmény 2021. évben változatlanul 4 szociális alapszolgáltatást (étkeztetés, 
házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása) és 
2 szakosított ellátást (ápolást, gondozást biztosító bentlakásos otthon, átmeneti 
elhelyezést nyújtó intézmény) 8 szervezeti egységben és 5 telephelyen biztosított.  
 
Szociális étkeztetés. Az étkeztetés változatlanul az étel helyben fogyasztásával, 
házhozszállításával, elvitelének lehetővé tételével valósult meg naponta.  
 
Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a korábbiaknak megfelelő 
módon történt.  
 
Nappali ellátás (idősek klubjai). A Veszprémben négy, Herenden egy idősek klubja 
működik összesen 220 férőhellyel.  
 
Tartós ápolást, gondozást nyújtó intézmények. 
Az átmeneti és bentlakásos otthonaink lakói, magas ápolási és gondozási szükséglettel 
rendelkeznek. 2021. évben a demenciában szenvedők száma tovább emelkedett. Az 
ellátottak ápolásához, ellátásához és az intézmény tisztántartásához, fertőtlenítéséhez 
jelentős mennyiségű higiéniás eszköz, gyógyászati segédeszköz, tisztálkodó és tisztító 
szer szükséges, melyek költségei megterhelően magasak.  
2021. december 31-én az I-es és a II-es Idősek otthonára összesen közel 400 fő idős 
ember várakozott, az intézményi ellátás során 2021. évben 38 férőhely üresedett meg.  
 
2.  Tárgyi feltételek 
 
A VKTT Egyesített Szociális Intézmény mind a székhelyen, mind a telephelyeken eltérő 
állagú épületekben ugyan, de rendezett, tiszta körülmények között működik. Az 
épületek állaga karbantartott, folyamatos fejújításra van szükség. Az 
intézményrendszer egészére elmondható, hogy a tárgyi feltételek megfelelnek a 
jogszabályi előírásoknak. 
A 2021. évben a II. sz. Idősek Otthonában 3 lakás került felújításra. Az egyszeri 
hozzájárulási díjból származó bevételből a használat közben meghibásodott, cserére 
szükségessé vált eszközöket pótolták. A kistelepülések részére történt beszerzések 
saját költségvetésüket terhelték.  
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Beruházási kiadások 2021. év 

  
 Adatok E Ft-ban 

Sorsz. Megnevezés 
Teljes 

költség 
2021. évi 
teljesítés 

  Szentgál     

1 Egyéb kisért.eszközbesz.(kerékpár) 120 113 

  Bánd     

2 Egyéb kisért.eszközbesz.(kerékpár) 120 110 

  Eplény     

3 
Egyéb kisért.eszközbesz.(vérny.mérő, 
lázmérő) 

40 32 

  Herend     

4 

Egyéb 
kisért.eszközbesz.(iratmegsemmisítő, 
nyomtató, mosogató szekr., fazék, 
vérny.mérő) 

132 121 

  Nagyvázsony     

5 Egyéb kisért.eszközbesz.(vércukormérő) 15 10 

  Veszprém     

6 Hűtőszekrény 454 454 

7 Sütő 785 785 

8 Salgópolc 116 115 

9 Betegágy, heverő 847 847 

10 Nővérszoba konyhabútor 493 473 

11 

Egyéb kisértékű eszközbesz. (kávéfőző, 
telefon, székek, botmixer, ágyasztalok, 
műanyag asztal, pulzoximéter, külső 
adattároló, napernyő+talp, szalagos 
számológép, flipchart tábla, 
mobiltelefon, létra, felmosó kocsi, 
lázmérő, komód) 

1 163 1 047 

12 
Informatikai eszközök besz. (nyomtatók, 
számítógép, laptop, monitor) 

1 218 1 207 

13 Burgonyakoptató 575 570 

  Összesen 6 078 5 884 
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 Felújítási kiadások 2021. év 
  

  
 Adatok e Ft-ban 

Sorsz. Megnevezés 
Teljes 

költség 
2021. évi 
teljesítés 

1 Völgyikút u. 2. 3/18-as lakás felújítás 1 000 995 

2 Völgyikút u. 2. 3/14-es lakás felújítás 902 782 

3 Völgyikút u. 2. 1/6-os lakás felújítás 610 609 

  Összesen 2 512 2 386 

A Török Ignác utcai I. sz. Idősek Otthonában a megnyitás óta változatlan formában 
működő személylift tekintetében 2021-ban továbbra is rendszeresek voltak a krízist 
elhárító javítások, karbantartási kiadások. 2021. októberében elkezdődött az új lift 
beépítése.  
 
3.  Működési feltételek 
 
A működéshez szükséges személyi, tárgyi és szakmai feltételek adottak, az intézmény 
az általános működési feltételeknek megfelel. 
2021. novemberben Hajmáskér település jelezte, hogy szeretne házi segítségnyújtást 
biztosítani 2022. január 1-től. 
 

Szolgáltatás helye Ellátás formája Ellátható személyek, 
férőhelyek száma 

Veszprém, Török I. u. 10. idősek otthona  72 fő  

Veszprém, Völgyikút u. 2. idősek otthona 59 fő (emelt szintű) 

Veszprém, Völgyikút u. 2. időskorúak gondozóháza 6 fő 

Veszprém, Völgyikút u. 2. 
nappali ellátás időskorúak 
részére 

70 fő (ebből 20 fő 
demens) 

Veszprém, Völgyikút u. 2. étkeztetés nem meghatározott 

Veszprém, Völgyikút u. 2. házi segítségnyújtás 
140 fő (kistérségi 
településeket is 
tartalmazza 

Veszprém, Hóvirág u. 14. 
nappali ellátás időskorúak 
részére 

40 fő 

Veszprém, Hóvirág u. 14. étkeztetés nem meghatározott 

Veszprém, Hóvirág u. 14. házi segítségnyújtás 84 fő 

Veszprém, Völgyikút u. 2. 
jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

160 készülék 

Veszprém, Szent I. u. 48. 
nappali ellátás időskorúak 
részére 

50 fő 

Veszprém, Szent I. u. 48. étkeztetés nem meghatározott 

Veszprém, Március 15. u. 1/A 
nappali ellátás időskorúak 
részére 

40 fő 

Herend, Kossuth u. 60. nappali ellátást nyújtó int. 20 fő 

Herend, Kossuth u. 60. étkeztetés nem meghatározott 

Herend, Kossuth u. 60. házi segítségnyújtás 14 fő 
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4.  Személyi feltételek 
 
A VKTT Egyesített Szociális Intézmény munkavállalóival kapcsolatos adatok a 2021. 
december 31-i állapot szerint:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szakképzettek aránya a jogszabály által megkövetelt minimum 50% felett állt a 2021-
es évben. Az intézmény nappali ellátásában, bentlakásos intézményi ellátásában 
dolgozó munkavállalók legalább 80%-ban, a házi segítségnyújtás keretében személyi 
gondozást végzők 100%-ban szakképzettek. 
 
Munkajogi létszám – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(továbbiakban: Kjt.) 61. § (1) bekezdés és a 63. § - 66. § alapján az alábbi fizetési 
osztályokba tagozódnak:  

- A  13 fő 
- B  52 fő 
- C  28 fő 
- D  16 fő 
- E  22 fő 
- F  15 fő 
- G   2 fő 
- H         1 fő 
- I     0 fő 
-  

5.  Szakmai feltételek, a szakmai program megvalósulása 
 

A szakmai programban leírt szolgáltatásokat az intézmény maradéktalanul ellátja, a 
szakmai, etikai szabályokat betartja.  
 
6.  A gondozási tervek hatékonysága 

 
A gondozási tervek a kötelező protokollok mentén, a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően a gondozott felvételét követő 30 napon belül elkészülnek.  

Engedélyezett létszám 150 fő ebből szakmai létszám:  96,5 fő 

Átlagos statisztikai létszám 144 fő ebből szakmai létszám:  93,5 fő 

Munkajogi létszám 149 fő   

Engedélyezett, betöltött 
létszám 

144 fő   

Szellemi foglalkozású 30 fő   

Fizikai foglalkozású 119 fő 
szakmai feladatot ellátó:  
egyéb:                           

81 fő 
38 fő 

Teljes munkaidős 145 fő   

Rész munkaidős     4 fő   

Besorolás alapján 
 

 
felsőfokú végzettségű:         
középfokú végzettségű:       
alapfokú végzettségű:       

40 fő 
96 fő 
13 fő 

Bértámogatott: 0 fő   

Állományba nem tartozók  
megbízási szerződéssel:     
tiszteletdíjas gondozó: 

2 fő 
0 fő 



12 

 

7.  Az igénybevételi eljárás és dokumentációja 
 

A szolgáltatások igénybevételéhez és az azt követő gondozási munkához szükséges 
dokumentáció felvétele szabályszerűen megtörténik.  
SARS-Co-2 okozta fertőzések miatt a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott 
eljárásrendeket folyamatosan figyelemmel kísérték és az eljárásrendben leírtak szerint 
jártak el. 
 
8.  Az intézményben végzett ellenőrzések összefoglalása 
 
VMJV Belső Ellenőrzési Iroda   
A VMJV Belső Ellenőrzési Iroda 2021-ben két ellenőrzést végzett.  
 

1. Az ellenőrzési programnak megfelelően a Belső Ellenőrzési Iroda elvégezte az a 

2020. január 1-től - 2021. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó 

szabályszerűségi ellenőrzést. 

A vizsgálat célja, annak értékelése, hogy az intézmény a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően alakította-e ki, és működteti a belső 
kontrollrendszerét, a pandémiás időszakban milyen intézkedéseket tett. A 
vizsgálat során felmérték és értékelték az intézmény pénzügyi irányítási, 
végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, beszámolási és ellenőrzési feladatait.  
A vizsgálat főbb megállapításai: 
Az intézmény jogszabályi előírások alapján kialakította, és megfelelően 
működteti belső kontrollrendszerét. A belső kontrollrendszer öt főeleménél az 
ellenőrzés a pandémiás időszakban a kontrollkörnyezet kialakítását, az integrált 
kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az információs és 
kommunikációs rendszert, valamint a monitoring tevékenységet 
szúrópróbaszerűen vizsgálta.  
Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve 
folyamatokról összességében: megfelelő. 
 

2. Az ellenőrzési programnak megfelelően a Belső Ellenőrzési Iroda elvégezte a 

2020. január 1-től 2021. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó, az intézményi 

saját bevételek beszedésének, a kapcsolódó bizonylatok kiállításának és 

feldolgozásának vizsgálatáról szóló ellenőrzést. 

A vizsgálat célja, annak megállapítása volt, hogy az intézménynél a saját 
bevételek beszedése, dokumentálása, számviteli nyilvántartása a jogszabályi 
előírásoknak, illetve a belső szabályozásnak megfelel-e?  A vizsgálat során 
felmérték és értékelték az intézmény pénzügyi irányítási, végrehajtási, pénzügyi 
lebonyolítási és ellenőrzési rendszerét.  
Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve 
folyamatokról összességében: megfelelő. 
 

VMJV Közjóléti Iroda 
A Közjóléti Iroda Intézményfelügyeleti Csoportjának 2021. augusztusában fenntartói 
jogkörben végzett ellenőrzéséről szóló dokumentációt, 2021. október 21-én a Társulási 
Tanács megtárgyalta és elfogadta. 
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Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya Szociális és Gyámügyi Osztály 
ellenőrzést végzett 2021. március 30-ám a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 
Egyesített Szociális Intézménye Idősek Klubjánál (8440 Herend, Kossuth u. 60. ágazati 
azonosító: S0264586), a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és időskorúak 
nappali ellátása szolgáltatást nyújtó engedélyes hatósági ellenőrzése történt meg. A 
hatósági ellenőrzés kiterjedt a szolgáltatások személyi, tárgyi és működési feltételeinek 
a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltak meglétére. Az ellenőrzés 
intézkedést igénylő hiányosságot nem tapasztalt. 

 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal (továbbiakban: 
Veszprémi Járási Hivatal) közegészségügyi-járványügyi ügyintézője a VEMKH Hatósági 
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály felkérésére a VKTT Egyesített Szociális 
Intézmény által biztosított időskorúak nappali ellátásának és szociális étkeztetésének 
vizsgálatát végezte el 8440 Herend, Kossuth u. 60. sz. alatti telephelyen. 
„Az ellenőrzés megállapításaival kapcsolatban az alábbiak az észrevételek, melyek 
megszüntetése javasolt: 

- fürdésre/fürdetésre szolgáló helyiség jelenleg tároló funkciót lát el 

- takarító/tisztítószer tárolására szolgáló helyiség falazata mállik, helyenként a 

vakolat is hiányzik, mozgásra tovább porozódik, esik le a vakolat  

- több helyiségben (iroda, fürdőszoba) a burkolat kopott, töredezett, nem 

résmentes 

- elsősegélydoboz nem került bemutatásra 

- az irodában a gázkonvektor működésképtelen. 

- Felhívom a figyelmet arra, hogy bemutatott kötszerek, gézlapok felülvizsgálata 

indokolt, továbbá kéz-, bőr-, eszköz és felület fertőtlenítését minden esetben 

baktericid, fungicid és virucid hatású szerrel szükséges elvégezni.” 

 
A feltárt hiányosságokról a fenntartó önkormányzatot az intézményvezető tájékoztatta, 
2022. tavaszán várhatóan lesz lehetőség pályázat benyújtására, és az épületet abból 
szeretnék felújítani. 
Az elsősegély doboz beszerzésre került, a kötszerek, gézlapok átvizsgálása megtörtént, 
a kéz-, bőr-, eszköz és felület fertőtlenítését baktericid, fungicid és virucid hatású 
szerrel végzik. 
 
9.  Pályázatok összesítése 

 
Ebben az évben az intézménynek nem volt aktuális pályázata.  
 
10.  Kimutatás az adományokról 

 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az Operatív Törzs és az EMMI utasítása 
alapján biztosított védőeszközöket: szájmaszkot, vizsgálókesztyűt, kézfertőtlenítőt, 
felületfertőtlenítőt, gyorstesztet.  
A Béres Alapítvány (1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.), 320 üveg Béres cseppet 
bocsátott rendelkezésükre. 
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Simon M. Veronika, Cserhát-Munkácsy- és Holló László díjas festőművész, a Máltai 
Szent Lázár Katonai és Ispotályos Lovagrend dámája, a Török Ignác utcai idősek 
otthonának adományozott egy 10 részes festménysorozatot. 
Bakai László magánvállalkozótól sajtokat kaptak. 
 
11.  Az intézmény szerepe a helyi szociális ellátórendszerben 

 
Az intézmény a város és a kistérség szolgáltatási történetében jelentős szerepet játszik 
hosszú évek óta. A VKTT Egyesített Szociális Intézmény mind Veszprémben, mind a 
kistérség településein egyedüliként végzi az idősellátás alap és szakosított ellátási 
formáit önkormányzati fenntartásban.  
 
12.  Az ellátotti szükségletek alakulásának ismert tendenciái 

 
Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 
nappali ellátása szolgáltatások esetében az engedélyezett férőhelyek száma megfelelő, 
jelentős várakozás nincs, az ellátott a szükséglet benyújtását követően az ellátásba 
bekerül. A bentlakásos intézményegységek tekintetében várólista működik, továbbra 
is magas számokat tartalmaz. 

I. sz. Idősek Otthona (Török Ignác utca 10.) 

Gondozási napok száma 2021. évben  

sorsz. Hónap 
Ellátás típusa 

Összes 
Hagyományos Demens 

1. Január 100 1995 2095 

2. Február 76 1873 1949 

3. Március 186 1948 2134 

4. Április 150 1721 1871 

5. Május 70 1866 1936 

6. Június 191 1871 2062 

7. Július 227 1995 2222 

8. Augusztus 68 2150 2218 

9. Szeptember 90 2070 2160 

10. Október 86 2146 2232 

11. November 60 2081 2141 

12. December 64 2090 2154 

Összesen: 1368 23 806 25 174 
 

2021. évben felvett új lakó:                             30   fő 
2021. évben az intézményi jogviszonya megszűnt    26   főnek, ebből: 
- kiköltözött:                                                        0    fő 
- elhalálozott:                                                     26   fő 
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Várakozók száma 2021. évben  

sorsz. Hónap 
Várakozók száma 

férfi nő összesen: 

1 Január 35 104 139 

2 Február 31 106 137 

3 Március 33 115 148 

4 Április 33 105 138 

5 Május 33 109 142 

6 Június 32 111 143 

7 Július 34 114 148 

8 Augusztus 34 115 149 

9 Szeptember 31 124 155 

10 Október 42 124 166 

11 November 42 128 170 

12 December 43 136 179 

II. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u. 2.) 

Gondozási napok száma 

sorsz. Hónap 

Ellátás típusa 

Összes Nem 
demens 

Demens 

1. Január 1497 186 1683 

2. Február 1275 204 1479 

3. Március 1339 248 1587 

4. Április 1304 233 1537 

5. Május 1447 217 1664 

6. Június 1405 210 1615 

7. Július 1458 247 1705 

8. Augusztus 1310 378 1688 

9. Szeptember 1252 398 1650 

10. Október 1219 474 1693 

11. November 1140 480 1620 

12. December 1178 496 1674 

Összesen: 15824 3771 19595 

 
 
2021. évben felvett új lakó:           12 fő 
2021. évben az intézményi jogviszonya megszűnt  12 főnek, ebből: 
- kiköltözött:        2 fő 
- elhalálozott:       10 fő 
 

  

https://maps.google.com/?q=V%C3%B6lgyik%C3%BAt+u.+2&entry=gmail&source=g
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Várakozók száma 2021. évben 

sorsz. Hónap 

Várakozók száma 

férfi nő összesen: 

1 Január 46 161 207 

2 Február 44 158 202 

3 Március 44 159 203 

4 Április 46 157 203 

5 Május 46 162 208 

6 Június 48 162 210 

7 Július 51 165 216 

8 Augusztus 52 166 218 

9 Szeptember 53 173 226 

10 Október 53 178 231 

11 November 54 177 231 

12 December 54 178 232 

 
Időskorúak Gondozóháza 

Gondozási napok száma 

sorsz. Hónap 

Ellátás típusa 

Összes Nem 
demens 

Demens 

1. Január 41 10 51 

2. Február 28 13 41 

3. Március 77 31 108 

4. Április 90 30 120 

5. Május 93 31 124 

6. Június 116 60 176 

7. Július 84 80 164 

8. Augusztus 0 178 178 

9. Szeptember 0 180 180 

10. Október 0 177 177 

11. November 0 172 172 

12. December 0 186 186 

Összesen: 529 1148 1677 

 
2021. évben felvett új lakó:     8 fő 
2021. évben az intézményi jogviszonya megszűnt  5 főnek, ebből: 
- kiköltözött        0 fő 
- más intézménybe:      3 fő 
- elhalálozott:       2 fő 
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13.  Az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában szereplő 
feladatok megvalósulása 
 

Veszprém MJV Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program feladataival érdemben 
történő munkára nem volt mód 2021. évben.  
 
14.  A jövőre vonatkozó tervek, célkitűzések 
 

- Az intézmény optimális működtetése, operatív munka hatékony ellátása.  
- A 2021. évet meghatározta a COVID-19 járvány, a szolgáltatások biztosítása 

védőeszközök használata mellett az aktuális eljárási rendeletek szerint történt. 
A szervezeti egységekben, az üzemeltetéshez szükséges átalakítások hasznos, 
előremutató tapasztalatainak beépítése a jövőbeni zavartalan működtetés 
alapját képezi.  

- Munkatársaik számára rendszeres szupervízió, rekreációs lehetőségek 
biztosítása.  

 
 


