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JELENTÉS 
 

Felcsút Község által működtetett Védőnői Szolgálat átfogó ellenőrzéséről 
 
 
Az ellenőrzést: 
 
Vértes Többcélú Kistérségi Társulás Fcs/03/2011. számú megbízólevele alapján a B-
Audit Kft. – 2012. március hónapban – végezte. 
 
Az ellenőrzött intézmény: 
 
Felcsút Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (Továbbiakban: Hivatal) 
Felcsút Község Önkormányzat Védőnői Szolgálat (Továbbiakban: Védőnői Szolgálat) 
 
Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás: 
 
Az Ötv. (1990. évi LXV. törvény) 92. § (3) bekezdés, az Áht. 61. § (4), és a 70 §-ban 
foglalt előírások alapján. 
 
Az ellenőrzés tárgya: 
 

� A védőnő személyi anyaga 

� A védőnő által vezetett nyilvántartások, jelentések 

� A védőnői szolgálat költségvetése, teljesítési adatai 

� A védőnői szolgálat működtetéséhez kapcsolódó számviteli bizonylatok 

� Gazdálkodási szabályzat 

 

Az ellenőrzött időszak: 

Az ellenőrzés a 2009-2011. költségvetési évek zárszámadásaira, valamint a hozzá 
kapcsolódó dokumentációra terjed ki. Ellenőrzésünk a helyszíni vizsgálatkor 
rendelkezésre álló, közalkalmazott személyi anyagára is kiterjed. 
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A helyszíni ellenőrzés megkezdése: 2012. március 12. 

A helyszíni ellenőrzés befejezése: 2012. március 13. 

 

Az ellenőrzés célja és feladata annak értékelése volt, hogy: 
� A Védőnői Szolgálat működése a jogszabályi követelményeknek megfelelő-e 

� A Védőnői Szolgálat működése hatékony-e 

� A Védőnő szakmai képesítése a jogszabályban rögzített követelményeknek 
megfelelő-e. 

 

Az alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: 

Dokumentumok, szerződések, megállapodások, költségvetés, számviteli bizonylatok, 
elszámolások, egyéb bizonylatok ellenőrzése, interjú. 

 

Az ellenőrzés időszakában hivatalban lévő vezetők/intézményvezetők: 

Dr. Petrin László – Jegyző 

Makai Kinga - Védőnő 

 

A programnak megfelelően az ellenőrzés részletes megállapításait a I. fejezet, az 
összegző megállapításokat és javaslatokat a II. fejezet tartalmazza. 

 

A jelentésben használt rövidítések jegyzéke: 

 

Kjt. 1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

Hivatal Felcsút Község Polgármesteri Hivatala 

Védőnői Szolgálat Felcsút Község Önkormányzata által működtetett Védőnői 
Szolgálat 

Rendelet 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól 
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I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 
 

Az ellenőrzés során felülvizsgálatra került a Védőnő személyi anyaga. A 
személyi anyag vizsgálata során kiemelt figyelmet fordítottunk a 
közalkalmazotti besorolásra, valamint annak dokumentáltságára. Ellenőriztük, 
hogy a Védőnő végzettsége a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő-e. 

Vizsgálatunk során elvégeztük a 2009-2011. évi védőnői költségvetés, valamint 
a zárszámadás összehasonlítását, valamint mintavételes eljárással ellenőriztük a 
nagyobb összegű kiadások alátámasztottságát, könyvelését.  

 

1. Személyi anyag vizsgálata 

 

A helyszíni ellenőrzés keretében tételesen megvizsgáltuk a személyi anyag 
tartalmát. A személyi anyag vizsgálatával kapcsolatosan az alábbi 
megállapításokat tesszük: 

 

1.1. Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok 

 
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint az alkalmazás feltétele, 
hogy az alkalmazott rendelkezzen az előírt iskolai végzettséggel, 
szakképesítéssel. 
Az iskolai végzettségről, a további szakképesítésekről és a kötelező 
továbbképzésekről szóló igazolások az alkalmazás és a besorolás 
meghatározó dokumentumainak számítanak, ezért kezelésük különös 
odafigyelést igényel. Ezen dokumentumok adatait fel kell vezetni a 
közalkalmazotti nyilvántartásba, a Kjt előírása szerint (Kjt. 5. sz. melléklet). 

Megállapítjuk, hogy a Védőnő személyi anyagában teljes körűen rendelkezésre 
álltak a diploma-fénymásolatok, amelyek az alkalmazás feltételei. A 
továbbképzések elvégzését igazoló dokumentumok szintén a személyi mappa 
részét képezik. 

 

1.2.  Munkaköri leírás 

 
A munkaköri leírás a munkáltató utasítása, amelyben a közalkalmazott 
részére meghatározza azokat a feladatokat, alá- és fölérendeltségi 
viszonyokat, hatásköröket, ellenőrzési jogköröket, amelyeket köteles és 
jogosult ellátni, illetve elvégezni a kinevezésében meghatározott munkaköre 
szerint. 
Tekintettel arra, hogy a jogi szabályozás csak kevés támpontot nyújt a 
munkaköri leírásokkal összefüggésben, így a költségvetési szerveknek saját 
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maguknak kell kialakítaniuk e témakörrel kapcsolatos gyakorlatukat. A 
munkaköri leírásában foglaltak teljesítéséért a közalkalmazott felelőssé tehető, 
és felelősségre vonhatóvá is válik, ellentételezésként azonban garanciákat kap a 
feladatai ellátásához szükséges feltételek, jogosultságok biztosítására. A 
munkaköri leírás kapcsolja össze a szervezeti és működési rendszert a személyi 
állománnyal. 
 
A munkaköri leírás elkészítéséért és kiadásáért a munkáltatói jogkört gyakorló 
vezető felelős. A munkaköri leírások kidolgozásában résztvevőknek több 
követelményt is figyelembe kell venniük. Az egyes munkaköri feladatokat a 
szervezet összes tevékenységével összefüggésben kell megállapítani. A 
munkaköri leírás megfogalmazásánál törekedni kell az egyértelműségre és a 
közérthetőségre. Alapkövetelmény a munkaköri leírás rövid és tömör 
megfogalmazása, amely a megfelelő mennyiségű információt tartalmazza a 
munkakörrel kapcsolatosan. 
 
A munkaköri leírásnak az alábbi elemeket kell tartalmaznia: 
 

- Közigazgatási szerv megnevezése; 
- A munkakör megnevezése és kódszáma, FEOR száma; 
- Szervezeti egység megnevezése, a munkakörhöz tartozó álláshely 

(státusz) száma; 
- Dolgozó neve; 
- A munkáltatói jogkör gyakorlója; 
- Közvetlen felettes; 
- A munkakör célja: összefoglaló a munkakör lényegéről, funkciójáról, 

elsődleges eredményéről; 
- A munkakörhöz tartozó feladatok, hatáskörök: a munkakörbe tartozó 

feladatok, azok végrehajtásához szükséges döntési, javaslati, 
véleményezési stb. jogkörök rövid bemutatása;  

- A felelősségi kör meghatározása: a munkaköri feladatok 
elvégzésének milyen következményei, milyen eredményei lesznek, 
mi az, amit számon lehet majd kérni; 

- A kapcsolattartás terjedelme és módja: más munkakörökkel való 
együttműködés; 

- Fő sikermutatók: a minősítés legfőbb szempontjai; 
- Munkaidő, munkarend:  
- A munkakör környezete: információ a munkakapcsolatról, amelybe a 

munkakör betöltője tartozik; 
- Munkakörülmények: felhasználandó munkaeszközök, munkavégzés 

közbeni pihenés, stb.; 
- Munkakör-specifikáció, szükséges megállapítani, hogy a megszerzett 

végzettség az alkalmazás feltétele, vagy további kereset kiegészítés 
jár érte a munkavállalónak. 

- Záradék. 
 

Fontos formai kellék, hogy a munkaköri leírást mind a munkavállaló, mind a 
szervezeti egység vezetője is lássa el kézjegyével, hiszen ez a feltételek 
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kölcsönös megértését és elfogadását mutatja, kizárva ezzel az ilyen irányú 
munkaügyi perek lehetőségét. 
 
A munkaköri leírások karbantartása, illetve rendszeres felülvizsgálata szintén 
elengedhetetlen feladat, hisz ezek képezik az alapját a béren felüli juttatásoknak 
illetve a felelősségre vonásoknak is.  
 
A helyszíni ellenőrzés során vizsgáltuk a munkaköri leírás meglétét, valamint 
tartalmi megfelelőségét. 
 
Megállapítjuk, hogy a Védőnő munkaköri leírása a helyszíni ellenőrzés 
időszakában nem állt rendelkezésre. Javasoljuk, hogy a fenti szempontok 
figyelembe vételével a Védőnő munkaköri leírását készítsék el, valamint 
rendelkezzenek annak dokumentált átvételéről. 
 

1.3. Közalkalmazotti alapnyilvántartás 

 A Kjt 83/B. § (1) bekezdésének értelmében a munkáltatónak a 
közalkalmazottról közalkalmazotti alapnyilvántartást kell vezetni. A 
nyilvántartás adattartalmára az iránymutatást a Kjt 5. számú melléklete adja 
meg. 

A helyszíni vizsgálat alapján megállapítjuk, hogy a Közalkalmazotti 
alapnyilvántartást nem vezetik a megfelelő tartalommal. Javasoljuk, hogy a Kjt. 
83/B § (1) bekezdésében rögzített tartalommal a közalkalmazotti 
alapnyilvántartást készítsék el, valamint az esetleges változásokat követően 
aktualizálják azt. 

 

1.4 Betekintési lapok 

Külön figyelmet kell fordítani a személyi anyagokba való betekintésre. Fontos 
betartani, hogy ki milyen anyagba tekinthet be, illetve kérhet arról névszerinti 
kimutatást. Pl. a költségvetés tervezésekor csak név nélkül adhatók ki a személyi 
bérek, elegendő a munkakör, a besorolási osztály és fokozat feltüntetése. 

A Kjt. 83/D. §-a szabályozza a közalkalmazotti alapnyilvántartásba 
betekinthetők körét: 

„83/D. § A munkáltatónál vezetett közalkalmazotti alapnyilvántartásba – az 
érintetten kívül – a következők jogosultak betekinteni, illetőleg abból adatot 
átvenni a rájuk vonatkozó jogszabályban meghatározott feladataik ellátása 
céljából:  

a) a közalkalmazott felettese,  

b) a minősítést végző vezető,  

c) feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző szerv,  

d) a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy,  

e) munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság,  
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f) a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész 
és a bíróság,  

g) a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e 
feladattal megbízott munkatársa feladatkörén belül,  

h) az adóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási 
szerv, az üzemi baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv.”  

A betekintési lapon elegendő feltűntetni - egy táblázatos formában - a 
betekintés dátumát; a betekintő nevét; beosztását; a betekintés jogszabályi 
alapját; a betekintő aláírását. A helyszíni vizsgálat időszakában a betekintési lap 
nem állt rendelkezésre. Javasoljuk, hogy a betekintési lapokat készítsék el, és 
a továbbiakban kezeljék azt a személyi anyag részeként. 

 
1.5 Korábbi munkaviszonyban töltött időtartamok beszámítása 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartamának megállapítása érdekében, a Kjt. 
64.§(2) bekezdése és a 87/A § értelmében meg kell győződni, hogy mit kell 
közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek tekinteni. 

A személyi mappa vizsgálata alapján megállapítjuk, hogy a közalkalmazotti 
jogviszony beszámítása elnevezésű dokumentum a mappában lefűzésre került. 

 
 
2. A Védőnő besorolásának vizsgálata, az egyes juttatások dokumentáltságának 
ellenőrzése 

 
A Kjt. alapján a közalkalmazott kinevezési okmányának tartalmaznia kell a 
besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt, és fokozatot. 
 
Megállapítjuk, hogy a kinevezési okmányon feltűntették a fizetési osztályt, 
valamint fokozatot (G08). 
 
A védőnő besorolása a Kjt. előírásainak megfelelően történt. A védőnő a 
személyi anyag vizsgálata alapján az alábbi végzettségekkel rendelkezik: 
 
- Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, Egészségügyi Főiskolai Kar, 

családgondozó védőnő postgraduális képzés, képzettsége: családgondozó 
szakvédőnő (1997.) 

- Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, védőnő (1991.) 
 

 

Összességében megállapítjuk, hogy a védőnő személyi anyaga a jogszabályban 
meghatározott dokumentációt jellemzően tartalmazta. Javasoljuk pótolni a 
közalkalmazotti alapnyilvántartás, valamint a védőnő munkaköri leírásának 
pótlását. Továbbá el kell készíteni a betekintési lapot is.  
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3. A 2010-2012. évi költségvetési-teljesítési adatok vizsgálata 
 
A helyszíni ellenőrzéskor rendelkezésünkre bocsátották a 2010-2011. évi beszámoló, 
valamint a 2012. évi költségvetés adatait: 
          Adatok eFt-ban 

Megnevezés 
2010. év 2011. év 2012. év 

Eredeti ei. Módosított ei Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei Teljesítés Eredeti ei. 
Működési célú támogatási 
bevételek 3.300 3.300 3.285 3.200 3.254 3.254 3.255 
Szellemi termék vásárlás 0 0 0 0 23 23 0 

Eszközvásárlás 0 0 0 0 182 185 0 
Egyéb gép, berendezés 
vásárlás 120 120 104 160 137 134 0 

ÁFA 30 30 26 40 86 86 0 
Közalkalmazott 
alapilletménye 1.863 1.903 1.814 1.864 1.864 1.791 1.939 

Kereset kiegészítés 43 43 98 0 0 0 0 

Egyéb sajátos juttatások 6 6 52 144 144 120 154 

Járulékok 564 564 528 503 503 497 538 

Gyógyszer beszerzés 20 20 9 9 19 15 15 

Irodai nyomtatvány beszerzés 10 10 0 0 19 16 20 

Szakmai anyag beszerzés 20 20 0 0 9 10 86 
Kis értékű tárgyi eszköz 
beszerzés 150 150 107 111 33 14 0 

Egyéb készlet beszerzés 30 30 29 26 0 0 0 
Egyéb kommunikációs 
szolgáltatások 30 30 26 54 56 56 55 
Szállítási szolgáltatások 
(veszélyes hulladék 
elszállítása) 0 0 0 7 21 21 30 

Karbantartás, kis javítás 171 171 5 5 5 0 0 
Egyéb üzemeltetési, 
fenntartási kiadások 15 15 40 40 0 0 0 

Vásárolt termékek ÁFA 156 156 48 57 57 31 58 

Belföldi kiküldetés 0 0 15 15 15 0 0 

Belföldi kiküldetés módosítás 0 0 0 0 -15 0 0 
Béren kívüli juttatások 
járulékai 25 28 3 27 27 23 29 

Díjak, egyéb befizetések 6 6 5 5 5 5 5 
Egyéb dologi kiadások 
(polgármesteri tiszteletdíj, 
adomány) 0 0 0 0 0 0 326 

Kiadások összesen: 3.259 3.302 2.909 3.067 3.190 3.027 3.255 
 

A védőnői szolgálat működésének finanszírozása a 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet 
20 § és 21 § szerint történik. A rendelet 20 § (1) bekezdése szerint:  

„ Az orvos és védőnő által nyújtott iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás 
finanszírozására az OEP a Vhr. 16. §-ának (1) bekezdése szerint köt szerződést.” 

Megállapítjuk, hogy a helyszíni ellenőrzés időszakában az évente megújításra kerülő 
szerződésmódosítás állt rendelkezésre.   
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A rendelet 21 § (2) bekezdése alapján: 
„A területi védőnői szolgáltató által ellátott feladatok díjazásának kiszámításánál a 
következő pontszámokat kell figyelembe venni:” 
 
Ellátotti csoportok Pontszám 
várandós anya után 3 
0-7 éves korú gyermek után 3 
oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott tanköteles korú 
gyermek után 

3 

oktatási intézményben ellátott gyermek után 1 
gyógypedagógiai oktatási intézményben ellátott tanuló után 2 
 

Az OM statisztika, valamint a Védőnő által leadott létszámokat a Polgármesteri Hivatal 
dolgozója összesíti, majd továbbítja az OEP illetékes osztályára a kormányrendelet 20 § 
(6) bekezdésének megfelelően. A finanszírozási szerződés módosítása ezen leadott 
létszámok alapján történt. 

A 2010-2012. évekre vonatkozó szerződésmódosításokban az alábbi pontszámok 
kerültek rögzítésre: 

 
Megnevezés 2010. év 2011. év 2012. év 

Területi védőnői ellátás 
pontszáma 

456 480 444 

Iskola és ifjúság-
egészségügyi feladat 
pontszám 

177 177 213 

Szolgálat pontszáma 
összesen 

633 657 657 

Finanszírozható 
pontszám összesen 

633 657 657 

Megállapítjuk, hogy az ellenőrzés által kalkulált pontszámok és a 
szerződésmódosításban rögzített pontszámok megegyeznek a vizsgált időszakban. 

A 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet 21 § (5) bekezdés alapján: 

„Az ellátandók számát és a (2) bekezdésben foglaltak alapján számolt 
pontszámokat figyelembe véve a területi védőnői szolgáltató legfeljebb 750 
pontot, a teljes munkaidőben iskola- és ifjúság-egészségügyi védőnőt 
foglalkoztató iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgáltató legfeljebb 1000 pontot 
érhet el szolgálatonként.” 

A rendelet 21 § (10) bekezdése alapján a pontszámok után az alábbi OEP támogatásra 
jogosult a védőnői szolgálat: 

„Az egy pontra megállapított díj összege a védőnői ellátásra rendelkezésre álló 
előirányzatnak az ellátandók összesített pontszámával történő osztásával 
havonta kerül kiszámításra azzal, hogy az előirányzatból előzőleg le kell vonni a 
(11) bekezdés szerinti díjazáshoz szükséges összeget. Az egy pontra 
megállapított díj összege legfeljebb 330 Ft lehet.” 

A 2012. évi finanszírozási szerződésben rögzített finanszírozási összeg a vonatkozó 
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kormányrendelet előírásainak megfelelően lett megállapítva. 

A helyszíni ellenőrzés során a rendelkezésünkre bocsátott 2011. évi teljesítési adatok 
vizsgálatának keretében a nagyobb összegű számlákat vizsgáltuk, amelyek a 
következők: 

 

Számlaszám 
Számla 

tartalma Összeg Kötelezettségvállaló 
Teljesítés 
igazoló Utalványozó Ellenjegyző Érvényesítő 

4148223 
védőnői szoftver 
frissítése, 1 év 35500 

polgármester 
(szerződés alapján) Jegyző polgármester jegyző 

költségvetési 
ügyintéző 

100/2202 elsősegély doboz 18600  kis összegű Jegyző Védőnő jegyző 
költségvetési 
ügyintéző 

1141100805 
hallásvizsgáló 
készülék 168 000 polgármester  Jegyző polgármester jegyző 

költségvetési 
ügyintéző 

00000260A11 laptop+nyomtató 260 000 
polgármesteri 
támogatás terhére Védőnő 

 
polgármester jegyző 

költségvetési 
ügyintéző 

 
Megállapítjuk, hogy a kiválasztott számlákkal kapcsolatos kötelezettségvállalás, 
utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítésigazolás a hatályos 
jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. 

 

4. A védőnői szolgálat által ellátott gondozottak létszámának alakulása a vizsgált 
időszakban 

 

A kapott tájékoztatás szerint a Védőnő minden évben összeállítja a területi védőnői 
jelentést. Az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott védőnői jelentés alapján a vizsgált 
időszakban az alábbi számú ellátottat regisztráltak: 

 
Megnevezés 2009. év 2010. év 2011. év 
Várandós anyák 140 161 201 
0-11 hónapos csecsemők 247 262 314 
Az év folyamán nyilvántartott 12-35 hónapos kisdedek 474 460 442 
Az év folyamán nyilvántartott 3-6 éves kisdedek 1078 1081 1003 
Gondozott családok száma 1391 1429 1428 
Ellátottak létszáma összesen: 3330  3393 3388 
Havonta ellátottak átlagos létszáma: 277,5  282,75 282,3333 

 

A fenti adatok alapján megállapítjuk, hogy 2009-ről 2010-re az ellátottak száma 
növekvő tendenciát mutatott. 2010-ről kis mértékű csökkenés figyelhető meg a 2011-es 
évre vonatkozóan.  

A 43/1999. Kormányrendelet 20 § (5) bekezdése alapján a területi védőnői 
szolgálat által maximálisan elérhető pontszám (amely után az OEP finanszírozást 
folyósítják a működéshez) 750 pont. Megállapítjuk, hogy a vizsgált időszakban az 
ellátottak száma alapján kalkulált pontszámok alapján a finanszírozási támogatás 
biztosítja a működéshez szükséges feltételeket, az Önkormányzat részéről többlet-
hozzájárulást nem igényel.  

 



 

 10

 
5. A védőnői szolgálat szakmai felügyelete, működésének irányelvei,  Egészségügyi 
Szakdolgozók nyilvántartásba vétele 

 

A védőnői szolgálat szakfelügyeletét az országos, megyei és városi vezető védőnő látja 
el. Az országos vezető védőnő szakfelügyeli a megyei vezető védőnőt, a megyei vezető 
védőnő szakfelügyeli a kistérségi vezető védőnőt, és a megyében látható fekvőbeteg 
intézmények kórházi védőnőjét, valamint a családvédelmi szolgálatban dolgozó 
védőnőket, a kistérségi vezető védőnő pedig szakfelügyeli a területi-, iskolai védőnőket. 

  
Felcsút Község Önkormányzat védőnőjének szakmai felügyeletét a Fejér Megyei 
Kormányhivatal, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Móri Bicskei Kistérségi 
Népegészségügyi Intézet végzi, a hatáskori jogosultságoknak megfelelően. 
 
Az ellenőrző szerv 2012. évi ellenőrzéseiről készült jegyzőkönyvek: 
 
 2012.02.28. (tetvességi felülvizsgálata) 
 2012.02.28. (dohányzás tilalma) 
 
A védőnő tevékenységét szakmai protokollok alapján végzi.  
 
A helyszíni ellenőrzéskor az alábbi szakmai protokollok álltak rendelkezésre: 
 - Egészséges csecsemő táplálásáról (2011. évi kiegészítés is) 
 - Védőnő feladata a várandós gondozásban 
 - Beszédfejlesztés, megkésett beszédfejlődés 
 - Iskolai egészségügyi ellátás 
 - Szakmai protokoll a védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátásáról 
 - Szakmai protokoll a védőnői nyilvántartásba vételről 
 - Szakmai protokoll a szülés körüli veszteségek pszichológiai feladataihoz  
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 112 §, valamint az egészségügyi 
szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a 
működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről 
szóló 18/2007. (IV.17.) EÜM rendelet 6 § (1) bekezdése alapján 2008.03.10-én Makai 
Kingát az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Működési Nyilvántartásával a védőnői 
szakképesítésével felvették. Az igazolást kiadta: Egészségügyi Engedélyezési és 
Közigazgatási Hivatal Elismerési és Nyilvántartási Osztálya. A védőnő működési 
nyilvántartásba vétele 2013. 03.10-ig érvényes. 

Összességében megállapítjuk, hogy a védőnői szolgálat működése a hatályos 
jogszabályi követelményeknek megfelelő. A finanszírozási feltételek adottak, az 
OEP által folyósított finanszírozás biztosítja a működéshez szükséges feltételeket. 
A védőnői szolgálat működtetése többlet forrást nem igényel Felcsút Község 
Önkormányzata részéről. Az ellátotti létszám alapján kalkulált finanszírozási 
pontszám a vizsgált időszakban állandó volt. 
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II.      ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK  

 

Az ellenőrzés során felülvizsgálatra került a Védőnő személyi anyaga. A 
személyi anyag vizsgálata során kiemelt figyelmet fordítottunk a 
közalkalmazotti besorolásra, valamint annak dokumentáltságára. Ellenőriztük, 
hogy a Védőnő végzettsége a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő-e. 

Vizsgálatunk során elvégeztük a 2009-2011. évi védőnői költségvetés, valamint 
a zárszámadás összehasonlítását, valamint mintavételes eljárással ellenőriztük a 
nagyobb összegű kiadások alátámasztottságát, könyvelését.  

 
Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok 
 

A Védőnő személyi anyagában teljes körűen rendelkezésre álltak a diploma-
fénymásolatok, amelyek az alkalmazás feltételei. A továbbképzések elvégzését 
igazoló dokumentumok szintén a személyi mappa részét képezik. 

 

Munkaköri leírás 
 
A Védőnő munkaköri leírása a helyszíni ellenőrzés időszakában nem állt 
rendelkezésre. Javasoltuk, hogy a Védőnő munkaköri leírását készítsék el, 
valamint rendelkezzenek annak dokumentált átvételéről. 
 

Közalkalmazotti alapnyilvántartás 
 
A helyszíni vizsgálat alapján megállapítjuk, hogy a Közalkalmazotti 
alapnyilvántartást nem vezették megfelelő tartalommal. Javasoltuk, hogy a Kjt. 
83/B § (1) bekezdésében rögzített tartalommal a közalkalmazotti 
alapnyilvántartást készítsék el, valamint az esetleges változásokat követően 
aktualizálják azt. 
 

Betekintési lapok 
 
A Kjt. 83/D. §-a szabályozza a közalkalmazotti alapnyilvántartásba 
betekinthetők körét. A személyi anyagban nem került lefűzésre a betekintési lap, 
amelyen vezethető, hogy a személyi anyagba az arra jogosult személyek 
tekintettek-e be. 

Javasoljuk, hogy a betekintési lapot készítsék el, és a továbbiakban kezeljék azt 
a személyi anyag részeként. 

  
Korábbi munkaviszonyban töltött időtartamok beszámítása 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartamának megállapítása érdekében, a Kjt. 
64.§(2) bekezdése és a 87/A § értelmében meg kell győződni, hogy mit kell 
közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek tekinteni. 
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A személyi mappa vizsgálata alapján megállapítottuk, hogy a közalkalmazotti 
jogviszony beszámítása elnevezésű dokumentum a személyi mappában lefűzésre 
került. 

 
 
 

A védőnő besorolásainak vizsgálata 
 
A Kjt. alapján a közalkalmazott kinevezési okmányának tartalmaznia kell a 
besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt, és fokozatot. 
 
Megállapítjuk, hogy a kinevezési okmányon feltűntették a fizetési osztályt, 
valamint fokozatot (G08). A védőnő besorolása a Kjt. előírásainak megfelelően 
történt, rendelkezik a fizetési osztályba történő besoroláshoz szükséges 
végzettséggel. 

 
 

A helyszíni ellenőrzéskor rendelkezésünkre bocsátották a 2010-2011. évi beszámoló, 
valamint a 2012. évi költségvetés adatait. A tényleges bevételi valamint kiadási 
adatok alapján megállapítottuk, hogy az OEP által folyósított támogatás a védőnői 
szolgálat szakfeladaton rögzített kiadásokat fedezte, az Önkormányzat részéről 
többlet finanszírozást a működés nem igényelt a vizsgált időszakban. 

A védőnői szolgálat működésének finanszírozása a 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet 
20 § és 21 § szerint történik. A rendelet 20 § (1) bekezdése szerint:  

„ Az orvos és védőnő által nyújtott iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás 
finanszírozására az OEP a Vhr. 16. §-ának (1) bekezdése szerint köt szerződést.” 

Megállapítjuk, hogy a helyszíni ellenőrzés időszakában az évente megújításra kerülő 
szerződésmódosítás állt rendelkezésre.   

Az OM statisztika, valamint a Védőnő által leadott létszámokat a Polgármesteri 
Hivatal dolgozója összesíti, majd továbbítja az OEP illetékes osztályára a 
kormányrendelet 20 § (6) bekezdésének megfelelően. A finanszírozási szerződés 
módosítása ezen leadott létszámok alapján történt. 

Az ellenőrzés által kalkulált pontszámok és a szerződésmódosításban rögzített 
pontszámok megegyeznek a vizsgált időszakban. 

 
Felcsút Község Önkormányzat védőnőjének szakmai felügyeletét a Fejér Megyei 
Kormányhivatal, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Móri Bicskei Kistérségi 
Népegészségügyi Intézet végzi, a hatáskori jogosultságoknak megfelelően. 
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 112 §, valamint az egészségügyi 
szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a 
működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének 
engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV.17.) EÜM rendelet 6 § (1) bekezdése alapján 
2008.03.10-én Makai Kingát az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Működési 
Nyilvántartásával a védőnői szakképesítésével felvették. Az igazolást kiadta: 
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Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Elismerési és Nyilvántartási 
Osztálya. A védőnő működési nyilvántartásba vétele 2013. 03.10-ig érvényes. 

Összességében megállapítjuk, hogy a védőnői szolgálat működése a hatályos 
jogszabályi követelményeknek megfelelő. A finanszírozási feltételek adottak, az 
OEP által folyósított finanszírozás biztosítja a működéshez szükséges feltételeket. 
A védőnői szolgálat működtetése többlet forrást nem igényel Felcsút Község 
Önkormányzata részéről. Az ellátotti létszám alapján kalkulált finanszírozási 
pontszám a vizsgált időszakban állandó volt. 



 

 14

 

A gazdálkodás szabályszerűségének javítása érdekében, a feltárt hiányosságok 
megszüntetésére a következőket javasolja a belső ellenőrzés: 

 

1. A védőnő munkaköri leírását el kell készíteni, annak dokumentált átvételéről 
rendelkezni kell. 

2. A betekintési lapot el kell készíteni, és a személyi anyag részeként kell kezelni azt. 

3. 
A Kjt. 83/B § (1) bekezdésében rögzített tartalommal a közalkalmazotti 
alapnyilvántartást el kell készíteni, valamint az esetleges változásokat követően 
aktualizálni kell. 

 
A belső ellenőrzés javasolja továbbá, hogy a Jegyző a feltárt hiányosságok 
megszüntetésére készítsen Intézkedési tervet és annak egy példányát 30 munkanapon 
belül küldje meg az Belső Ellenőrzési Csoport részére.  
 
 
Budapest, 2012. március 13. 
 
 

 
Balaton Zoltán 

B-Audit Kft. 
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ZÁRADÉK 
 
A belső ellenőrzési jelentés egy példányát a mai napon átvettem. Egyidejűleg tudomásul 
veszem, hogy - a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése alapján – 8 
munkanapon belül nyilatkozhatok arról, hogy az abban foglaltakkal kapcsolatban 
kívánok-e észrevételt tenni. Amennyiben igen, azt a belső ellenőrzési jelentés kézhez 
vételétől számított 15 munkanapon belül kell megküldeni az ellenőrzést végző csoport 
vezetője részére. 
 
 
 
 
Felcsút, 2012. április 2. 
 
 
 

 
Dr. Petrin László 

Jegyző 
 

 


