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„Nem elég tisztán látni, cselekedni kell. S a cselekvés nem csak az, 

 ami hasznos, ami célszerű, hanem, ami feladat.” 

(Márai Sándor) 

 
 
 
Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Immáron második alkalommal nyílik lehetőségem, hogy a Gazdasági Ellátó Szervezet 

munkájáról beszámolót készítsek, és tájékoztatást adjak arról a munkáról, melynek 

sokszínűségét, összetettségét csak azok ismerik, akik benne dolgoznak. 

Sajnos nem tudok számot adni olyan programok megvalósításáról, mellyel a szakmai 

feladatokat ellátó intézmények beszámolóikban számot adnak.  

Kissé nehezebb a helyzetem. 

Arról kell számot adnom, amit jogszabályok, szabályzatok szorosan behatárolnak. 

A Gazdasági Ellátó Szervezet létrehozása után 2010 évben készítettem először 

beszámolót munkánkról, melyben bemutattam a szervezet felépítését. 

A Szervezet kialakításakor a legfontosabb szempont számomra az volt, hogy a 

számvitel-szervezés, és a gazdálkodási rendszer alkalmazkodni tudjon a sűrűn változó 

jogszabályi feltételekhez. Ez a feltétel egy egyedi rendszert eredményezett, mely 

valóban kiállta a próbát. 

Sajnos azonban az utóbbi időkben felmerült problémák miatt végighallgatott 

vélemények, feltevések alapján világossá vált előttem, hogy az a beszámoló, melyet 

2010 évben készítettem, nem volt egyértelmű, hiszen sokan még ma sem tudják, 

hogy valójában mi is a Gazdasági Ellátó Szervezet feladata, milyen célt szolgál a léte, 

és csak kevesen sejtik, hogy milyen lehetőségeket rejt magában.  

Ezért e beszámolómban megpróbálom kissé mélyrehatóbban felvázolni az embert 

próbáló, összetett, háttérben maradó és mégis az egyik legfontosabb munkát. 
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Legfontosabb, mert modern létünk minden szála a pénzhez köt, és azért, mert 

ezekből az adatokból nyert információk adnak alapot nem csak az intézmények, az 

önkormányzat, de országunk költségvetéséhez, a nemzetgazdasági mutatókhoz, 

ebből adódóan a nemzetközi megítéléshez is, mely újra visszafordulva kihat életünk 

minőségére, lehetőségeink tárházára, jövőnkre. 

Vannak, akik úgy gondolják, „csak ott ülnek, és nem is tudni, mit csinálnak, miért is 

vannak ott annyian”. Nos, azért, hogy számot adjunk annak a közpénznek az 

elköltéséről, kezeléséről, melyeket az intézmények támogatásként megkapnak, egy 

olyan szigorúan szabályozott elszámolási rendszerben, melyet a piaci szereplők egyike 

sem alkalmaz. Valamint azért, hogy feltárjuk az ésszerűen takarékos gazdálkodás 

lehetőségeit, segítve ezzel a döntéshozók helyzetét. 
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A Gazdasági Ellátó Szervezet és az önállóan működő 
intézmények munkamegosztásának tapasztalatai 

 

A Gazdasági Ellátó Szervezet egy kicsi intézménye az Önkormányzatnak. Feladata, 

hogy a hozzákapcsolt önállóan működő intézmények gazdálkodásának részfeladatait 

végezze. E részfeladatok az együttműködési megállapodásban kerültek rögzítésre, 

valamint azok az általános feltételek, melyek az intézmények és a GESZ közötti 

munkamegosztás alapjai. 

A munkamegosztási megállapodás és az intézményünk munkájához szorosan 

kapcsolódó jogszabályok alapján készítettem el Szervezetünk szabályzatait. 

A szabályzatok felülvizsgálatát a Szenczi Divizor Kft végezte az Önkormányzat 

megbízása alapján. 2009 évben, melyet előző beszámolóhoz mellékletként csatoltam. 

A vizsgálat nem talált hiányosságot a szabályzatok elkészítésében. 

 

 „ Az együttműködés nem csorbíthatja az önállóan működő intézmény gazdálkodási, 

szakmai döntésjogi rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét.”
1
 

A Gazdasági Ellátó Szervezet szabályozási rendjét ezért olyan módon volt 

szükségszerű és ésszerű kialakítani, hogy az elvárások mellett, a jogszabályi 

feltételeknek is megfeleljen, biztosítsa a rugalmasságot a rendszerben, ne legyen 

szükség évente teljes átszervezésre a munkavégzést illetően.  

 „A GESZ a szabályszerű, törvényes gazdálkodás feltételeit elsősorban a gazdasági 

folyamatok szabályozásával, érvényesítési, ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán 

keresztül biztosítja.”
2
 

                                                           
1
 Együttműködési Megállapodás 2 pontja. 

2
 Együttműködési Megállapodás 3. pontja. 
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Az érvényesítési jogkör gyakorlását a Képviselő-testület határozata alapján az 

intézményekhez helyeztük ki.  

Ezért a szabályzataink egy részét az önállóan működő intézményeknek kötelező 

változtatás nélkül alkalmazniuk, egy részéhez kiegészítő szabályozást tehetnek, saját 

intézményi sajátosságaik figyelembevételével, egy részéhez pedig kötelező kiegészítő 

szabályozást kell kialakítaniuk. 

Az intézményhálózat feladatellátása lefedi az állami alapfeladat ellátás szinte teljes 

egészét. Ezért egységes szabályozást a gazdálkodás minden területén lehetetlen 

elkészíteni, hiszen ha a szabályzat minden intézményre vonatkozóan tartalmaz külön 

rendelkezéseket, az már nem egységes szabályozás. 

A Gazdasági Ellátó Szervezet szabályzatai olvashatóak, és nyomtathatóak internetes 

honlapunkról. A szabályzatok közzétételének ez a módja elérhetővé teszi a 

szabályzatokba való betekintést bárkinek. 

A Gazdasági Ellátó Szervezet munkáját jelentősen befolyásolja a nem kellően feladat 

orientált, funkcionálisan tagolt gazdasági szervezet. Ennek értelmében nagy 

jelentőséggel bír szervezetünk munkavégzésére az önállóan működő intézmények 

gazdasági koordinátorainak munkája. 

Az országban működő legtöbb, Szervezetünkhöz hasonló intézmény munkáltatója 

minden gazdálkodási feladattal foglalkozó alkalmazottnak a rendszerben, attól 

függetlenül, hogy a munkavégzés helyszíne nem a szervezet székhelye, és az 

alkalmazott felett az önállóan működő intézmény vezetője utasítási jogkörrel 

rendelkezik.  

A Gazdasági Ellátó Szervezet jelenleg még utasítási jogkörrel sem rendelkezik a 

gazdasági feladatot ellátó alkalmazottak felett. 

Az önállóan működő intézmények, és a Gazdasági Ellátó Szervezet között kialakított, 

és továbbfejlesztett munkamegosztás kiállta az idők próbáját. 

A Gazdasági Ellátó Szervezet sajátos feladat ellátása nem teszi lehetővé többlet 

bevétel, illetve pályázati pénzeszköz igénybevételét.  
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Annál inkább vált ez jellemzővé az önállóan működő intézményeknél. A sok többlet 

pénzügyi számviteli feladat újabb terheket ró mind az önállóan működő intézmények 

koordinátoraira, mind intézményünk alkalmazottaira.  

A pályázati pénzeszközök felhasználásának külön szakfeladata van, melyhez minden 

pályázat esetében újabb 7-es főkönyvi számlát kell nyitnunk, a kiadások teljes 

elkülönítése érdekében. 

 „A kötelezettség vállalási jogkört a részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője 

a képviselőtestület által elfogadott éves előirányzat (módosított előirányzat) erejéig 

gyakorolhatja e megállapodás kötelezettségvállalási rendjéről szóló pontjai szerint.”
3
 

„A GESZ a szabályszerű, törvényes gazdálkodás feltételeit elsősorban a gazdasági 

folyamatok szabályozásával, érvényesítési, ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán 

keresztül biztosítja.”
4
 

Szervezetünk kötelessége, hogy az intézmények előirányzatairól napra kész 

nyilvántartást vezessen. Ezért azokat a valós bevételi többleteket, melyeket az 

intézmények működési költségvetésük többletbevételeként teljesítenek, - például 

átvett pénzeszközök, tartós bérleti szerződések, stb., - illetve azokat az 

Önkormányzattól a későbbi előirányzat módosítások alkalmával kapnak meg, de 

teljesített kiadásai már tárgyidőszakra voltak, (pl. prémium évek juttatásai, 

bérkompenzáció, jubileumi jutalom, stb.) minden esetben felvezetjük, és az 

adatszolgáltatásoknál, valamint az intézmény pénzügyi helyzetének vizsgálatánál 

érvényesítjük. 

Szervezetünk érvényesítési és ellenjegyzési feladatait a Kötelezettségvállalás, 

érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés szabályzata tartalmazza.  

Amennyiben a vállalt kötelezettségre fedezet nincs, azt intézményünk mind az előző 

időszakban hatályos, mind a jelenleg hatályos jogszabályok szerint „a kötelezettség 

vállalására fedezet nincs” megjegyzéssel az intézmény vezetőjének köteles 

visszaküldeni, és egyidejűleg a fenntartót értesíteni. 

                                                           
3
 Együttműködési Megállapodás 4. pontja. 

4
 Együttműködési Megállapodás 3. pontja 
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Erre 2011 évben többször is volt példa, hiszen az intézmények kifizetéseinek 

fedezethiánya miatt a Képviselő-testületnek kellet döntenie a kifizetésről. 

Természetesen a döntés után a kifizetések megtörténtek. 

„A GESZ gondoskodik a kezdeményezett módosítások szabályszerűségének 

felülvizsgálatáról, összesítéséről. Az összesítést követően az előterjesztést továbbítja 

az önkormányzat felé.”
5
 

Szervezetünk feladata tehát azoknak az előirányzat módosításoknak felülvizsgálata, 

melyet az önállóan működő intézmények vezetői, a nálunk lévő nyilvántartásokon 

kívül kezdeményeznek. Működésünk négy éve alatt mindössze egyetlen alkalommal 

fordult elő, hogy az előirányzat módosítás kezdeményezésének aláírását 

megtagadtam. 

„A részben önállóan gazdálkodó intézmények adatszolgáltatásainak valódiságáért az 

intézmény vezetője felelős.”
6
 

„Az egyéb pénzügyi információk szolgáltatása tekintetében a GESZ vezetője felelős.”
7
 

 

Számviteli alapelveket a számviteli munka végzésénél, a beszámoló készítésénél az 

államháztartási szervek speciális módon alkalmazzák. Az alapelvek nem sérülhetnek. 

E számviteli alapelveket a Számviteli Politika szabályzat tartalmazza, melyet a 

Gazdasági Ellátó Szervezet kötelező alkalmazásra írt elő minden önállóan működő 

intézménynek. 

A számviteli alapelvek egyike, a valódiság elve, melynek alkalmazása garantálja, hogy 

a beszámoló adatai a valóságnak megfelelőek.  

Mindenképpen fontos tehát az együttműködés minden téren, ahhoz, hogy a 

számvitel és könyvvitel szigorú szabályait betartsuk. Ennek érdekében mind az 

intézmények vezetői és gazdasági alkalmazottai, mind a Gazdasági Ellátó Szerezet 

dolgozói igyekeznek mindent megtenni.  

                                                           
5
 Együttműködési Megállapodás 30 pontja. 

6
 Együttműködési Megállapodás 13. pontja. 

7
 Együttműködési Megállapodás 14. pontja. 
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Nagyon fontos, hogy a különböző nyilvántartások naprakész állapotához 

rendelkezésünkre álljanak az adatok. Ezt szolgálja az Együttműködési Megállapodás, 

és a szabályzatok adatszolgáltatásokra vonatkozó előírásai. 

„A részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője felelős az intézmény által ellátott 

gazdasági részfeladatok végrehajtásáért, a mindenkori költségvetési előirányzatok 

betartásáért.”
8
 

„A GESZ vezetője felelős az együttműködési megállapodásban meghatározott 

feladatok előírásszerű végrehajtásáért, a mindenkori előirányzatok betartásának 

ellenőrzéséért.”
9
 

Az önállóan működő intézmény vezetője felelős azért, hogy a gazdasági 

koordinátorok számvitelhez, pénzügyekhez kapcsolódó feladatait meghatározzák, és 

azok előírás szerű végrehajtását kérjék.  

A pénzügy és főleg a számvitel egy szakma. Ugyan olyan összetett, mint bármely más, 

felsőfokú képzettséghez, felsőfokú iskolai végzettséghez kötött szakma.  

Szakmánk szerteágazó jogszabályi ismeretet, állandó tanulást, és magas szintű tudást 

igényel minden alkalmazottól, aki e szakmában bárhol dolgozik. Sokkal fontosabb 

annál, minthogy egyéb tevékenységként kezelje bárki, és hogy nem szakmabeli 

határozza meg és ellenőrizze a feladatokat. 

 

Beszámolóm elején említettem, hogy e témáról azért írok, mert sokan nem ismerik az 

intézmény feladatait.  

Az Együttműködési Megállapodás, és a szabályzatok egyértelműek, érthetőek 

mindenkinek.  

Ezekből megállapítható, hogy jelenleg a Gazdasági Ellátó Szervezet mint az önállóan 

működő intézmények „könyvelő irodája” funkcionál. Az intézmények által beküldött 

adatokból előállított adatszolgáltatási kötelezettséggel bír az intézmények, az 

                                                           
8
 Együttműködési Megállapodás 15. pontja. 

9
 Együttműködési Megállapodás 16. pontja. 
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önkormányzat, a különböző államigazgatási szervek, és most már a kormányhivatal 

felé is.  

Az adatszolgáltatások tekintetében óriási feladatbővüléssel kell megbirkóznunk nap 

mint nap. 

Az alkalmazottak felkészültségének, tudásának gyarapítása, 
fluktuáció 

 

Szervezetünk alkalmazottainak rendszeres továbbképzése, a munkavégzés egyik 

legfontosabb feltétele.  

Ehhez az alkalmazottaknak nyitottnak kell lennie az állandó, jogszabályokon alapuló 

változások befogadására, és tudniuk is kell azokat alkalmazni a gyakorlatban is. 

Intézményünk alkalmazottai közül az elmúlt időszakban ( 2011-2012): 

- 2 fő szerzett diplomát; 

- 2 fő szerzett államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítést; 

- 2 fő szerzett vállalkozási szakos mérlegképes szakképesítést; 

- minden évben 6 fő vett részt a regisztrált mérlegképes könyvelők 

továbbképzésén; 

- minden alkalmazott megszerezte a számítógépes adatkezelői szakképesítést. 

Szervezetünk alkalmazottai nem csak szemléletmódjukban, szakmai tudásukban, de 

annak gyakorlati alkalmazásában is jelentős fejlődésen mentek keresztül az elmúlt 

években. 

Sajnos ennek ára is van, hiszen igen kelendőek alkalmazottaink mind az 

Önkormányzat szakmai munkaerő hiányának, mind más önkormányzatok, és egyéb 

szervezetek munkaerő hiányának pótlására.  

Az elmúlt négy év alatt három fő távozott szervezetünktől. Közülük egy a Kabai 

Általános Művelődési Központ gazdasági vezetője, Ő 2010-ben hagyta el 

Szervezetünket. Ez évben két alkalmazottunk távozott, egyikük régi munkahelyére 

ment vissza dolgozni, jelenleg gazdasági koordinátor, a másiktól e beszámoló 
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készítése közben kellett búcsút vennünk. Ő Bezenye Község Polgármesteri 

Hivatalának gazdálkodási osztályán fog dolgozni. 

A számviteli feladatok ellátására vonatkozó képesítési feltételeket az államháztartási 

szervekre vonatkozóan a 2000. évi C törvény, valamint a 368/2011 (XII. 31.) 

Kormányrendelet határozza meg.  

Ennek értelmében államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés mellett 

végezhető el még az érvényesítési feladat is.  

A Számviteli törvény VIII. fejezete 150.§ (1) bekezdése alapján: 

„E törvény alkalmazásában számviteli szolgáltatás az e törvényben, továbbá a kapcsolódó 

kormányrendeletekben előírt könyvvezetési, beszámoló készítési kötelezettség teljesítése 

érdekében elvégzendő feladatok összessége (a továbbiakban: könyvviteli szolgáltatás), 

valamint a könyvvizsgálói tevékenység. 

(2) A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozik különösen: 

a) a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerének, 

módszerének kialakításával (ideértve a belső információs rendszer kialakítását is), a 

számlarend, a könyvvezetéshez, a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok 

elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, beleértve a 

főkönyvi nyilvántartások vezetését, az összesítő feladások készítését, a beszámoló 

összeállítását, a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzését, 

a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonását is, 

b) az elszámolások, a beszámolóban szereplő adatok jogszerűségének, 

szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságának, a 

számviteli alapelvek követelményei megtartásának biztosításával a valóságnak megfelelő 

belső és külső információk előállítása, szolgáltatása. 

(3) A törvényi előírásoknak megfelelő, a vállalkozó vagyoni, pénzügyi helyzetéről, 

működésének eredményéről megbízható és valós összképet adó beszámoló készítőinek, 

illetve felülvizsgálóinak az ilyen tevékenységre jogosító - jogszabályi feltételeken alapuló - 

engedéllyel kell rendelkezniük.” 
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A távozó alkalmazottak helyett új munkaerő felvételére volt szükség. Minden esetben 

fiatal, a változásokra nyitott, szakmai alapokkal rendelkező, jó logikai képességű 

alkalmazottat vettem fel a megüresedett álláshelyre.  

Bátran állíthatom, hogy az a szakmai színvonal, melyet Szervezetünk képvisel 

továbbra is magas szintű.  

Bizonyítja ezt a tényt az is, hogy az államháztartási elszámolási rend – az 

államháztartási törvény, valamint az államháztartás szervezeteire vonatkozó 

kormányrendelet – változásait minden gond nélkül alkalmazni lehetett a kialakított 

rendszerben. Az alkalmazottak gyorsan elsajátították a megváltozott számviteli 

elszámolás rendszert, sőt nem egyszer kreatívan, a változások gördülékenysége 

érdekében saját javaslatokkal éltek a nyilvántartások vezetésére vonatkozóan, amit 

szívesen meghallgattam. 

A Szervezet szolgáltatásainak folyamatos bővülése 
 

Szervezetünk létrehozásakor megállapított létszám szerint 9 fő volt a koncepcióban. 

Azonban a munkaügyi elszámolási rendszert is átvettük az intézményektől, ezáltal 

minden alkalmazott alkalmazási okiratát, az abban történő változásokat, valamint 

minden személyhez kapcsolódó kifizetés feladását a Magyar Államkincstár felé a 

Gazdasági Ellátó Szervezet végzi, ezért létszámunk egy fővel emelkedett 2008-ban. 

2009 évben Szervezetünk többletfeladatként vállalta a Pálfi István Szakképzés-

szervezési Társulás számviteli, könyvviteli feladatainak ellátását, melyet ugyancsak 

Együttműködési megállapodás keretén belül végzünk. 

2011 évben a Társulás tagjai úgy döntöttek, hogy a Társulással kapcsolatos 

valamennyi gazdálkodási feladat ellátását átadja a Gazdasági Ellátó Szervezetnek. E 

többletfeladat ellátásáért Szervezetünk működési bevételre tesz szert. 

2012 évben megfogalmazódott több önállóan működő intézmény igényei között, 

hogy a Gazdasági Ellátó Szervezet alkalmazottai közül kerüljenek ki a különböző 

pályázatok pénzügyi vezetői, illetve pénzügyi asszisztensei.  
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Annak érdekében, hogy e megfogalmazott igényeket is ki tudjuk elégíteni, egyik 

távozó alkalmazottunk helyére sikerült olyan fiatal szakembert találni, aki ugyan a 

számvitelben még nem szerzett kellő jártasságot, de a szükséges végzettséggel 

rendelkezik, azonban jelentős tapasztalatai vannak a pályázatok kezelése, írása, 

elszámolása terén. 

A folyamatosan változó feltételeknek minden esetben meg kell felelnünk, sőt nem 

árt, ha a változások elé megyünk egy kicsit. Az idősebb államháztartási számviteli 

szakemberek már megszokták, hogy állandó a változás életünkben. Rendszeres, hogy 

5-10 évente a gazdálkodási és számviteli, nyilvántartási feladatokat átszervezik, 

megváltoztatják, annak ellenére, hogy a költségvetések és beszámolók lényegi 

tartalma változna. 

A jogszabályok változásainak hatása a Szervezet számviteli 
feladataira 

 

Szervezetünk munkavégzésére vonatkozóan a legfontosabb jogszabályok változtak az 

elmúlt időszakban a legtöbbet.  

2009 évben, Szerveztünk működésének kezdetekor még 35 szakfeladaton számoltuk 

el az önállóan működő intézmények kiadásait. 

2010 évben az Áht, és a 292/2009 (XII.19) Kormányrendelet, valamint az 

államháztartási szakfeladatrend előírásainak következtében egyik napról a másikra 91 

szakfeladaton, 114 szervezeti egységen (7-es főkönyvi számlán) és e mellett 42 

gyűjtőszámlán (6-os főkönyvi számlák) könyveljük az intézmények kiadásait. 

Mára az intézményeknek mintegy 100 szakfeladata, 147 db 7-es főkönyvi számlája 

van. Mindemellett az a mennyiségű adatszolgáltatás, mely az intézmény létrehozása 

utáni két évben vont jellemző, szinte megkétszereződött. 

Annak érdekében, hogy az óriási mértékű munkamennyiség növekedést el tudjuk 

látni, olyan számvitel-szervezésre van szükség, mely tartalmában a sokrétű 
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adatszolgáltatás elvárásainak megfelel, és a kellő információk kinyerhetők belőle, 

emellett a logikai felépítése világos, és egyértelmű. 

A számviteli rendszerünk áttekinthető. Olyan kódszámrendszert kellett kitalálnom, 

mellyel beazonosítható az intézményi tevékenység még akkor is, ha arra csak ránéz az 

ember. Az ezt személtető szakfeladatokhoz tartozó főkönyvi számlarendszert, és 

szervezeti egység rendszert a teljesség igénye nélkül, csak egyetlen intézményre 

nézve beszámolóm 1 sz. mellékleteként csatolom. 

A melléklet csak egyetlen intézményre vonatkozik, ezen intézmény számviteli 

rendszerétől teljesen természetes, hogy vannak egyszerűbb, és összetettebb 

intézmények is. 

A mellékelt rendszer logikai összetételét nem áll módomban közzétenni, azt szakmai 

titokként kezeljük. 

 

Természetesen a főkönyvi adatokon kívül analitikus nyilvántartásokat is vezetnünk 

kell, hiszen ezt egyrészt a jogszabályok is előírják, másrészt célszerűnek tartjuk, hiszen 

abból még akkor is „első kézből” szerezhető információ, ha a főkönyvi könyveléshez 

kiegészítő információkra van szükség. 

Az analitikus nyilvántartások vezetését egyrészt a Gazdasági Ellátó Szervezet végzi, 

másrészt, - ami nagyon fontos – az önállóan működő intézmények gazdasági 

koordinátorai vezetik. Mivel e nyilvántartásokból – ha rendszeres és naprakész a 

vezetésük – leghamarabb kapható információ, célszerű az intézményeknek széles 

körben alkalmazniuk. 

A kötelezően vezetendő analitikus nyilvántartásokat a számlarend tartalmazza, az 

ezeken kívüli nyilvántartások saját hatáskörben vezetendők, annak tartalmi elemeit a 

koordinátorok, és az intézmények vezetői állítják össze. 

Azonban azokat az analitikus nyilvántartásokat, melyek tartalmából a számviteli 

feladások készülnek, a Gazdasági Ellátó Szervezet vezeti, függetlenül attól, hogy az 

intézményekben van-e hasonló nyilvántartás, vagy nincs. Ilyen például a szállítói 
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analitikus nyilvántartás, melynek naprakész vezetéséből minden esetben kaphatunk 

teljeskörű információt. A Szervezetnél vezetett analitikus nyilvántartások naprakész 

vezetésének elengedhetetlen feltétele az intézmények analitikával kapcsolatos 

adatszolgáltatásaik, valamint azok benyújtási határidejének betartása. 

Ilyen például a beérkezett kifizetési kötelezettséget keletkeztetett bizonylatok, 

számlák határidőben történő továbbítása, melyet az intézményeknek az 

Együttműködési Megállapodás 33. pontja alapján 24 órán belül kell a Gazdasági Ellátó 

Szervezethez továbbítaniuk.  

Abban az esetben, ha a napi keletkeztetett fizetési kötelezettség jelentős összegű, 

még így is okozhat problémát, azonban az elmúlt időszak történései után minden 

intézmény törekszik a határidők pontos betartására, valamint az esetleges 

reklamációk miatti számla visszaküldések ellenére, kérjük az intézménytől a 

visszaküldött számla fénymásolatát, melyet külön megjegyzéssel vezetünk fel a 

nyilvántartásunkba. 

Az együttműködés tehát – ebből is látszik, - mennyire sérülékeny, mennyire fontos, 

hogy ne egymás terhére, hanem egymás javára dolgozzunk. 

A Gazdasági Ellátó Szervezet által végzett elemzések 
 

Szervezetünknek nem csak a számviteli, pénzügyi, adatszolgáltatási területen vannak 

teendői. Személyesen, mint vezető végzek elemzéseket az intézmények 

gazdálkodására vonatkozóan, melyeket eleinte az intézmények vezetői nem igén 

„néztek” jó szemmel, de akkor, amikor a költségvetési korlátok egyre szűkösebbek, 

igénylik az elemzéseken alapuló takarékossági lehetőségek feltárást is.  

Az elemzéseket két nagy csoportba tudom besorolni 

1. pénzeszköz felhasználásának elemzése, 

2. takarékossági lehetőségek feltárása. 
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Az 1. csoportba sorolhatóak azok az elemzések, melyeket az intézmények 

negyedéves, féléves, háromnegyed éves, és éves szöveges beszámolóiban is leírok, és 

amelyeket mind az intézmények vezetői, mind a városgazdálkodási iroda megkap. 

Ezek a ténylegesen felhasznált pénzeszközökről szóló beszámolók tartalmaznak 

általam írt olyan utalásokat, mellyel az intézmény vezetőjének tájékoztatása mellett, 

a felmerülő esetleges pénzügyi problémákat is előre jelezni tudom.  

E elemzések szép számmal készültek az elmúlt években. Az intézmények vezetőinek 

többsége igényli, hogy a „kívülálló szemével” tájékozódjon, és már nem tekinti 

sértésnek, vagy rosszakaratnak azt, ha ezek az elemzések elkészülnek. 

A takarékossági lehetőségek feltárása jóval nagyobb volumenű feladat, hiszen meg 

kell hozzá ismerni az adott intézmény minden szakmai feladatellátására vonatkozó 

jogszabályt is, hiszen azokban rejlenek azok a lehetőségek, melyek mozgásteret adnak 

az intézmény vezetőjének, de egyúttal takarékossági lehetőségeket is.  

Első ilyen tájékoztató beszámolót 2009-ben készítettem el, akkor szinte feltérképezve 

az egész intézményhálózatot, és az intézmények pénzügyi lehetőségeit. 

Az intézményeket soha nem lehet összehasonlítani egyértelműen, sajátosságaikat, 

figyelembe véve, feladataik ellátásának, szolgáltatásaiknak lehetőségeit kell feltárni 

ahhoz, hogy az egyre szűkülő költségvetési korlát betarthatóvá váljon. 

2010 évben került sor az új számviteli rend első évben történő használatára, melyeket 

a jogszabályi változások is elősegítettek.  

Ezért 2011-ben már több, és részletesebb vizsgálatra is sort kerítettem.  

Annál is inkább fontosnak találtam ezt, mivel az 56/2011 (XII. 31.) NGM rendelet 3.§ 

(1) bekezdése alapján: 

„3. § (1) Támogatásból nem finanszírozható a szabad kapacitás kihasználását célzó, 

nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenység. A költségvetési szerv e 

tevékenységeiből származó bevételének fedeznie kell a végzett tevékenységgel 

összefüggő valamennyi közvetlen kiadást és az ahhoz hozzárendelhető közvetett 

kiadásokat. 
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(2) A költségvetési szerv a (1) bekezdés szerinti alaptevékenységeit a szakmai 

alapfeladataitól elkülönülten tartja nyilván és számolja el.” 

 

A jogszabály egyértelműsége miatt szükségesnek tartottam megvizsgálni, hogy az 

önkormányzattól kapott támogatások tényleges felhasználásában miként alakul az 

alaptevékenységhez tartozó, és a nem alaptevékenységhez tartozó kiadások 

alakulása. Tapasztalataim alapján az intézményekben folyó étkeztetés kapacitásának 

kihasználása érdekében vendég étkeztetés, és alkalmazotti étkeztetés is van. 

A vizsgálathoz szakmai szakértői véleményként fogadtam el azt az állásfoglalást, 

amely a konyhai feladatok ellátására vonatkozóan ad létszám számítási alapokat, és 

amely alapján az elemzést elvégeztem.  

Mindössze egyetlen intézménynél történő élelmezési feladat elemzése elegendőnek 

bizonyult. 

Az elemzés eredményét közöltem a városgazdálkodási irodával. 

Ennek eredményeként a 2012 évi költségvetés készítésénél az eredeti előirányzatok 

meghatározásakor - az Önkormányzati Képviselő-testület egyetértésével - már 

érvényesítettük a számítás eredményeit. Az önkormányzati kiadásokat így jelentősen 

tudtuk már az előzetes keretszám kialakításánál csökkenteni, mintegy meghatározva 

ezáltal az intézményeknek a jogszabályok betartására, és a szolgáltatásaik 

átgondolására való törekvési lehetőségeiket. 

Az elemzés beszámolóm 2.sz. mellékletében szerepel. 

Az előzőekben említetteken kívül még más elemzéseket is végeztem, de kérem, 

tekintsenek el mindegyik eredményének ismertetésétől. Az elemzéseket minden 

esetben átadtam az érintetteknek, tájékoztatva azok eredményéről. 

„ A szükség nagyúr.” Mindaddig, míg forrásaink szűkülnek újabb, és újabb 

megoldásokat kell találnunk, hogy minden feladatot el tudjunk látni akkor is, ha ez 
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szinte lehetetlennek látszik. Ehhez segítséget kell nyújtani minden intézmény 

vezetőjének.  

 

A Gazdasági Ellátó Szervezet által végzett, és végeztetett 
ellenőrzések 

 

Az Együttműködési Megállapodás 21. pontja alapján, - „A GESZ vezetője, vagy írásbeli 

megbízása alapján megbízottja jogosult e megállapodás alapján a részben önállóan 

gazdálkodó intézmény feladatául megjelölt kérdésekben a jogszabályi előírások 

érvényre juttatása érdekében eljárni és a részben önállóan gazdálkodó intézmény 

gazdálkodási résztevékenységét ellenőrizni.” - és a külső, belső, folyamatba épített, 

előzetes, és utólagos vezetői ellenőrzés szabályzatban foglaltak szerint szúrópróba 

szerű ellenőrzéseket személyesen, külső megbízottal történő ellenőrzéssel téma 

ellenőrzéseket végeztettem. 

Az ellenőrzések eredményéről minden esetben tájékoztattam az intézmények 

vezetőit, akik az esetleg előforduló hibákat, és hiányosságokat igyekeztek 

megszüntetni. 

Szúrópróba szerű ellenőrzéseket az alábbi területen végeztem: 

- pénzkezelés rendjének betartása   (Általános Iskola, Segítő Kezek) 

- selejtezés     (Karacs Ferenc Gimnázium) 

- leltárfelvétel     (Karacs Ferenc Gimnázium) 

Utólagos vezetői ellenőrzés keretében: 

- készpénzkifizetés bizonylatainak szabályszerűsége, kontírozásának, 

számvitelben történő elszámolásának szabályossága. (Minden intézmény 

esetében legalább 6 havi anyag átvizsgálása.) 

- bankon keresztül történt átutalások kontírozása, elszámolásának 

szabályossága. (Minden intézmény esetében legalább 6 havi anyag 

átvizsgálása.) 
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- bérkönyvelés tételes ellenőrzése ( Minden intézmény esetében, legalább 6 

havi anyag átvizsgálása.) 

Napi ellenőrzési feladatok: 

- banki átutalások rögzített tételeinek ellenőrzése, 

- alkalmazási okiratok elkészítésének, módosításának kezdeményezésére tett 

kérések ellenőrzése, a fedezet meglétének ellenőrzése 

- a naponta kimenő adatszolgáltatások ellenőrzése. 

 

Az intézmények vonatkozásában külső megbízottal téma ellenőrzést végezettetem a 

Karacs Ferenc Gimnáziumban, a mezőgazdasági tevékenységét illetően. 

A vizsgálat eredménye alapján voltak olyan szabálytalanságok, és szabályozásra váró 

cselekmények, események, melyeket az intézmény azóta helyesen lát el. 

 

Sajnos az ellenőrzéseket az intézményvezetők többsége nehezen fogadja el. 

Legtöbbször negatívumként élik meg, ha a hiányosságok felszínre kerülnek, pedig 

ezek az ellenőrzések segítik a munkánkat, sőt sokszor a költséghatékonyságra is 

felhívják a figyelmet. 

A Gazdasági Ellátó Szervezetnél végzett ellenőrzések 
 

Nehezen hihető, de igaz, hogy a Gazdasági Ellátó Szervezethez tartozó önállóan 

működő intézmények ellenőrzései, érintik a Szervezet ellenőrzését is egyben. 

Nincs olyan szakmai jogszabály, nincs olyan szakmai döntés, mely ne hordozna 

magában pénzügyeket, aminek egyenes következménye a költségvetési támogatás, 

annak felhasználását bizonyító elszámolás, és beszámoló. Ha csak ennyit említünk, 

már egyértelművé válik, hogy a Gazdasági Ellátó Szervezet munkája folyamatos 

ellenőrzés alatt áll. 
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2012 évben kerül sor a Szervezet szabályozottságának újbóli ellenőrzésére. A Szenczi 

Divizor Kft az ellenőrzést még nem kezdte meg, ezért ennek eredményéről a 

Képviselő-testületet tájékoztatni nem tudom. 

Ugyan csak ellenőrzés folyik az Önkormányzati Képviselő-testület megbízása alapján, 

a Gazdasági Ellátó Szervezet és a Többcélú Oktatási Intézmény között megkötött 

Együttműködési Megállapodásra, a Gazdasági Ellátó Szervezet által végzett feladatok 

jogszabályszerű, és szabályszerű ellátására, a számviteli, könyvviteli feladatok 

teljeskörűségének ellátására vonatkozóan. 

Ez az ellenőrzés már elkezdődött, az ellenőrök rendelkezésére bocsátottunk minden 

olyan szabályzatot, nyilvántartást, és adatot, melyet kértek. 

A Képviselő-testületet erről az ellenőrzésről sem tudom jelen beszámolómban 

tájékoztatni. 

A Gazdasági Ellátó Szervezethez tartozó minden önállóan működő intézmény önálló 

jogi személy, önálló bankszámlával, és előirányzatai felett teljes körűen rendelkezik. 

Mégis vannak intézmények, melyeknek áfa bevallását, annak analitikus 

nyilvántartását Szervezetünk végzi, hiszen, ha az intézménynél nincs rá kapacitás, 

vagy nincs szakember, feladatunknak tartjuk, hogy elvégezzük a munkát, és pótoljuk a 

feltételek hiányát. 

A Segítő Kezek intézménynél 2012 évben került sor áfa ellenőrzésre, melynek 

keretében a 2011 évi, és a 2012 első negyedévi bizonylatok átvizsgálására, az áfa 

nyilvántartás ellenőrzésére, az áfa bevallás valódiságának ellenőrzésére került sor.  

Az ellenőrzés hiányosságot természetesen nem talált, az intézmény az igényelt áfa 

visszatérítést a bevallásban szerepeltetett összegnek megfelelően megkapta. 

A Szervezetben rejlő lehetőségek 
 

Mint 2010 évi beszámolómban már írtam, az Önkormányzatok által létrehozott 

gazdasági szervezetek többségének feladatai sokkal széleskörűbbek, meghagyva a 

szakmai szabadságot az önállóan működő intézményeknek. 



Beszámoló a Gazdasági Ellátó Szervezet munkájáról  

2010-2012 évek vonatkozásában 

 

Püspökladány 2012. szeptember 17. oldal 21 

Készítette: Pusztainé Nádházi Ibolya 

Erre vonatkozóan bizonyára Önök között is vannak, akik tapasztalatokkal, vagy 

tájékozódással bírnak az ilyen típusú szervezetekről. 

A gazdálkodás hatékonyságának, a takarékos pénzfelhasználásnak nem az a módja, 

hogy nem fizetjük a számlát, majd csak jövőre. Fel kell tárni, és meg kell keresni 

azokat az üzemeltetési, fenntartási lehetőségeket, melyekkel megtakarításokat lehet 

elérni anélkül, hogy elbocsátásokra kerülne sor. 

A jelenlegi költségvetési gazdálkodási módban összeolvad a költségvetés készítésekor 

a szakmai, és az üzemeltetési, fenntartási feladat. Ezért egyik a másik terhére 

növelhető, anélkül, hogy ez valójában bárkit is érdekelne. 

A számviteli elszámolások azt mutatják, hogy az intézmények mire használják fel 

költségvetési előirányzataikat.  

Azt, hogy ezekre a kiadásokra valóban szükség van-e, nincs joga felülbírálni senkinek. 

Mindenképpen elnézést kell kérnem itt, azoktól az intézmény vezetőktől, akiket 

valóban érdekel a szükségszerűség, hiszen Ők igénylik, és keresik az olcsóbb 

megoldási lehetőségeket. 

 

Az elmúlt két évben terveztem bevezetni az integrált számviteli rendszer 

alkalmazását, melyet a GESZ létrehozásakor is elengedhetetlennek tartott a 

koncepciót készítő szervezet, hiszen ehhez határozta meg a Szervezet kezdő 

létszámát. 

A koncepcióba leírtak szerint: 

„Ennek hiányában az alkalmazottaknak jelentős többletmunkát kell végezni szinte az év 

egészében, ami miatt a szabadságok kiadása, az esetleg betegségből eredő munkaerőhiány 

határidős feladataink elvégzését nagyon megnehezíti.” 

Ennek ellenére, intézményünk minden elvárásnak, és feladatnak igyekszik határidőre, 

pontos adatokkal, és teljeskörűen megfelelni. 

Az integrált számviteli rendszer alkalmazása ma már széles körben elterjedt az 

államháztartási szervezeteknél is, hiszen egyre fontosabb a pontos, rövid határidővel 
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adott adatszolgáltatás, és kikerülhetőek azok a hiányosságok, melyeket a jelenleg 

használt – bár ingyenes – TATIGAZD rendszer magában hordoz. 

A központi költségvetési szervek a Forrás SQL rendszert használják, melynek még a 

több évi használat és fejlesztés ellenére is alkalmazási problémái vannak. 

A Ct Ecostat programot az intézmények koordinátoraival is, és az intézmény 

alkalmazottaival is megismertettem még 2010-ben. 

A rendszer bevezetésére azért nem került sor, mert 2010 évi beszámolóm elkészítése 

után, 2011-ben, már megfogalmazódott az államháztartási rendszer teljes 

átalakításának törekvése. 

Mindaddig, amíg intézményünk léte nem válik az új rendszerben is biztossá, nem 

tartom célszerűnek az integrált számviteli rendszer megvásárlását.  

Azonban magát a rendszert ajánlani tudom akár az Önkormányzati gazdálkodási 

rendszerben történő alkalmazásra.  

Az ilyen rendszerek teljesen zártak, a jogszabályban meghatározott előirányzat 

felhasználási feltételek szoros betartását garantálják. Olyan vezetői információs 

rendszerrel bírnak, melyeket nem tud pótolni egyetlen analitikus nyilvántartási 

rendszer sem. A döntésekhez szinte azonnal rendelkezésre állnak az adatok, anélkül, 

hogy az alkalmazottak órákat töltenének el a teljeskörű információ előállításával. 
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Összegzés 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Beszámolóm elejét azzal kezdtem, hogy az előző beszámolómban leírtak nem voltak 

elég teljeskörűek ahhoz, hogy megismerhessék munkánkat.  

Munkánkat tehát szigorú, és állandóan változó jogszabályok, azok változása miatt 

változó szabályzatok, és előírások mellett végezzük.  

Minden esetben igyekszünk megfelelni mind az Önkormányzat, mind az intézmények, 

illetve az államháztartás más szereplői igényeinek.  

Ehhez állandó fejlődésre, képzésre, kitartó munkavégzésre, technikai tudásra, és a 

szakmánk iránti szeretetre, fejlett logikai képességre, toleranciára, a változásra való 

hajlandóságra van szükségünk.  

Állandó, és folyamatos ellenőrzések mellett végezzük munkánkat, a tökéletességre 

törekedve, de azt soha el nem érve, hiszen a változások magukban hordozzák az újak 

tökéletesítését is. 

 „Aki a számvitelről szóló törvényben vagy a felhatalmazásán alapuló jogszabályokban 

előírt a) beszámolási, könyvvezetési vagy egyéb kötelezettségét, b) bizonylati 

fegyelmet megszegi, és ezzel a vagyoni helyzetének áttekintését, illetve ellenőrzését 

meghiúsítja, vagy megnehezíti, vétséget követ el, és két évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő.” 

 

Megköszönöm, hogy beszámolómat elolvasták, és hogy lehetőséget kaptam újra az 

Gazdasági Ellátó Szervezet munkájának bemutatására. 

 

    Tisztelettel 
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       Pusztainé Nádházi Ibolya 

        igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek 
 



                1.sz. melléklet 

 szakfeladat 

tevékenység 

kód szakfeladat megnevezése

 

bérkönyvelés 

szervezeti 

egység 

szervezeti egység 

megnevezése

 Szakfeladatot 

érintő 6-os 

főkönyvi 

számla 

 7-es főkönyvi 

számla  könyvelés tartalma

           562 913    1 Iskolai intézményi étkeztetés          301 301    Petőfi étkeztetés

 62431; 683; 

6831     721 301 301    

A 62431-re könyveljük a Petőfi iskola konyhájának minden 

kiadását. A felosztás félévente, az ételadagok alapján történik a 

szakfeladtokhoz trtozó 7-esekre. E szakfeladat és szervezeti 

egység kerül a konyhai alkalmazás okirataiba. 

           562 913    1 Iskolai intézményi étkeztetés          302 301    Kálvinétkeztetés

 62432; 683; 

6832     721 302 301    

A 62431-re könyveljük a Kálvin iskola konyhájának minden 

kiadását. A felosztás félévente, az ételadagok alapján történik a 

szakfeladtokhoz trtozó 7-esekre. E szakfeladat és szervezeti 

egység kerül a konyhai alkalmazás okirataiba. 

           562 917    1 Munkahelyi étkeztetés          301 302    

Petőfi munkahelyi 

étkeztetés

 62431; 683; 

6831     721 301 302    

A 6-os a fentiek alapján. A 7-esre a kiadások felosztása után 

könyveljük az alkalmazottak étkeztetésével kapcsolatos 

költégeket.

           562 917    1 Munkahelyi étkeztetés          302 302    

Kálván munkahelyi 

étkeztetés

 62432; 683; 

6832     721 302 302    

A 6-os a fentiek alapján. A 7-esre a kiadások felosztása után 

könyveljük az alkalmazottak étkeztetésével kapcsolatos 

költégeket.

           562 920    2 egyéb vendéglátás          301 303    Petőfi vendégebéd

 62431; 683; 

6831     722 301 303    

A 6-os a fentiek alapján. A 7-esre a kiadások felosztása után 

könyveljük az a vendégebéd  költégeket.

           562 920    2 egyéb vendéglátás          302 303    Kálvin vendégebéd

 62432; 683; 

6832     722 302 303    

A 6-os a fentiek alapján. A 7-esre a kiadások felosztása után 

könyveljük az a vendégebéd  költégeket.

           562 100    2 Rendezvényi étkeztetés  nincs 

Petőfi rendezvényi 

étekeztetés  nincs     722 301 325    

Ha az intézmény külső megrendelésre szerződés alapján főz, 

annak az árképzésben kimutatott költségeit kell erre a 7-es 

főkönyvi számlára könyvelni. 

           562 100    2 Rendezvényi étkeztetés  nincs 

Kálvin rendezvényi 

étkeztetés  nincs     722 302 325    

Ha az intézmény külső megrendelésre szerződés alapján főz, 

annak az árképzésben kimutatott költségeit kell erre a 7-es 

főkönyvi számlára könyvelni. 

           852 000    1

Alapfokú oktatás intézményeinek, 

programjainak támogatása          301 104    pályázatok  nincs     721 301 104    

E 7-es főkönyvi számlára könyveljük az intézmény ltal megnyert 

pályázatokkal kapcsolatos kiadásokat. Mivel a pályázati 

pénzeszköz felhasználása nem az a fontos, mely tagintézményt 

érinti, hanem a pályázatok külön számviteli elkülönítése, ezért a 

különböző pályázatoknak további alábontást kell végezi. (1.......)  
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           852 011    1

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)          301 105    

Petőfi általános iskolai 

oktatás 1-4 évf.

 63231; 

6831;683; 6531;     721 301 105    

A632311 főkönyvi számlára könyveljük azokat a Kélvin alsó 

tagozatra terhelhető kiadásokat, melyek szakmai tartalmúak, de 

nem rendelhetők egyértelműen ehhez a szakfeladathoz. A 

felosztás félévkor és év végén a tanulók statisztikai 

adatszolgáltatásban szereplő tagitézményenkénti és 

szakfeladatonkénti létszámának arányában történik. A 65311 

főkönyvi számára könyveljük azokat az üzemeltetési fenntartási 

kiadásokat, melyeket a napközi, tanulószoba, és a többi szakmai 

szakfeladat között kell felosztanunk  a felosztás alapja a 

szakfeladatokon megtartott óraszám aránya. A 7-es főkönyvi 

számlára kerül a felosztás után az oktatási feladatokból e 

szakfeladatra jutó költség, valamint az épületüzemeltetésből e 

szakfeladatra jutó költség. A 65311 főkönyvi számlára kerül az alsó 

tagozat takarítói állományának bére. A 632311 főkönyvi számlára 

kerül az alsótagozat intézményegység vezetőjének, az alsótagozat 

iskolatitkárának, valamint az adminisztratív alkalmazottaknak 

bére.

           852 011    1

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)          302 105    

Kálvin általános iskolai 

oktatás 1-4 évf.

 63232;6832; 

683; 6532     721 302 105    

A632321 főkönyvi számlára könyveljük azokat a Kélvin alsó 

tagozatra terhelhető kiadásokat, melyek szakmai tartalmúak, de 

nem rendelhetők egyértelműen ehhez a szakfeladathoz. A 

felosztás félévkor és év végén a tanulók statisztikai 

adatszolgáltatásban szereplő tagitézményenkénti és 

szakfeladatonkénti létszámának arányában történik. A 6532 

1főkönyvi számára könyveljük azokat az üzemeltetési fenntartási 

kiadásokat, melyeket a napközi, tanulószoba, és a többi szakmai 

szakfeladat között kell felosztanunk  a felosztás alapja a 

szakfeladatokon megtartott óraszám aránya. A 7-es főkönyvi 

számlára kerül a felosztás után az oktatási feladatokból e 

szakfeladatra jutó költség, valamint az épületüzemeltetésből e 

szakfeladatra jutó költség. A 65321 főkönyvi számlára kerül az alsó 

tagozat takarítói állományának bére. A 632321 főkönyvi számlára 

kerül az alsótagozat intézményegység vezetőjének, az alsótagozat 

iskolatitkárának, valamint az adminisztratív alkalmazottaknak 

bére.

           852 011    1

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)          303 105    

Petri általános iskolai 

oktatás 1-4 évf.

 63233;  6833; 

683; 6533     721 303 105    

A632331 főkönyvi számlára könyveljük azokat a Petri alsó 

tagozatra terhelhető kiadásokat, melyek szakmai tartalmúak, de 

nem rendelhetők egyértelműen ehhez a szakfeladathoz. A 

felosztás félévkor és év végén a tanulók statisztikai 

adatszolgáltatásban szereplő tagitézményenkénti és 

szakfeladatonkénti létszámának arányában történik. A 65331 

főkönyvi számára könyveljük azokat az üzemeltetési fenntartási 

kiadásokat, melyeket a napközi, tanulószoba, és a többi szakmai 

szakfeladat között kell felosztanunk  a felosztás alapja a 

szakfeladatokon megtartott óraszám aránya. A 7-es főkönyvi 

számlára kerül a felosztás után az oktatási feladatokból e 

szakfeladatra jutó költség, valamint az épületüzemeltetésből e 

szakfeladatra jutó költség. A 65331 főkönyvi számlára kerül az alsó 

tagozat takarítói állományának bére. A 632331 főkönyvi számlára 

kerül az alsótagozat intézményegység vezetőjének, az alsótagozat 

iskolatitkárának, valamint az adminisztratív alkalmazottaknak 

bére.  
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           852 012    1

Sajátos nevelési igényű tanulók általános 

iskolai nevelése, oktatása 1-4 évfolyamon          301 106    

Petőfi sajátos nevelés 1-4 

évf.

 63231;6831; 

683; 6531     721 301 106    

A gyógypedagógiai oktatás külön épületben, külön 

alkalmazottakkal működik. A 7-es főkönyvi számlára közvetlenül 

könyvelhető a kiadás. Ha olyan beszerzés történik, melyet más 

szakfeladat szakmai költségeire is terhelhető, akkor e 7-es 

főkönyvi számla és a másik szakfeladathoz tartozó 6-os vagy 7-es 

főkönyvi számla között kell megbontani, melyet az intézményi 

koordinátornak a számlán külön jelezni kell. Ugyancsak ide kell 

könyvelni az akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász 

megbízási szerződése alapján kifizetett díjakat is. Ha a 

tantárgyfelosztás alapján kimutatható óra kerül e szakfeladat 

ellátáshoz, az óraszám arányának alapján kell e 7-es főkönyvi 

számlára könyvelni az oktatási 632311-es gyűjtőszámláról. 

Természetesen csak akkor, ha az nem a gyógypedagógiai 

tagozatot érinti, hanem más sajátos nevelési igényű tanulóval 

kapcsolatos.

           852 012    1

Sajátos nevelési igényű tanulók általános 

iskolai nevelése, oktatása 1-4 évfolyamon          302 106    

Kálvin sajátos nevelés 1-4 

évf.

 63232;6832; 

683; 6532     721 302 106    

Ide kell könyvelni a Kálvin alsó tagozat kadálymentesítéssel 

kapcsolatos kiadásait, valamint a logopédus, gyógytornász 

megbízási szerződését. E 7-es főkönyvi számlára kerül 632321 

számla felosztása után a statisztikai létszám szerinti költség.

           852 012    1

Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

nevelése oktatása 1-4 évfolyamon          303 106    

Petri sajátos nevelés 1-4 

évf.

 63233; 6833; 

683; 6533     721 303 106    

Ide kell könyvelni a Petri alsó tagozat akadálymentesítéssel 

kapcsolatos kiadásait, valamint a logopédus, gyógytornász 

megbízási szerződését. E 7-es főkönyvi számlára kerül 632331 

számla felosztása után a statisztikai létszám szerinti költség.

           852 013    1

Nemzeti etnikai kisebbségi tanulók általános 

iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)          301 107    

Petőfi kisebbségi oktatás 1-

4 évf

 63231;6831; 

683; 6531     721 301 107    

Ilyen feladatot jelenleg nem lát el az intézmény, normatívát nem 

igényel.

           852 013    1

Nemzeti etnikai kisebbségi tanulók általános 

iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)          302 107    

Kálvin kisebségi oktatás 1-4 

évf.

 63232;6832; 

683; 6532     721 302 107    

Ilyen feladatot jelenleg nem lát el az intézmény, normatívát nem 

igényel.

           852 013    1

Nemzeti etnikai kisebbségi tanulók általános 

iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)          303 107    

Petri kisebbségi ktatás 1-4 

évf.

 63233; 6833; 

683; 6533     721 303 107    

Ilyen feladatot jelenleg nem lát el az intézmény, normatívát nem 

igényel.

           852 021    1

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése. Oktatása (5-8 évfolyamon)          301 108    Petőfi oktatás 5-8 évf.

 63231; 6531; 

6831; 683     721 301 108    A főkönyvi számlák tartalma hasonló az alsó tagozatnál leírtakhoz.

           852 021    1

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése. Oktatása (5-8 évfolyamon)          302 108    Kálvin oktatás 5-8 évf.

 63232; 6832; 

683;   6532     721 302 108    A főkönyvi számlák tartalma hasonló az alsó tagozatnál leírtakhoz.

           852 021    1

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése. Oktatása (5-8 évfolyamon)          303 108    Petri oktatás 5-8 évf.

 63233; 6833; 

683; 6533     721 303 108    A főkönyvi számlák tartalma hasonló az alsó tagozatnál leírtakhoz.

           852 022    1

Sajátos nevelési igényű általános iskolai 

tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(5-8 évfolyam)          301 109    

Petőfi sajátos nevelés 5-8 

évf.

 63231; 6531;  

6831; 683     721 301 109    A főkönyvi számlák tartalma hasonló az alsó tagozatnál leírtakhoz.

           852 022    1

Sajátos nevelési igényű általános iskolai 

tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(5-8 évfolyam)          302 109    

Kálvin sajátos nevelés 5-8 

évf.

 63232; 6832; 

683;   6532     721 302 109    A főkönyvi számlák tartalma hasonló az alsó tagozatnál leírtakhoz.

           852 022    1

Sajátos nevelési igényű általános iskolai 

tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(5-8 évfolyam)          303 109    

Petri sajátos nevelés 5-8 

évf.

 63233; 6833; 

683; 6533     721 303 109    A főkönyvi számlák tartalma hasonló az alsó tagozatnál leírtakhoz.

           852 023    1

Nemzeti etnikai kisebbségi tanulók általános 

iskolai nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)          301 110    

Petőfi kisebbségi oktatás 5-

8 évf.

 63231 ;6531; 

6831; 683     721 301 110    

Ilyen feladatot jelenleg nem lát el az intézmény, normatívát nem 

igényel.  
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           852 023    1

Nemzeti etnikai kisebbségi tanulók általános 

iskolai nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)          302 110    

Kálvin kisebbségi oktatás 5-

8  évf.

 63232; 6832; 

683;   6532     721 302 110    

Ilyen feladatot jelenleg nem lát el az intézmény, normatívát nem 

igényel.

           852 023    1

Nemzeti etnikai kisebbségi tanulók általános 

iskolai nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)          303 110    

Petri kisebbségi oktatás 5-8 

évf.

 63233; 6833; 

683; 6533     721 303 110    

Ilyen feladatot jelenleg nem lát el az intézmény, normatívát nem 

igényel.

           852 031    1

Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti 

ágon          304 111    zeneoktatás  683;6834     721 304 111    

E 7-es főkönyvi szálára közvetlenül könyvelünk a zeneoktatással 

és a Petőfi 9 üzemeltetésével fenntartásával kapcsolatos 

valamennyi kiadást. A 6834 központi irányítás számlára kerül az 

igazgató és a helyettes bére, valamint az iskolatitkár. A 

költségfelosztás alapja a szakfeladatonkénti statisztikai tanulói 

létszám.

           852 032    1

Alapfokú művészetoktatás képző- és 

iparművészeti, táncművészeti, szín- és 

bábművészeti ágon          304 112    egyéb művészet oktatás  683; 6834     721 304 112    

E 7-es főkönyvi számlára könyveljük a nem zenei 

művészetoktatással kapcsolatos kiadásokat. Ide kerül 

könyvelésre az egyéb művszetoktatást végzők bére és járulékai, 

valamint megbízási szerződései.

           853 132    1

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali 

rendszerű szakiskolai oktatás (9-10 évfolyam)          301 113    szakiskolai oktatás Petőfi

 63231;  6831; 

683; 6531     721 301 113    

A 6-os főkönyvi számlára kerül minden olyan kiadás, mely 

szakmai tartalommal rendelkezik, a 65312 számlára kerül az 

épületüzemeltetési kiadás. Ezek felosztása alapján könyvelünk a 

7-esre. Kivétel, ha a költséget közvetlenül e szakfeladatra kell 

elszámolni.

           856 011    1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység          305 114    Pedagógiai Szakszolgálat                      683        721 305 114    

A 683 számla a többcélú központi irányítás gyűjtőszámlája. E 

számla felosztása a szakfeladatokon alkalmazottak létszámának 

arányában történik. A 7-es főkönyvi számlára könyveljük a 

Pedagógiai Szakszolgálat alkalmazottainak bérét és jérulékait, és 

minden további kiadást, mivel csak ez az egy szakfeladat tartozik 

a feladtellátáshoz jelenleg. 

           856 012    1 Korai fejlesztés, gondozás          301 115    

Petőfi Korai fejlesztés, 

gondozás  nincs     721 301 115    Ilyen feladat jelenleg nincs.

           856 012    1 Korai fejlesztés, gondozás          302 115    

Kálvin korai fejlesztés, 

gondozás  nincs     721 302 115    Ilyen feladat jelenleg nincs.

           856 012    1 Korai fejlesztés, gondozás          302 115    

Petri korai fejlesztés, 

gondozás  nincs     721 303 115    Ilyen feladat jelenleg nincs.

           856 013    1 Fejlesztő felkészítés          301 116    Petőfi fejlesztő felkészítés

 63231; 6831; 

683; 6531     721 301 116    

A Petőfi Iskolában egy fő alkalmazott látja el ezt a feladatot. Az ő 

kinevezésében e szakfeladat, és szervezeti egység szerepel. A 

632312 számláról történő felosztás után kerülnek a 7-esre a dologi 

kiadások.

           856 013    1 Fejlesztő felkészítés          302 116    Kálvin fejlesztő felkészítés

 63232;6832; 

683; 6532     721 302 116    

A Kálvin tagintézményben egy fő alkalmazott látja el a feladatot. 

Az ő kinevezésében e szakfeladat és szervezeti egység szerepel. 

A 632322 számla felosztása után kerül a 7-esre a dologi kiadás, ill. 

közvetlenül, ha ezt a szakfeladatot terheli.

           856 013    1 Fejesztő felkészítés          303 116    

Petritelep fejlesztő 

felkészítés

 63233; 6833;    

683; 6533     721 303 116    

A Petrotelepi tagintézményben egy fő alkalmazott látja el a 

feladatot. Az ő kinevezésében e szakfeladat és szervezeti egység 

szerepel. A 632322 számla felosztása után kerül a 7-esre a dologi 

kiadás, ill. közvetlenül, ha ezt a szakfeladatot terheli.

           855 911    1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés          301 117    Petőfi napközi

 63231;  6831; 

683; 6531+F51     721 301 117    

A 6-os főköynvi számlák felosztásakor az alsó és felső tagozatos 

napközi tanórái, ill. statisztikai létszáma alapján keröülnek a 7-es 

számlára. E szervezeti egységre kerülnek a Petőfi iskola alsó és 

felső tagozatos napközis nevelői.  
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           855 911    1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés          302 117    Kálvin napközi

 63232; 

6132;6832; 683; 

65321     721 302 117    

A 6-os főköynvi számlák felosztásakor az alsó és felső tagozatos 

napközi tanórái, ill. statisztikai létszáma alapján keröülnek a 7-es 

számlára. E szervezeti egységre kerülnek a Kálvin iskola alsó és 

felső tagozatos napközis nevelői.

           855 911    1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés          303 117    Petri napközi

 63233; 6133; 

6833; 683; 

65331     721 303 117    

A 6-os főköynvi számlák felosztásakor az alsó és felső tagozatos 

napközi tanórái, ill. statisztikai létszáma alapján keröülnek a 7-es 

számlára. E szervezeti egységre kerülnek a Petri iskola alsó és 

felső tagozatos napközis nevelői.

           855 912    1

Sajátos nevelési igényű tanulók 

napköziotthoni nevelése          301 118    Petőfi sajátos napközi

 63231; 6131; 

6831; 683; 

65311     721 301 118    

           855 912    1

Sajátos nevelési igényű tanulók 

napköziotthoni nevelése          302 118    Kálvin sajátos napközi

 63232; 6832; 

683; 6532     721 302 118    

           855 912    1

Sajátos nevelési igényű tanulók 

napköziotthoni nevelése          303 118    Petri sajátos napközi

 63233; 6833; 

683; 6533     721 303 118    

           855 913    1

Nemzeti etnikai kisebbségi tanulók napközi 

otthoni nevelése          301 119    Petőfi etnikai napközi

 63231;  6831; 

683; 6531     721 301 119    

           855 913    1

Nemzeti etnikai kisebbségi tanulók napközi 

otthoni nevelése          302 119    Kálvin etnikai napközi

 63232; 6832; 

683; 6532     721 302 119    

           855 913    1

Nemzeti etnikai kisebbségi tanulók napközi 

otthoni nevelése          303 119    Petri etnikai napközi

 63233; 6833; 

683; 6533     721 303 119    

           855 914    1 Általános iskolai tanulószobai nevelés          301 120    Petőfi tanulószoba

 63231;6831; 

683; 6531     721 301 120    

           855 914    1 Általános iskolai tanulószobai nevelés          302 120    Kálvin tanulószoba

 63232; 6832; 

683; 6532     721 302 120    

           855 914    1 Általános iskolai tanulószobai nevelés          303 120    Petri tanulószoba

 63233;  6833; 

683; 6533     721 303 120    

           931 204    1 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása          301 121    diáksport  nincs     721 301 121    

A diákok iskolai rendszeren kívüli diáksport tevkenységével 

kapcsolatos kiadásokat könyveljük ide.

           910 123    1 Könyvtári szolgáltatások          301 122    Petőfi könyvtár

 63231; 6831; 

683; 6531     721 301 122    

Egy fő könyvtáros foglalkoztatásának kiadásai kerülnek e 

számlára, valamint a 683 felosztása utáni költségrész.

           910 123    1 Könyvtári szolgáltatások          302 122    Kálvin könyvtár

 63232; 6832; 

683; 6532     721 302 122    

Egy fő könyvtáros foglalkoztatásának kiadásai kerülnek e 

számlára, valamint a 683 felosztása utáni költségrész.

           910 121    1

könyvtári állomány gyarapítása, 

nyilvántartása  nincs nincs  nincs     721 301 123    Ilyen jelenleg nincs

           910 121    1

könyvtári állomány gyarapítása, 

nyilvántartása  nincs nincs  nincs     721 302 123    Ilyen jelenleg nincs

           889 924    1 Családsegítés          301 124    Petőfi családsegítés  nincs     721 301 124    

A családsegítésen alkalmazottak arányában kerül felosztásra a 683-

as, egy fő alkalmazott végzi a feladatot, aki e szervezeti egységen 

kell, hogy szerepeljen. 

           889 924    1 Családsegítés          302 124    Kálvin családsegítés  nincs     721 302 124    

A családsegítésen alkalmazottak arányában kerül felosztásra a 683-

as, egy fő alkalmazott végzi a feladatot, aki e szervezeti egységen 

kell, hogy szerepeljen. 

           889 924    1 Családsegítés          303 124    Petri családsegítés  nincs     721 303 124    

A családsegítésen alkalmazottak arányában kerül felosztásra a 683-

as, egy fő alkalmazott végzi a feladatot, aki e szervezeti egységen 

kell, hogy szerepeljen. 

           850 001    1 Közoktatási feladatok pénzügyi igazgatása          300 125    Pénzügyi igazgatás  nincs     721 300 125    

E szakfeladatra és szervezeti egységre kell alkalmazni minden 

pénzügyi, gazdálkodási feladatot végzőt. Nem könyvelhető ide a 

dologi kiadás. Azt a központi irányításra kell könyvelni.  
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           682 002    1 nem lakóingatlan bérbeadása          300 126    bérbeadás  nincs     721 300 126    

A béreleti szerződés alapján esetenkémt, illetve tartósan 

bérbeadott épületrészek, helyiségek bevételeit könyveljük e 

szakfeladatra. A kiadást az intézmény önköltségdszámítsa alapján 

az épületüzemeltetési 6-os felosztásakor könyveljük, 

aA 6-o főkönyvi számlán alkalmazottak 

szakfeladata

 szervezeti 

egységkód 

6-os főkönyvi számlák 

részletezése  száma 6-os számla tartalma

562913          301 301    Petőfi konyha                62 431    

Petőfi iskola konyhai számlájára könyveljük az élelmiszer 

beszerzés, és előállítással kapcsolatos valamennyi kiadást . A 

kiadás felosztása a konyhai szakfeladtokra az élelmiszer adagok 

súlyozott számtani átlaga alapján történik. E főkönyi számlára 

kerülnek az alkalmazottak is.

562913          302 301    Kálvin konyha                62 432    

Kálvin  iskola konyhai számlájára könyveljük az élelmiszer 

beszerzés, és előállítással kapcsolatos valamennyi kiadást . A 

kiadás felosztása a konyhai szakfeladtokra az élelmiszer adagok 

súlyozott számtani átlaga alapján történik. E főkönyi számlára 

kerülnek az alkalmazottak is.

852021            30 152    Petőfi oktatás                63 231    

A főkönyvi számlára könyveljük azokat a kiadásokat, melyekről 

nem lehet tudni a felmerülés időpontjában, mely szakfeladatot 

terheli egyértelműen. Fontos, hogy a kiadásnak szakmai 

tartalommal kell rendelkeznie. Ilyenek pl: szakmai 

anyagbeszerzés, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, stb. Azonban 

külön az alsó és felső tagozatra kell bontani a kiadást. Az ötödik 

számjegy mutatja  a tagintézményt a haotdik sámjegy  ha 1 alsó, 

ha 2 felső tagozat. A számla tartalmának felosztása külön az alsó 

és felső tagozat szakmai szakfeladataira a statisztikai 

adatszolgáltatásban szereplő tagintézményenkénti és 

szakfeladatonkénti arányában történik, az első tábláztban 

megjelölt, szakfeladatokra.

852021            30 252    Kálvin oktatás                63 232    

A főkönyvi számlára könyveljük azokat a kiadásokat, melyekről 

nem lehet tudni a felmerülés időpontjában, mely szakfeladatot 

terheli egyértelműen. Fontos, hogy a kiadásnak szakmai 

tartalommal kell rendelkeznie. Ilyenek pl: szakmai 

anyagbeszerzés, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, stb. Azonban 

külön az alsó és felső tagozatra kell bontani a kiadást. Az ötödik 

számjegy mutatja  a tagintézményt a haotdik sámjegy  ha 1 alsó, 

ha 2 felső tagozat. A számla tartalmának felosztása külön az alsó 

és felső tagozat szakmai szakfeladataira a statisztikai 

adatszolgáltatásban szereplő tagintézményenkénti és 

szakfeladatonkénti arányában történik, az első tábláztban 

megjelölt, szakfeladatokra.  
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852021            30 352    Petri oktatás                63 233    

A főkönyvi számlára könyveljük azokat a kiadásokat, melyekről 

nem lehet tudni a felmerülés időpontjában, mely szakfeladatot 

terheli egyértelműen. Fontos, hogy a kiadásnak szakmai 

tartalommal kell rendelkeznie. Ilyenek pl: szakmai 

anyagbeszerzés, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, stb. Azonban 

külön az alsó és felső tagozatra kell bontani a kiadást. Az ötödik 

számjegy mutatja  a tagintézményt a haotdik sámjegy  ha 1 alsó, 

ha 2 felső tagozat. A számla tartalmának felosztása külön az alsó 

és felső tagozat szakmai szakfeladataira a statisztikai 

adatszolgáltatásban szereplő tagintézményenkénti és 

szakfeladatonkénti arányában történik, az első tábláztban 

megjelölt, szakfeladatokra.

852021            30 122    Petőfi épületüzemeltetés                  6 531    

A főkönyi számlára könyveljük az üzemeltetéssel, fenntartásal 

kapcsolatos valamennyi kiadást. Ide kerülnek a takarítók bérei, a 

tisztítószerek, a szemétszámlítás, gáz-, víz-, áramdíjak, stb.  A 

felosztás a szakfeladatokon megtartott óraszám aránya.

852021            30 222    Kálvin épületüzemeltetés                  6 532    

A főkönyi számlára könyveljük az üzemeltetéssel, fenntartásal 

kapcsolatos valamennyi kiadást. Ide kerülnek a takarítók bérei, a 

tisztítószerek, a szemétszámlítás, gáz-, víz-, áramdíjak, stb.  A 

felosztás a szakfeladatokon megtartott óraszám aránya.

852021            30 322    

Petri épületüzemeltetés 

felső                  6 533    

A főkönyi számlára könyveljük az üzemeltetéssel, fenntartásal 

kapcsolatos valamennyi kiadást. Ide kerülnek a takarítók bérei, a 

tisztítószerek, a szemétszámlítás, gáz-, víz-, áramdíjak, stb.  A 

felosztás a szakfeladatokon megtartott óraszám aránya.

852021               3 014    Petőfi irányítás                  6 831    

Az irányításra könyveljük a tagintézményvezetők, vezető 

helyettesek, valamint az iskolatitkár bérét, egyéb juttatásait és 

járulékait.

852021               3 024    Kálvin irányítás                  6 832    

Az irányításra könyveljük a tagintézményvezetők, vezető 

helyettesek, valamint az iskolatitkár bérét, egyéb juttatásait és 

járulékait.

852021               3 034    Petri irányítás                  6 833    

Az irányításra könyveljük a tagintézményvezetők, vezető 

helyettesek, valamint az iskolatitkár bérét, egyéb juttatásait és 

járulékait.

852021               3 044    Csenki irányítás                  6 834    

Az irányításra könyveljük a tagintézményvezetők, vezető 

helyettesek, valamint az iskolatitkár bérét, egyéb juttatásait és 

járulékait.

852021            30 683    központi irányítás                      683    

A központi irányításra könyveljük a főigazgató, 

főigazgatóhelyettes, rendszergazda, és iskolatitkár bérét és 

járulékait.  



          2.sz. melléklet 

Étkeztetés pénzügyi hatékonysága 
 

Az önkormányzat feladata a tanulói étkeztetés biztosítása. Az, hogy e feladatot milyen 

formában látja el, saját hatáskörű döntésének eredménye. 

Az intézménynek e feladat ellátására fordított kiadásait a korrigált élelmezési napok 

arányában osztjuk fel az iskolai intézményi étkeztetés, a munkahelyi étkeztetés, és a 

vendéglátás 

szakfeladatokon. Ez a 

felosztás a konyha 

teljeskörű működtetési 

költségeinek 

felhasználását mutatja 

szakfeladatonként, mely 

szakfeladatok 

egyértelműen 

elhatárolhatók. 

Az önkormányzat 

feladata az iskolai 

intézményi étkeztetés 

biztosítása. Az intézmény 

kapacitásainak 

kihasználása érdekében az alkalmazottak étkeztetését, valamint a vendégétkeztetést 

végezheti, hiszen az alapító okiratában szerepel. A kérdés az, hogy mennyibe kerül ez a 

kapacitás fenntartás az önkormányzatnak, hiszen normatív támogatást az önkormányzat 

csak a szociálisan rászoruló tanulók után kap, mely normatív támogatás hivatott biztosítani 

az adott tanuló évi ingyenes étkezését. Az étkeztetés önkormányzati támogatás 

felhasználása intézményen belül is jelentős, az összes feladatellátásnál pedig még 

jelentősebb. A 2010 évi beszámoló adatai alapján, a szakfeladatokra elszámolt kiadások, és a 

szakfeladatokhoz tartozó bevételek a 9. sz. táblázatban szerepelnek. A táblázat adataiból 

iskolai 

intézményi 

étkeztetés

munkahelyi 

étkeztetés
vendéglátás

562913-1 562917-1 562920-2

személyi juttatások 18 291 000      3 270 000      1 435 000     

járulékok 5 066 000         909 000         406 000        

dologi kiadások 53 695 000      9 688 000      4 636 000     

kiadások összesen 77 052 000      13 867 000   6 477 000    

iskolai 

intézményi 

étkeztetés

munkahelyi 

étkeztetés
vendéglátás

562913-1 562917-1 562920-2

térítési díj bevétel 17 091 000      7 461 000      1 491 000     

önkormányzati 

támogatás a 

kiadásokhoz 59 961 000      6 406 000      4 986 000     

bevételek összesen 77 052 000      13 867 000   6 477 000    

Étkeztetési feladatok kiadásai és bevételei szakfeladatonként

Többcélú Oktatási 

Intézmény 

Kiadások

Többcélú Oktatási 

Intézmény 

Bevételek

9. sz táblázat
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megállapítható, hogy az étkeztetési feladat ellátása az általános iskolai oktatásban, - csak a 

Kálvin és Petőfi tagintézmények tanulói érintettek – jelentős önkormányzati támogatási 

szükségletet generál. 

A közigazgatás, valamint az állami feladatellátás rendszerének következő években történő 

átalakításának eredményeként a szakmai feladatokat az állam látja el. Azonban a szakmai 

feladatokhoz nem tartozik a konyha működtetése. Ennek költségeit jelenleg is jórészt az 

Önkormányzat viseli. 

A piaci szempontok nem érvényesültek a konyha működtetésében. Az iskolai intézményi 

étkeztetésen kívül végzett tevékenység nem önkormányzati feladat. Az Önkormányzat mégis 

e feladatokat a költségvetési koncepcióban meghatározott feltételek szerint elkészített 

költségvetési keretszámban támogatja. Azonban a hiány visszaosztása során e feladat 

ellátásából az intézmények vezetői nem tudnak visszalépni, vagy nem akarnak. 

A 2011 évi költségvetés készítésekor, a hiány visszaosztása után, a konyhai „rezsiköltséget” 

az intézmények költségvetésében áthárítottuk azokra az alkalmazottakra, és vendéglátásban 

résztvevőkre, akiknek támogatása nem önkormányzati feladat.  

Az Önkormányzat azonos arányban támogatja az iskolai intézményi étkeztetést, és a 

vendéglátást. A támogatási arányok a következők: 

- iskolai intézményi étkeztetés  77,81% 

- munkahelyi étkeztetés  46,19% 

- vendéglátás    76,98% 

Ezen adatok alapján megállapítható, hogy az önkormányzat felesleges kapacitást tart fent. 

A 2011 évben áthárított költségek miatt az intézmény vezetője – ugyan úgy, mint más 

intézmények vezetői, - bevezette a fél ételadag vásárlás lehetőségét. 10 

Az alkalmazotti étkezés ételadag számának változása 2010 és 2011 azonos időszakában 

vizsgálva, a 10. sz. táblázatban szerepel.11 

A táblázat adatai szerint nem indokolt a fél adag étkezési lehetőség biztosítása, mert az 

igénybevevők száma az egész ételadaghoz képest jelentősen kevesebb. 

Az összes ételadag előállítása 2011 évben 5693 adaggal kevesebb az előző évi azonos időszak 

előállításánál.  

                                                           
10

 Forrás: Főigazgatói határozat. 
11

 Forrás: Intézményi adatszolgáltatás 
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A kevesebb ételadag előállítása kevesebb munkaerőt igényel. Szakmai referenciákkal 

rendelkező, konyhafőnökként évtizedek óta dolgozó szakember véleményét kértem ki, aki 

kérte nevének mellőzését. Az étkeztetésben még szállodai szinten is 70 fő étkezőre 

számolnak egy fő alkalmazottat naponta.  

Ezzel a vállalkozásokban alkalmazott munkaerő szükséglettel számolva 2010 évben az alábbi 

létszám szükséglet állapítható meg: 

- éves ételadag szám  185.366 adag,12 

- élelmezési napok száma 185 nap 

- munkaerő szükséglet   1001,98 adag/ élelmezési nap 

1002/70= 14 fő munkaerő szükséglet. 

Az intézményben 17 fő konyhai alkalmazott van, és közfoglalkoztatott 1fő, az összevont 

létszám tehát 18 fő. 

 

                                                           
12

 Forrás: Intézményi éves adatszolgáltatás 

Összesített adatok a Petőfi 

és a Kálvin konyhára

2010. I félévi 

adatok

2011. I félévi 

adatok

alkalmazottak egész adag 2381 828

alkalmazottak fél adag 0 564

nevelők tízórai 498 325

nevelők ebéd egész adag 11459 4565

nevelők ebéd fél adag 0 1137

nyugdíjas, gyeses egész adag 2832 2401

nyugdíjas, gyeses fél adag 0 39

prémium éves egész adag 223 362

prémium éves fél adag 0 51

vendég 1862 3290

összesen 19255 13562

10.sz. táblázat


