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„Létrehozni valamit az csak a kezdet, 

 összetartani az előrehaladás, 

 és a közös munka a siker.” 

 ( Henry Ford ) 

 
 
 
Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Gazdasági Ellátó Szervezet 2012 évi munkájáról első körben, 2012. 

szeptember 17.-én benyújtott beszámolómban már számot adtam. Most 2012. 

október-december hónapok tekintetében teszem beszámolómat. Ennek 

okán e beszámoló igen rövid terjedelmű, hiszen a munkánkat első sorban az 

oktatási rendszer átalakítása érintette leginkább az említett időszakban.  

Előzmények 
 

2012 szeptemberében az adott évet illetően már számot adtam: 

- A GESZ és az önállóan működő intézmények munkamegosztásának 

tapasztalatairól, 

- Az alkalmazottak felkészültségének, tudásának gyarapításáról, 

- A GESZ által végzett elemzésekről, 

- A GESZ által végzett és végeztetett ellenőrzésekről, 

 

2012 évi munkánkról írt előző évi beszámolóm tartalmában már említettem 

azokat a többszörös információszolgáltatásokat, melyeket már nem csak az 

Önkormányzat és az intézmények, hanem a Kormányhivatal felé is küldenünk 

kellett. 

Az intézmény alkalmazottainak leterheltsége jelentősen megnövekedett, 

mind e mellett az alkalmazotti fluktuáció a mi szakmánkban okozhat 

fennakadást. 

Jelen beszámolóm időszakában az eddigi legnagyobb változásra kellett 

felkészülnünk, az oktatási rendszer átalakítása miatt. 

Alkalmazotti fluktuáció kezelése 
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A Gazdasági Ellátó Szervezetnél dolgozó szakemberekre igen nagy a kereslet. 

Intézményünkben 2012 évben 2 fő távozását kellett szakmailag hozzáértő 

szakemberrel pótolni. Mint előző beszámolóban írtam „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. „ 

A mi szakmánkban nem elegendő egy új munkahelyen csak a szaktudás. 

Mindaddig, amíg a helyi számviteli, nyilvántartási rendszert, információk 

szolgáltatását megalapozó nyilvántartások rendszerét meg nem ismeri az új 

alkalmazott, önállóan nem tud dolgozni. Tanítása mindannyiunk érdeke. Az 

önálló munkavégzésre azonban igen gyorsan sort kell keríteni, hiszen nincs 

intézményünknek fölösleges kapacitása a tanítás hosszadalmas idejére. Ezért 

szükséges minden esetben olyan alkalmazottat felvenni, akinek szakmai 

felkészültsége mellett logikai képességei is adottak. 

Az oktatási intézményekkel kialakított munkakapcsolat, az átalakulás 

zökkenőmentessége érdekében 
 

Bár az Együttműködési Megállapodás tartalma előírja az intézmények és a 

Gazdasági Ellátó Szervezet közötti munkamegosztás tartalmát, az átalakítás 

miatt sokkal nagyobb összefogásra volt szükség, az adatszolgáltatások 

tekintetében. Az intézményekre és a Gazdasági Ellátó Szervezetre előírt 

analitikus nyilvántartásokon kívül további, a részletes és pontos 

adatszolgáltatást megalapozó nyilvántartások kialakítására, adataink közös 

adatokká történő alakító unióra volt szükség. 

Az oktatási intézményekre vonatkozóan olyan adatszolgáltatást megalapozó 

rendszert kellett kialakítanunk, mely minden területre vonatkozóan nyújthat 

részletes adatokat, és költségvetési értékeket. Ebben igazi partnerre találtunk 

az intézmények vezetőiben és gazdasági koordinátoraiban. 

Mivel a szakmai továbbképzések alkalmával azt az információt kapjuk, 

ahogyan a jogszabályok változtak, ezért közösen kellett kialakítanunk, hogy 

mely intézmény, milyen többlet információt adhat a másiknak ahhoz, hogy 
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mind a fenntartó váltás miatt, mind az üzemeltetés és szakma elválása miatt 

megalapozottak legyenek adataink. Két, külön nyilvántartásból, hogyan és 

milyen többlet tartalommal készítünk újabb nyilvántartást az információ teljes 

körét tekintve. 

Az átalakulást érintő változó információk, az év végén elfogadott 

jogszabályok, valamint az a tény, hogy nem tudtuk, ki mikor, milyen 

információt kér tőlünk, igen megnehezítette a munkát, azonban így utólag 

már elmondhatjuk, hogy az intézményekről történt adatszolgáltatások 

pontosak, és hitelesek voltak. Közös erőfeszítéseink, közös munkánk meghozta 

a tőle elvárt eredményt. 

Az oktatási intézmények átalításának hatása nyilvántartási 

rendszerünkre 
 

Egy intézmény kisértékű tárgyi eszközeinek és nagyértékű tárgyi eszközeinek 

nyilvántartásából az adott intézményre, intézményi helyiségre, és a 

használójának megnevezésére vonatkozóan lehet elsősorban adatokat 

szolgáltatni külön, külön. Annak érdekében, hogy a használatba adási 

szerződésben szereplő eszközök, valamint az önkormányzati intézményben 

használatos eszközök elkülönüljenek egymástól, olyan tételes leltárfelvételre 

volt szükség, mely nem csak a nyilvántartás szerinti mennyiséget tartalmazza, 

hanem annak részletes tartalmára vonatkozóan is információt ad. A tételes 

leltárfelvételt október 01-től rendeltem el az oktatási intézményekben, 

december 31-i fordulónappal, melyet nem végezhettek az intézmények az 

előzetesen a tárgyi eszköz nyilvántartásából kiíratott leltárfelvételi lapokkal. A 

leltárfelvételhez leltárfelvételi íveket használhattak, melyeket részletesen, 

helyiségenként kellet felvenni, és a leltárfelvételi íven az eszközt használó 

aláírásával kellett ellátni. E leltárfelvételről készített összesítő kimutatás szolgált 

a nyilvántartásban történő egyeztetés alapjául.  

A leltárfelvétel ellenőrzése során hiányosságot, vagy szabálytalanságot nem 

tapasztaltam.  

Az intézmények alkalmazottainak és álláshelyeinek elkülönítését a bérek 

analitikus nyilvántartásának bővítésével oldottuk meg. 
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A KIR rendszerben erre vonatkozóan 2012. december hónapban került sor, 

amikor is a Magyar Államkincstár külön szervezeti egységeket alakított ki az 

üzemeltetési alkalmazottaknak. December hónapra a jogszabály alapján a 

pedagógusok illetményeinek költségét a Klebelsberg Intézményfenntartó 

viseli. A pedagógusokat kivéve a technikai szervezeti egységre került minden 

más alkalmazott, az adott intézményen belül. 

 

December hónapban azonban még voltak olyan kifizetések, melyeket a 

pedagógusok részére a KIR rendszerben számfejteni kellett. Ezek elsősorban 

abból az IPR pályázati összegből kerültek kifizetésre, melyek minden év végén 

érkeznek meg az intézmények részére.  

Annak érdekében, hogy minden szükséges információ rendelkezésünkre álljon 

a bérek költségviselésének tekintetében, részletes névvel ellátott kimutatások 

készültek, melyekben a kifizetések, azok tartalma, és összege felvezetésre 

került. 

Közös adatainkból nyertük az üzemeltetésre vonatkozó információkat, az 

alkalmazottakra vonatkozó információkat, a pályázatokkal kapcsolatos 

információkat. 

A számítástechnikai eszközökre vonatkozó információk szolgáltatása 

érdekében már októberben egyeztettünk a két oktatási intézmény 

vezetőjével, hogy a gépek üzemnaplóját, alkatrészeinek tartalmát gépenként 

jegyezzék fel, a vásárolt szoftverek telepítő lemezeit készítsék elő.  

 

Az év végére vonatkozó előírások betartása 
 

Az Önkormányzatok adósságkonszolidációja miatt az intézményeknek 2012 

év végén nem lehetett szállítói tartozás állománya, mely rontaná az 

önkormányzat pozícióját. 

Az intézmények közül a Többcélú Oktatási intézmény került év közben olyan 

helyzetbe, melyet a gázszolgáltató váltások miatti számla felhalmozódás 

okán csak fenntartói segítséget kérve kell tudtunk kezelni. Az intézménynek 
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adott többlet előirányzat lehetőséget biztosított a számlák teljes körű 

kifizetésére. A többi intézménynél is a beérkezett számlák – egy intézmény 

kivételével – mindenhol kifizetésre kerültek. 

A számlákat a GESZ részére minden intézmény időben eljuttatta. Az év utolsó 

munkanapján beérkezett számlákat a Gazdasági Ellátó Szervezetnek fel 

kellett dolgozni, nyilvántartásokba beírni, átutalásokat teljesíteni. Az utolsó 

munkanapon az oktatási intézmények főszámláin megmaradt finanszírozás 

összegét visszafizettük az Önkormányzatnak. Ezt a pénzügyi megoldást előre 

egyeztettük a Városgazdálkodási Irodával. Oka, hogy a megmaradt 

pénzösszeg annak az IPR pályázatnak az összegét is tartalmazta, melynek 

járulék terhe 2013. januárban terheli az önkormányzat nettó finanszírozását. E 

mellett az esetleg fel nem használt pénzösszeg az önkormányzat által nyújtott 

finanszírozás összege volt. 

 

A Gazdasági Ellátó Szervezetnél végzett 2012 évi belső ellenőrzések 
 

A 2012 szeptemberében készült beszámolómban nem tudtam még számot 

adni intézményünk szabályozottságának ellenőrzéséről.  

A Szenczi Divizor Kft által készített ellenőrzési jelentés tartalma szkennelt 

változatban az 1 sz mellékletben található.  

Az önállóan működő intézményekkel kapcsolatos ellenőrzések is érintik a GESZ 

által végzett feladatokat is. A GESZ által elkészített szabályzatok mindegyike 

tartalmazza, hogy azt az önállóan működő intézmények további 

részletezettséggel kiegészíthetik, vagy kötelesek változatlan tartalommal a 

szabályzat szerint végezni munkájukat. 

 

Záró összegzés 

 

Beszámolóm három hónap munkájáról szólt. E három hónap alatt az oktatási 

intézményekkel kapcsolatos többletfeladatokat úgy kellett ellátni, hogy 

természetesen a mindennapi teendők, jelentések, adat és információ 
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szolgáltatások ugyan olyan mennyiségben és minőségben voltak szükségesek 

a többi önállóan működő intézmény tekintetében, mint eddig. 

Intézményünkben minden alkalmazott maximális teljesítményt nyújtott, és 

nyújt azóta is. A változások ekkor még csak kezdődtek. 

 

Püspökladány, 2013. szeptember 16. 

       _______________________________ 

         igazgató 
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KIEGÉSZÍTÉS A GESZ 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL  

KÉSZETETT BESZÁMOLÓHOZ 
 
 
 
Intézményfinanszírozás 
A GESz legfőbb, szinte egyetlen bevételi forrása az intézményfinanszírozás, melynek 
2012.évi teljesítése 100%. 
Eredeti előirányzat:  34.140.000.- 
Módosított előirányzat: 35.949.000.- 
teljesítés:   35.949.000.- 
 
Saját bevételek: 
A GESZ saját bevételi forrása a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulástól, a számviteli 
tevékenység elvégzéséért kapott havi 200.000.-Ft, (egész évre 2.400.000.-Ft), melynek 
teljesítése ugyancsak 100%. 
E bevételi forrás a szervezet 0,5 fő foglalkoztatását, valamint a számviteli tevékenységhez 
kacsolódó kiadásainak egy részét hivatott fedezni. 
 
Átvett pénzeszközök: 
Intézményünknek pályázati lehetőségei nincsenek, átvett pénzeszköze 2012 évben sem volt. 
Közfoglalkoztatottak alkalmazása az adatvédelem miatt intézményünkben nem lehetséges. 
 
 
Kiadások: 

 
Személyi juttatások 
Eredeti előirányzat:  24.442.000.-Ft 
Módosított előirányzat: 25.584.000.-Ft 
Teljesítés:   25.061.000.-Ft 97,9% 
 
Intézményünkben 2012 évben is személyi változások történtek. A gazdasági vezetőkre 
vonatkozó jogszabályi változások következtében e vezető cseréje történt, mivel az a személy, 
aki eddig e feladatot ellátta, sajnos nem felelt meg a szakképzettség, és iskolai végzettség 
kritériumainak. Távozása után alacsonyabb fizetésű, fiatalabb alkalmazottat sikerült felvenni. 
E személyi változás eredményeként felszabaduló személyi juttatás előirányzatot 
felhasználhattuk a minőségi munkavégzés elismeréseként történő kifizetésre. Év végén meleg 
étel vásárlására 250.000.-Ft utalvány, valamint minőségi munkavégzésért 385.000.-Ft került 
kifizetésre. 
Járulékok: 
Módosított előirányzat: 6.896.000.-íFt 
Teljesítés:   6.722.000.-Ft  97,5% 
A személyi juttatás előirányzat felhasználásának megfelelő. 
 
 
Dologi kiadások: 
Módosított előirányzat: 6.391.000.-Ft 
Teljesítés:   6.226.000.-Ft  97,4% 
Intézményünk a felhasznált előirányzatból 994.000.-Ft-ot használt fel készletbeszerzésre, 
melynek jó része az irodaszer, nyomtatvány költségét teszi ki, 457.000.-Ft. Karbantartási 



anyagként került kifizetésre az irattár áthelyezése miatt készíttetett polcrendszer anyaga, 
melyet a Karacs Ferenc Gimnázium asztalosai és fémipari tanulói készítettek el. Sajnos a 
polcrendszer máris tele van, ezért a következő évben újabb polcrendszert kell készíttetni. Az 
anyag ára 155.783.-Ft+áfa. Tisztítószereket 11.000.-Ft+áfa összegben szereztünk be, a 
Művészeti Iskola általunk is használt helyiségeinek takarításához. 
 
Szolgáltatási kiadásokra 3.130.310.-Ft+áfa összeget költöttünk.  
Ebből telefonszolgáltatási díj 368.206.-Ft+áfa, kommunikációs szolgáltatásokra 
925.000.Ft+áfa került felhasználásra, melyből a számítógépek és programok rendszer 
karbantartási díja került kifizetésre. 
A GESZ tartja rendben az intézményekben azokat a számítástechnikai eszközöket, melyeken 
a GESZ által meghatározott programok futnak. 
Üzemeltetési szolgáltatások igénybevételére 812.000.-Ft-ot költöttünk, mely magában foglalja 
a karbantartásokat, - elsősorban a fénymásolók karbantartását. Fénymásolóink javítási 
kö9ltségeinek növekedése jelzi, hogy a gépek a tartósan magas igénybevétel miatt lassan 
cserére szorulnak. A mérlegképes könyvelői képzésekre kötött tanulmányi szerződések utolsó 
részlete 186.000.-Ft-ba, a kötelező továbbképzések részvétele 101.000.-Ft-ba, a 
számítástechnikai tanfolyam a GESZ összes alkalmazottjának 319.000.-Ft-ba került. 
 
Áfa befizetésünk 813.000.-Ft volt. 
 
 
Beruházási kiadások: 

Intézményünk 2012 évben 1 db laptopot vásárolt, mert egy munkavégzési pont nem 
rendelkezett számítógéppel még. Laptop vásárlása számítógép és tartozékai helyett azért volt 
célszerű, mert e munkavégzési pont olyan kicsi területen van, hogy számítógép elhelyezésére 
nem volt lehetőség. Értéke 209.000.-Ft. 
 
 
 
Püspökladány, 2013. szeptember 20. 
 
       Pusztainé Nádházi Ibolya 
        igazgató 


