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52/2010. (02. 26.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

1. Majorosné Lasányi Ágnes, a 
ceglédi Losontzi István Óvoda, Általános 
Iskola, Speciális Szakiskola, 
Gyermekotthon, Diákotthon és Pedagógiai 
Szakszolgálat igazgatója ellen a fegyelmi 
vétség elkövetésének - az Mt. 103.§ (1) 
bekezdésének b) és c) pontjait, a Kjt. 39. § 
(2) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. 
évi L X X I X . törvény 11. § (1) 
bekezdésének h) pontja megsértése -
alapos gyanúja miatt fegyelmi eljárást 
indít, és az eljárás alá vontat értesíti; 

2. a vizsgálóbiztosi tevékenység 
ellátására Hadnagy Zsolt képviselő urat 
jelöli ki . 

Határidő: a Kjt.-ben foglaltak szerint 
Felelős: a vizsgálóbiztos és az eljárás 

alá vont értesítésére: 
dr. Szűcs Lajos elnök 
1. pontban: vizsgálóbiztos 

53/2010. (02. 26.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

1. megállapítja, hogy Czeróczki Pál 
(MSZP) Gazdasági Bizottságban betöltött 
nem képviselő tagsága megszűnt; 

2. az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Bizottságba Czeróczki 
Pál (MSZP) képviselő tagot választja meg; 

3. az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Bizottság 
elnökhelyettesének Pálinkás Szilvia 
(MSZP) képviselő tagot választja meg; 

4. a Gazdasági Bizottságba 
Szentgyörgyi József (MSZP) nem 
képviselő tagot választja meg. 

Határidő: 2010. február 26. 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

54/2010. (02. 26.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

tudomásul veszi, hogy a Pest megyei 
Munkaügyi Bíróság mellé megválasztott 
ülnökök közül Szabó Imréné (szül: Jakus 
Mária, 2170 Aszód, Rákóczi u.18, 1940. 
március 5., an.: Tóth Anna) bírósági ülnök 
megbízatása az 1997.évi LXVII . törvény 
127.§ (1) c) pontja alapján 201Ö.március 5. 
napjával megszűnik. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

II. KÖZGYŰLÉSI RENDELETEK 

Pest Megye Közgyűlésének 8/2010. 
(III. 05.) Pm. számú rendelete 

Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi 
költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 13.) Pm. 

számú rendelet módosításáról 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése az államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009.(XII. 19.) Korm. 
rendelet 36. § (1) bekezdése alapján a 
2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. 
(II. 13.) Pm. számú rendeletét 
(továbbiakban: Rendelet) az alábbiak 
szerint módosítja: 

1. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése (a)-
(d) pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 

3. § (1) A Közgyűlés Pest Megye 
Önkormányzatának 2009. évében a 
költségvetés 

(a) kiadási főösszegét 
38.500.757 ezer forintban, 
azaz Harmincnyolcmilliárd 
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(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(£) 

2. (1) 

(2) 

(3) 

(4) 

- ötszáz-millió -
hétszázötvenhét-ezer 
forintban, 

bevételi főösszegét 
34.474.145 ezer forintban, 
azaz Harmincnégymilliárd -
négyszázhetvennégy-millió 
-egy százne gyvenöt-ezer 
forintban, 

hiányát 4.026.612 ezer 
forintban, azaz 
Négymilliárd - huszonhat
millió - hatszáztizenkettő
ezer forintban, 

hitel törlesztését 0 
forintban, azaz nulla 
forintban, 

a bevételek és a kiadások 
egyező főösszegét a 
hitelfelvétellel és a 
hiteltörlesztéssel növelve 
38.500.757 ezer forintban, 
azaz Harmincnyolcmilliárd 
- Ötszáz-millió -
hétszázötvenhét-ezer 
forintban, 

létszámirányszámát, amely 
a 2008. év végi és 2009. évi 
eredeti engedélyezett 
létszám irányszámokhoz 
képest létszámcsökkenést 
tartalmaz - a 3/a 
mellékletben részletezettek 
szerint - 5.975 főben 

hagyja jóvá." 

A Rendelet 1. (l/a. - 1/c: 
számú melléklete e rendelet 
1. számú mellékletének 
megfelelően módosul. 

A Rendelet 2. számú 
melléklete e rendelet 2. 
számú mellékletének 
megfelelően módosul. 

A Rendelet 3. (3/1. ~~ 3/6.) 
számú melléklete e rendelet 
3. számú mellékletének 
megfelelően módosul. 

A Rendelet 3/a számú 
melléklete e rendelet 3/a 

számú mellékletének 
megfelelően módosul. 

(5) A Rendelet 4. (4/a - 4/k) 
számú melléklete e rendelet 
4. (4/a - 4/k) számú 
mellékletének megfelelően 
módosul. 

(6) A Rendelet 5/a. - 5/d. számú 
melléklete e rendelet 5/a. -
5/d. számú mellékletének 
megfelelően módosul 

(7) A Rendelet 6. számú 
melléklete e rendelet 6. 
számú mellékletének 
megfelelően módosul. 

(8) A Rendelet 7. számú 
melléklete e rendelet 7. 
számú mellékletének 
megfelelően módosul. 

3. § A rendelet kihirdetése napján lép 
hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2009. 
évi beszámolóban már alkalmazni kell. 
Kihirdetéséről a Főjegyző gondoskodik. 

dr. Szép Tibor s.k. 
főjegyző 

dr. Szűcs Lajos s.k. 
elnök 

a fenntartói lakáscélú kölcsönről szóló 
13/2002. (V.17.) Pm. sz. rendelet 

módosításáról 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése a fenntartói lakáscélú 
kölcsönről szóló 13/2002. (V.17.) Pm. sz. 
rendeletét ( a továbbiakban: Rendelet ) az 
alábbiak szerint módosítja: 

1. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése 
kiegészül a következő g) ponttal: 

g) az engedmény igénybevételével 
történt visszafizetés összege (19/A.§) 

2. § A Rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe 
a következő lép: 
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(3) A Tanács tagjai: 
- Gyermekvédelmi és Szociális 

Bizottság (GYSZB) 
Oktatási, Művelődési és 

Műemlékvédelmi Bizottság (OMMB) 
- Ifjúsági és Sport Bizottság (ISB) 

elnökei, valamint az ágazatilag érintett 
reprezentatív szakszervezet képviselője. 
3. § A Rendelet 11. § helyébe a 
következő lép: 

11. § A Tanács véleménye 
figyelembevételével 

a) az Önkormányzat fenntartásában 
működő intézménnyel alkalmazotti 
jogviszonyban álló foglalkoztatott által 
benyújtott kérelmekről a főjegyző, 

b) az Önkormányzat fenntartásában 
működő intézmény vezetője által 
benyújtott kérelmekről a Közgyűlés elnöke 
a Tanács írásbeli véleménye keltét követő 
30 napon belül dönt. 

4. § A Rendelet 12. § (1) bekezdése 
helyébe a következő lép: 

12. § (1) A kölcsönről és annak 
feltételeiről írásbeli megállapodást kell 
kötni. 

a) A megállapodást az intézménnyel 
alkalmazotti jogviszonyban álló 
kölcsönben részesülő foglalkoztatottal a 
főjegyző és az intézményvezető, (a 4. sz. 
melléklet szerint). 

b) a kölcsönben részesülő 
intézményvezetővel a Közgyűlés elnöke 
köti meg. (a 3. sz. melléklet szerint). 

5. § A Rendelet kiegészül a 
következő 19/A. §-sal: 

19/A. § (1) Amennyiben a 
foglalkoztatott a kapott kölcsönösszeg 
legalább felét már törlesztette, a 
foglalkoztatottat a kölcsönre megállapított 
törlesztési idő lejárta előtti visszafizetése 

esetén, a visszafizetéskor fennálló tartozás 
összegének 40%~a, de legfeljebb a 
mindenkor hatályos személyi 
jövedelemadóról szóló jogszabályban 
meghatározott, adóterhet nem viselő 
járandóság összegéig terjedő engedmény 
illeti meg. Az engedmény igénybevételét e 
rendelet 5. számú melléklete szerint 
írásban kell kérni. 

(2) Azt a volt foglalkoztatottat is 
megilleti az (1) bekezdésben 
meghatározott engedmény, aki a 
jogviszonya megszűnését követően a 
kölcsön összegét változatlan feltételek 
mellett fizeti vissza. 

(3) Az engedményben részesített 
foglalkoztatott 1 éven belül újabb lakáscélú 
munkáltatói kölcsönt nem kaphat. 

(4) Az engedményt a Tanács 
javaslatára - az intézménnyel alkalmazotti 
jogviszonyban álló foglalkoztatott esetén a 
Főjegyző, az intézményvezető esetén a 
Közgyűlés elnöke engedélyezi. 

6. § A Rendelet 4. számú melléklete 8. 
pontjában a Közgyűlés Elnökének helyébe 
a Főjegyző lép. 

7. § A Rendelet kiegészül a jelen rendelet 
mellékletét képező 5. sz. melléklettel. 

8. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép 
hatályba. Az engedmény igénybevételére 
vonatkozó szabályait a már meglévő 
kölcsönökre is alkalmazni kell. 

dr. Szép Tibor sk. dr. Szűcs Lajos sk. 
főjegyző elnök 
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51/2010. (02. 26.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2009. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

55/2010. (02. 26.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

hozzájárulását adja a 263/2009. (05.29.) 
K G Y H számú határozatával módosított 
11/2009. (01.30.) K G Y H számú 
határozatának módosításához, amely 
alapján az 1. és 2. pont helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

„ 1. az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 11/2003. (VI. 20.) Pm. számú 
rendelet 9. § (1) bekezdésének b) 
pontja alapján, az értékesítéshez 
szükséges feltételek megteremtését 
követően, hozzájárulását adja a 
Budapest, belterület 11077 hrsz-ú, 
14.495 m 2 alapterületű, kivett 
gondozóintézet megj elölésű, 
természetben Budapest, II. kerület 
Tárogató út 84-90. (Budapest, II. 
kerület Széher út 63.; Budapest, II. 
kerület Szerb Antal u. 20.) szám 
alatti ingatlan nyilvános pályázati 
felhívással induló kétfordulós 
értékesítési pályázattal történő 
értékesítéséhez az alábbi 
feltételekkel: 

a pályázat 
feltétele a 
dokumentáció 
tájékoztató 

benyújtásának 
pályázati 
(részletes 

anyag) 

megvásárlása, amelynek 
összege 220.000 Ft + ÁFA; 

« a vételár fizetésének módja és 
határideje: egy összegben, a 
szerződéskötést követő 30 
napon belül; 

• pályázati biztosíték: 
33 000 000 Ft; 

® érvényes ajánlat esetén a 
nyertes ajánlattevőnek a 
biztosíték összegét a 
pályázatok értékelése 
tárgyában meghozott 
közgyűlési döntés 
kézhezvételét követő 3 banki 
napon belül ki kell egészíteni a 
vételár 7 %-ával, amely összeg 
(bánatpénz) - a nyertes pályázó 
által kifizetett pályázati 
biztosítékkal együtt - az 
adásvételi szerződés 
megkötésekor az azt biztosító 
mellékkötelezettséggé, 
foglalóvá alakul át; 

2. hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
befolyt vételárösszeg és egyéb 
bevétel Pest Megye 
Önkormányzata 2010. évi 
költségvetésének működési 
céltartalékába kerülj ön 
elszámolásra." 

Határidő: a döntést követő 1. munkanap 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

56/2010. (02. 26.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

1. az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
11/2003. (VI. 20.) Pm. számú rendelet 9. § 
(1) bekezdésének b) pontja, valamint 10. § 
(5) bekezdése alapján a SAVE-REMA 

giau 
gionális 

seg 
Eias 
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(székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 7., 
cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-718543) 
részére térítésmentesen biztosítja a 
Budapest, belterületi 24268 hrsz-ú, 
természetben 1052 Budapest, Városház u. 
7. szám alatti ingatlan 1. emeletén található 
149/a, 149/b, valamint a 148/a számú 
mindösszesen 39,03 m2 alapterületű 
irodahelyiségek használatát 2010. február 
21. napjától 2011. február 20. napjáig, 

2. egyúttal felkéri Elnökét a S A V E -
R E M A Energiaügynökség Pest Megyei 
Regionális Energiagazdálkodási Korlátolt 
Felelősségű Társasággal kötendő, 
mellékletként csatolt haszonkölcsön 
szerződés aláírására. 

Határidő: döntést követő 1. munkanap 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

57/2010. (02. 26.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

1. támogatja az ellátási szerződés 
megkötését a Magyar Református 
Egyházzal; 

2. felhatalmazza Elnökét a mellékelt 
ellátási szerződés aláírására. 

Határidő: határozathozatalt követő 1. 
munkanap 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

58/2010. (02. 26.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

1. elfogadja, hogy Pest Megye 
Önkormányzata - a 2010. évi költségvetése 
terhére - az Országközepe Szakképzés
szervezési Társulás 2010. évi költségeihez 
szakképzési tanuló-létszám arányosan, 
1657 tanuló után L163.000.-Ft-tal, azaz 

Egymi 1 Hó- e gy százhatvanháromezer 
forinttal járul hozzá, 

2. felhatalmazza Elnökét a támogatási 
szerződés aláírására. 

Határidő: döntést követő 1. munkanap 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

59/2010. (02. 26.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

1. mint a Kft. tagja, hozzájárul a 
Naszály-Galga Nonprofít Kiemelkedően 
Közhasznú Kft. 250 millió forintos 
rulírozó hitelkeret szerződésének 2010. 
december 31 -ig történő 
meghosszabbításához, 

2. felhatalmazza Elnökét, hogy Pest 
Megye Önkormányzata nevében a 
készfizető kezesi meghosszabbított 
szerződést aláírja. 

Határidő: a döntést követő 1. munkanap 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

60/2010. (02. 26.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

1. jóváhagyja, hogy a Toldi Miklós 
Élelmiszeripari Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégiumban (Nagykőrös) 
a 2010/201 l-es tanévtől az OKJ 31 622 01 
0010 3102 gyümölcstermesztő képzés 
induljon; 

2. felkéri elnökét, hogy a közgyűlés 
áprilisi ülésére az intézmény módosított 
alapító okiratát terjessze be; 

3. felkéri a Toldi Miklós 
Élelmiszeripari Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium igazgatóját, hogy 
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a gyümölcstermesztő képzéshez a 
Hungarika Kft-vel kötendő 
együttműködési megállapodást, a 
tartósítóipari termékgyártó képzéshez 
pedig a módosított együttműködési 
megállapodást készítse el fenntartói 
jóváhagyásra és terjessze be. 

Határidő: 
1. pont esetében azonnal 
2. pont esetében 2010. április 30. 
3. pont esetében 2010. április 15. 

Felelős: 
1-2. pont esetében dr. Szűcs Lajos elnök 
3. pont esetében Kisné Rózsa Ibolya, 
igazgató 

61/2010. (02. 26.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

1. megtárgyalta a „Fejér megye és 
Pest megye együttműködési lehetőségeinek 
feltárása" c. előterjesztést, és az abban 
foglaltakkal egyetért; 

2. vállalja, hogy mindent elkövet a két 
megye közös, az előterjesztésben és a 
munkaanyagokban megfogalmazott 
céljainak elérése érdekében, a jelenleg 
felülvizsgálat alatt álló Budapesti 
Agglomeráció Területrendezési Tervének 
véleményezése, illetve a későbbiekben a 
módosításra kerülő Pest megyei 
Területrendezési Terv készítése során; 

3. támogatja, hogy rendszerezett 
formában javaslatokat gyűjt különböző 
szakterületeken az érintett 
önkormányzatoktól, ezeket értékelve 
eljuttatja az illetékes kormányzati 
szervekhez, hogy felhasználják azok 
eredményeit az Országos 
Településfejlesztési Koncepcióhoz, a 
2007-2013 közötti E U költségvetés 
akcióprogramjaihoz, a 2011 -es E U soros 
elnökség programjaihoz, a 2013-2020 
közötti E U költségvetés operatív 
célkitűzéseihez; 

4. az. 1-3. pontok megvalósítása során 
kiemelten fontos szempontnak tekinti: 

a) a hátrányos helyzetű térségek 
felzárkóztatását; 

b) az országos és regionális hálózatok 
megyei tervben való 
megjelenítését; 

c) a fejlődést integrált (több megyét és 
települést érintő) módon tervező és 
megalapozó megoldásokat; 

d) konkrét feladatokat a közösségi 
közlekedés területén; 

e) közbiztonsági, katasztrófavédelmi 
kérdések megoldását (pl. hófogó 
sávok); 

f) felszíni és felszín alatti vizek 
helyzetét (Víz Keretirányelv); 

g) a zöldipar, az alternatív 
energiagazdálkodási lehetőségek 
feltérképezését a települések 
területén, hogy a későbbiek 
folyamán a megújuló energia (szél-, 
nap- vagy esetleg bioenergia) 
hasznosításával a fenntartható 
fejlődést és egy élhető környezet 
kialakítását elősegítse; 

h) a környezetvédelemben a 
víztisztaság-, levegőtisztaság- és 
klímavédelem, valamint a 
hulladékkezelés ügyét; 

i) a turizmus fejlesztését, mely a 
környezet- és természetvédelmet, 
valamint a kulturális 
örökségvédelmet is figyelembe 
veszi; 

5. felhatalmazza Elnökét, hogy a két 
megye együttműködési lehetőségeiről 
további tárgyalásokat folytasson, 
egyidej űleg a Közgyűlés határozatát 
továbbítsa Fejér Megye Közgyűlésnek. 

Határidő: 

a vélemény továbbítására: 2010. március 
30. 

javaslatok gyűjtésére: folyamatos 

Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 
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62/2010. (02. 26.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

a Pest megyei tourinform irodák 
működéséről, a megyei turizmus 
helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

63/2010. (02. 26.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

1. tudomásul veszi a Visegrádi 
Országok Régióinak turisztikai 
együttműködéséről szóló projekt tartalmát, 
egyidejűleg 

2. felhatalmazza Elnökét, hogy a 
mellékelt szándéknyilatkozatot írja alá. 

Határidő: a döntést követő első munkanap 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

64/2010. (02. 26.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

1. jóváhagyja, hogy Pest Megye 
Önkormányzata az 1. sz. melléklet szerinti 
IGÉNY BEJELENTÉS szerinti inkurrens 
anyagok ingyenes tulajdonszerzésére, az 
abban meghatározott cél megvalósítása 
érdekében pályázatot nyújtson be a 
Honvédelmi Minisztériumhoz; 

2. felkéri Elnökét, hogy a pályázat 
benyújtásához szükséges nyilatkozatok (1. 
sz. és 2. sz. melléklet) megadásáról 
gondoskodjon; 

3. az ingyenes tulaj donba adás 
járulékos költségeit (pl. szállítás) Pest 

Megye Önkormányzatának 
költségvetéséről szóló 1/2010 (II.5.) Pm. 
sz. rendelet „Dologi kiadásaf'-nak terhére 
biztosítja. 

Határidő: a döntést követő 1. munkanap 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

65/2010. (02. 26.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

1. jóváhagyja a Szent Rókus Kórház 
és Intézményei (1087 Budapest, Gyulai 
Pál u. 2.) a TÁMOP-6.2.2/AKMR/09/2 
„Képzési programok az egészségügyben 
foglalkoztatottak számára, hiányszakmák 
képzése, kompetenciafejlesztés" - A K M R 
komponens: Képzési díj támogatása az 
intézmények számára a Közép
magyarországi régióban" című - önerőt 
nem igénylő - pályázati kiíráson történő 
részvételét; 

2. jóváhagyja a pályázaton történő 
részvétellel kapcsolatos fenntartói 
intézkedések megtételét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

66/2010. (02. 26.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

jóváhagyja Pest Megye Önkormányzata 
által benyújtandó, az Unghváry László 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakközépiskola és Szakiskola (2700 
Cegléd, Kossuth Ferenc u.18.) érdekében 
történő, az „Egész életen át tartó tanulás 
program - Leonardo da Vinci Mobilitás 
projektek" című - önerőt nem igénylő -
pályázati kiíráson történő részvételét. 

Határidő: döntést követő 1. munkanap 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 
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67/2010. (02. 26.) sz. KGYH 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

1. jóváhagyja Pest Megye 
Önkormányzatának az Unghváry László 
Kereskedelmi és Vendéglátó ipari 
Szakközépiskola és Szakiskola (2700 
Cegléd, Kossuth Ferenc u.18.) érdekében 
történő, az „Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmódprogramok" 
(TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1) című -
önerőt nem igénylő - pályázati kiíráson 
történő részvételét; 

2. felkéri Elnökét, hogy a pályázat 
benyújtásához szükséges intézkedésekről 
és a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 

Határidő: döntést követő 1. munkanap 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

68/2010. (02. 26.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

az 503/2009. (10.30.) K G Y H számú 
határozatát a következők szerint módosítja: 

1. jóváhagyja a dabasi Táncsics 
Mihály Gimnázium (Dabas, Szent István 
tér 2.) bővítési munkálatait bruttó 
472.000.000,- Ft összegben, a mellékelt 
beruházási cél indoklás és beruházási 
célokmány szerint (1. és 2. számú 
melléklet); 

2. a beruházás fedezetének Pest 
Megye Önkormányzata 2010. évi 
költségvetéséről szóló 1/2010. (11.05.) Pm. 
számú rendelet felhalmozási tartalékát 
jelöli meg; 

3. felkéri Elnökét, hogy a 2003. évi 
C X X I X . törvény szerinti közbeszerzési 
eljárást folytassa le. 

Határidő: döntést követő 1. munkanap 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

69/2010. (02. 26.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

1. hozzájárul elnöki keret terhére 
történő 100.000 Ft-os támogatás 
kifizetéséhez a Ceglédi Cantate 
Gyermekkórusért Alapítvány javára, 

2. felhatalmazza Elnökét, hogy kössön 
támogatási szerződést az Alapítvánnyal a 
támogatás összegének felhasználásáról, az 
elszámolásról. 

Határidő: 2010. március 20. 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

70/2010. (02. 26.) sz. K G Y H 

Pest Megye Örikoraiányzatának 
Közgyűlése 

1. hozzájárul elnöki keret 
terhére történő 100.000 Ft-os támogatás 
kifizetéséhez a Nemzet Emlékezés 
Harangja Alapítvány javára, 

2. felhatalmazza Elnökét, 
hogy kössön támogatási szerződést az 
Alapítvánnyal a támogatás összegének 
felhasználásáról, az elszámolásról. 

Határidő: 2010. március 20. 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

71/2010. (02. 26.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

1. hozzájárul elnöki keret terhére 
történő 150.000 Ft-os támogatás 
kifizetéséhez a Szent Máté Alapítvány 
Kóka javára, 
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2. felhatalmazza Elnökét, hogy 
kössön támogatási szerződést az 
Alapítvánnyal a támogatás összegének 
felhasználásáról, az elszámolásról. 

Határidő: 2010. március 20. 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

72/2010. (02. 26.) sz. KGYH 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

1. hozzáj árul elnöki keret terhére 
történő 200.000 Ft-os támogatás 
kifizetéséhez az Együtt 
Tatárszentgyörgyért Alapítvány javára, 

2. felhatalmazza Elnökét, hogy kössön 
támogatási szerződést az Alapítvánnyal a 
támogatás összegének felhasználásáról, az 
elszámolásról. 

Határidő: 2010. március 20. 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

73/2010. (02. 26.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

1. Pest Megye Önkormányzatának 
Hivatalában igazgatási szünetet rendel el 

a nyári időszakban: 2010. július 26. 
napjától augusztus 6. napjáig (10 napra), 

a téli időszakban: 2010. december 27. 
napjától december 31. napjáig (5 napra). 

2. felkéri a Főjegyzőt, hogy az 
igazgatási szünet kihirdetéséről 
intézkedjen, valamint a szükséges 
munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: a döntést követő első munkanap 
Felelős: dr. Szép Tibor főjegyző. 

74/2010. (02. 26.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

tulajdonosi jogkörében eljárva javasolja a 
taggyűlésnek elfogadásra a Dél-Pest 
Megyei Térségi Integrált Szakképző 
Központ Nonprofít Közhasznú Kft 2010. 
évi üzleti tervét azzal, hogy Pest Megye 
Önkormányzata a 81,5 %-os tulajdoni 
arányának megfelelően a feladat ellátására 
- a költségvetési rendeletében foglaltakkal 
egyezően - 73.238 eFt támogatást biztosít. 

Határidő: döntést követő 1. munkanap 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

75/2010. (02. 26.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

tulajdonosi jogkörében eljárva javasolja a 
taggyűlésnek elfogadásra a Naszály-Galga 
Szakképzés Szervezési Társaság 
Nonprofít Közhasznú Kft 2010. évi üzleti 
tervét azzal, hogy Pest Megye 
Önkormányzata a 60 %-os tulajdoni 
arányának megfelelően a feladat ellátására 
72.035 eFt támogatást biztosít. 

Határidő: döntést követő 1. munkanap 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

76/2010. (02. 26.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

tulajdonosi jogkörében eljárva a Pest 
Megye Háza Adminisztrációs és Üzleti 
Központ Kft taggyűlése által elfogadott 
2010. évi üzleti tervet jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 

Határidő: döntést követő 1. munkanap 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 
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77/2010. (02. 26.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

tulajdonosi jogkörében eljárva javasolja a 
taggyűlésnek elfogadásra a Pest Megye 
Szimfonikus Zenekar Közhasznú 
Nonprofít Kft 2010. évi üzleti tervét 
azzal, hogy Pest Megye Önkormányzata a 
100 %-os tulajdoni arányának megfelelően 
a feladat ellátására - a költségvetési 
rendeletében foglaltakkal egyezően -
14.510 eFt támogatást biztosít. 

Határidő: döntést követő 1. munkanap 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

78/2010. (02. 26.) sz. KGYH 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

elfogadja az Önkormányzat által alapított, 
illetve fenntartott költségvetési szerveknél 
2009. évben végzett felügyeleti jellegű, 
valamint az intézményi belső ellenőrzésről 
szóló tájékoztatót. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Szép Tibor főjegyző 

79/2010. (02. 26.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

elfogadja az Ifjúsági és Sportbizottság 
2/2010. (01. 29.) sz. határozatában 
foglaltak alapján a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2010. évi 
fordulójáról szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

80/2010. (02. 26.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

elfogadja a Pest Megyei Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum 2009. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

81/2010. (02. 26.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

elfogadja a KAB-KEF-08-A-0021 
azonosító számú, „A Pest Megyei 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
koordinációs tevékenysége" című 
pályázatban foglaltak megvalósításáról 
szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

82/2010. (02. 26.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

1. a Pest megyei civil szervezetek 
támogatásáról szóló 11/2007. (IV. 19.) Pm. 
sz. rendelete alapján az Önszerveződő, 
Öntevékeny Közösségeket támogató 
Keret nyertes pályázói közül a beszámoló 
mellékletében felsorolt pályázók (11) 
szakmai beszámolóját és elszámolását 
elfogadja, 

2. felkéri Elnökét, hogy gondoskodjon 
a fennmaradó (40%) pályázati összeg, 
pályázónak történő kiutalásáról; 

3. felszólítja a Pakony és Térsége 
Fej lesztéséért Közhasznú Egyesületet, 
hogy írásban 2010. március 15-ig adjon 
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számot a támogatás felhasználásáról a 
támogatási szerződésben foglaltak szerint, 
amennyiben pedig ezt elmulasztja, 
felhatalmazza elnökét, hogy tegye meg a 
jogilag szükséges lépéseket a támogatás 
visszavétele érdekében. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

83/2010. (02. 26.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

1. a Pest megyei civil szervezetek 
támogatásáról szóló 11/2007. (IV. 19.) Pm. 
sz. rendelete alapján az Ifjúsági és Sport 
Keret nyertes pályázói közül a beszámoló 
mellékletében felsorolt pályázók (5) 
szakmai beszámolóját és elszámolását 
elfogadja, 

2. felkéri Elnökét, hogy gondoskodjon 
a fennmaradó (40%) pályázati összeg, 
pályázónak történő kiutalásáról. 

84/2010. (02. 26.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

1. a Pest megyei civil szervezetek 
támogatásáról szóló 11/2007. (IV. 19.) Pm. 
sz. rendelete alapján a „Kiemelt megyei 
sportesemények" nyertes pályázói közül a 
beszámoló mellékletében felsorolt 
pályázók szakmai beszámolóját és 
elszámolását elfogadja, 

2. felkéri Elnökét, hogy gondoskodjon 
a fennmaradó (40%) pályázati összeg, 
pályázóknak történő kiutalásáról. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 
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51/2010. (02.26.) számú KGYH melléklete 

PEST M E G Y E I RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

Budapest, 2010. február 15. 
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BEVEZETÉS 

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök Űr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! 

Engedjék meg, hogy az alábbiakban értékeljem a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (a 
továbbiakban: PMRFK) 2009. évi tevékenységét. 

A tárgyidőszakban sem megyei vezetői, sem helyi rendőrkapitányság vezetői szinten nem 
történt vezetőváltás, ami a nyugodt munkavégzést, a folytonosságot, a kiszámíthatóságot 
erősítette. A tárgyévben - a felmerült nehézségek ellenére is - valamennyi szolgálati ág és 
szakszolgálat a feladatkörébe tartozó munkára koncentrált, tette a dolgát a legjobb 
tudása szerint. 

Kiemelendő, hogy a Bűnügyi Igazgatóság idén egy 2008-as adósságát törlesztette a 
közvélemény felé: 2009 júniusában elfogásra került a kiskunlacházi brutális gyilkosság 
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy. A kollegák időt és fáradtságot nem 
kímélve, hosszas nyomozást követően derítették fel az ügyet, amely jelentős sajtóvisszhangot 
váltott ki. A Horák Nóra sérelmére elkövetett emberölésen túl számos nagy horderejű ügy 
sikeres felderítése köthető az évhez, elég csak a gyáli emberölésre, a Belga Nagykövetség 
sérelmére elkövetett nagy értékű lopásra, valamint a 20í0-re is áthúzódó Farkas Péter ügyére 
utalni. 

A Rendészeti Igazgatóság vonatkozásában a tárgyévben ismét a csapatszolgálati 
tevékenységet kell első sorban megemlíteni: a PMRFK csapatszolgálati százada az egyik 
legjobban elismert, ezáltal a legtöbbet foglalkoztatott egységek között szerepel. Az év 
során a különböző rendezvények, Magyar Gárda-demonstrációk biztosításában oroszlánrészt 
vállaltak, kifogástalan szakmai tevékenységet nyújtva. A Forma-1 Magyar Nagydíj az évben 
is kiemelt idegenforgalmi és sportesemény volt, amely rendőri biztosításában már sokéves 
rutinnal rendelkezik a PMRFK. 

Főkapitányságunk tárgyévi gazdálkodásának kondíciói az ismert gazdasági környezet, a 
világválság okán rendkívül kedvezőtlenül alakultak. 2010. január 1. napjával létrejött az 
ORFK Közép-magyarországi Gazdasági Ellátó Igazgatóság Pest Megyei Gazdasági 
Osztálya, így a következő évi gazdálkodásunk már regionális szinten valósul meg. 

A Humánigazgatási Szolgálat, az Ellenőrzési Szolgálat és a Hivatal is a szakszolgálati jelleget 
szem előtt tartva végezte a tevékenységét. Továbbra is említést érdemel, hogy országos 
szinten is Pest megyében az egyik legrosszabb a rendőr/lakos arány, ezáltal a P M R F K létszám 
szempontjából alultervezett. 

Az alábbiakban részletesen is ismertetem az egyes szolgálati ágak főbb jellemzőit. 

Budapest, 2010. február 15. 
Tisztelettel: 

Dr. Ármós Sándor r. dandártábornok 
megyei főkapitány 
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Az alábbiakban ismertetem a megyére vonatkozó statisztikai adatokat. Figyelemmel arra, 
hogy a végleges statisztikánk vonatkozásában még egyezetésben állunk az igazságügyi és 
Rendészeti Minisztériummal, az alábbi adatok tájékoztató jellegűek, illetve a 
főkapitányságunkra nézve kedvezőbben is módosulhatnak. 

Pest megye területén 2009-ben 36.656 bűncselekményt regisztráltak. Az egy évvel 
korábban ismertté vált 36.885 bűncselekményhez viszonyítva ez 0,6%-os csökkenést (-229) 
jelent. 

A személy elleni bűncselekmények száma 22,7%-kal (1.672-ről 2.051-re, +379) 
emelkedett. A z emberölések száma 39,4%-kal (33-ról 20-ra, -13) csökkent, a testi sértések 
száma 11,7%-kal (865-ről 966-ra, +101) emelkedett. (Tekintettel az ENYÜBS statisztika 
követő jellegére, a 2009-ben emberölés miatt ténylegesen elrendelt nyomozások száma ennél 
valamelyest magasabb.) 

A közlekedési bűncselekmények száma 4,7%-kaI (2.190-ről 2.293-ra, +103) emelkedett. 
A kategórián belül az ittas vezetések száma 1,6%-kal (1.306-ról 1.285-re, -21) csökkent, a 
közúti baleset okozások száma (399-rőí 537-re, +138) 34,6%-kal emelkedett. 

A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma 64,7%-
kal (1.781-röI 629-re, -1152) csökkent. A jelentős mérvű csökkenés oka a 
Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság által 2008-ban felderített 1017 rendbeli tiltott 
pornográf felvétellel visszaélés Halásztelek községben. 

Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények 
száma 8,1%-kal (358-ről 329-re, -29) csökkent. 

A közrend elleni bűncselekmények száma 10,8%-kai (5.252-ről 5.817-re, +565) 
emelkedett. Az e kategóriába tartozó garázdaságok száma 6%-kal (334-ről 354-re, +20) nőtt. 

A gazdasági bűncselekmények száma 1,4%-kai (882-ről 870-re, -12) csökkent. A 
pénzhamisítások száma 1,2%-kal (250-ről 253-ra, +3) emelkedett. 

Az összbűnözés 67,2%-át kitevő vagyon elleni bűncselekmények száma 0,4%-kal (24.750-
ről 24.643-ra, -107) csökkent. 
A lopások száma 3,3%-kal (13.018-ról 13.443-ra, +425) emelkedett, míg a betöréses lopások 
száma 6,1%-kal (5020-ról 4713-ra, -307) csökkent. A sikkasztások száma 177,8%-kal (463-
ról 1.286-ra, +823) emelkedett, míg a csalások száma 30,1%-kaí (1.725-ről 1.206-ra, -519) 
csökkent. A rablások száma 19%-kal (248-ról 295-re. +47) nőtt. A rongálások száma 5,7%-
kal (2.077-ről 1959-re, -118) csökkent. A jármű önkényes elvételek száma 25,1%-kal (171-ről 
214-re, +43) emelkedett. A személygépkocsi-lopások száma 24,3%-kal (575-ről 435-re, -140) 
csökkent. 
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2. Büntetőeljárási adatok 

a) A büntetőeljárási adatok 

A P M R F K szervei 2009-ben 41.541 nyomozást fejeztek be, amely 22,9%-kal kevesebb az 
egy évvel korábban befejezett 53.869 nyomozásnál (-12.328). A nyomozás megszüntetések 
száma 49,9%-kaI (39.197-ről 19.644-re, -19.553) csökkent. Ebben meghatározó szerepe 
van a Be. módosításából adódó „adminisztrációs elévülés" miatti megszüntetések 99,1%-os 
(13.072-ről 121-re,-12.951) visszaesésének 

A vádemeléssel befejezett nyomozások száma 4,4%-kal (13.345-ről 12.755-re, -590) 
csökkent. Ezen belül a bíróság elé állítások száma 11,2%-kaí (286-ról 254-re, -32) csökkent. 

Az egyéb módon befejezett nyomozások száma 532,6%-kal (1.327-ről 8.395-re, +7.068) 
emelkedett. E befejezési módon belül meghatározó a Be. legújabb módosítása folytán 
ismételten alkalmazandó, a „nem állapítható meg az elkövető kiléte" miatti felfüggesztések 
számának 22-ről 7.527-re emelkedése (az emelkedés +7.505). 

A befejezett nyomozásokon belül 747 esetben történt elterelés 2009-ben, míg egy évvel 
korábban még nem volt ilyen befejezés. 

b) A bűnözés személyi oldala 

2009-ben a Pest megye területén élő 11.777 regisztrált elkövető 0,4%-kal kevesebb az egy 
évvel korábbi 11.828 elkövetőnél (-51 fő). A regisztrált Pest megyei illetőségű bűnelkövetők 
száma szintén 0,4%-kal csökkent 2009-ben az előző évihez viszonyítva (11.387-ről 11.343-
ra, -44). 

c) A nyomozáseredményességi mutató 

A P M R F K szervei 2009-ben a nyomozások 40,05 %-át fejezték be eredményesen. Ez 
3,93%-kal elmarad az egy évvel korábbi 43,98%>-os nyomozáseredményességi miitatótól. 

Az ismeretlen tetteses felderítési mutató az ENYÜBS 09 statisztikai rendszerben nem 
szerepel, az ennek kimutatására szolgáló információk nem tartoznak az adatgyűjtés körébe 
2009. január 1-től. 

d) A bűncselekményekkel okozott kár megtérüléséről 

A 2009. évben Pest megye területén regisztrált bűncselekményekkel okozott kár 
13.421.038.757 Ft volt, amelyből 903.732.482 Ft térült meg. Ez 6,73%-os kármegtérülési 
mutatót eredményezett. Országos viszonylatban 7,23% volt a kármegtérülés aránya, tehát a 
P M R F K ettől 0,5%-kal marad el. A főkapitányságok eredményeit vizsgálva, megállapítható, 
hogy a PMRFK kilenc főkapitányságnál ért el jobb kármegtérülési mutatót. 

Az egy évvel korábbi 26,95%-ös kármegtérülési mutatóhoz viszonyítva a 2009. évi eredmény 
jelentősen elmarad. Itt megjegyzendő, hogy a 2008. évi 26,95%-os kármegtérülési mutató 
kiemelkedően jó volt és egy konkrét sikeres felderítéshez kötődött. 
A helyi rendőrkapitányságok kármegtérülési mutatói igen széles skálán mozognak: az 1,73%-
os Monori Rendőrkapitányságtól a 14,36%-os Dabasi Rendőrkapitányságig a legkülönbözőbb 
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értékek találhatók meg. A legjelentősebb változások a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság 
(69,37%-ról 2,42%-ra) és a Váci Rendőrkapitányság (40,56%-ról 6,71%-ra) illetékességi 
területén történtek. 

3. Kiemelkedő ügyek a Bűnügyi Osztályon 

A tárgyévben számos, a közérdeklődésre számot tartó ügy sikeres felderítése történt meg 
főkapitányságunk jóvoltából. A teljesség igénye nélkül kiemelést érdemelnek az alábbiak: 

2008. november 23-án a hajnali órákban ismeretlen elkövető brutális módon 
megerőszakolta és megölte Horák Nóra 14 éves kiskunlacházi lakost. A z ügyben 
2009. június 25-én elfogásra került P. József helyi lakos. 

- 2009. november 17-én, a gödöllői Match áruház parkolójában állampolgári bejelentés 
alapján feltalálásra került egy körözött Citroen C4 személygépkocsi, melynek 
csomagtartójában holtan találták Peák László csörögi lakost. A nyomozás során 
megállapítást nyert, hogy a sértettet a Bag, Öreg Tanyán lévő Sui-Anivet Kft. 
telephelyén a cég két alkalmazottja november 6-án brutális kegyetlenséggel megölte. 
A bűncselekmény elkövetőinek, Gy. Máté és J. Eszter elfogására november 19-én 
került sor. 

- Különös kegyetlenséggel ölték meg Dombai Bernadett gyáli lakost 2009. december 
18-án. A Bűnügyi Osztály bravúros nyomozása folytán 1 nap alatt sikerült elfogni a 
sértett korábbi barátját, Z. Dávidot, aki a bűncselekmény elkövetését beismerte. 

- A B R F K Rendkívüli Haláleseti Osztálya 2008. február 11-én indított közigazgatási 
eljárást Mészáros Gábor vízbefulladása ügyében. A Bűnügyi Osztály Les 
Életvédelmi Alosztály által folytatott nyomozás során megállapítást nyert, hogy 
Mészáros Gábor gyilkosság áldozata lett, a gyanúsítottak elfogására 2009. november 
18-án került sor. A bíróság előzetes letartóztatásba helyezte J. Zsigmondot és B. 
Gyulát. 

- 2008. december 15-én a hajnali órákban M. Zsolt és kezdetben ismeretlen társai 
behatoltak Szabó Attila és családja vecsési házába, ahol a családfőt brutálisan 
bántalmazták, majd készpénzt és ékszereket tulajdonítottak el. M . Zsoltot még a 
helyszínen, K . Lászlót 2009. február 13-án sikerült elfogni, B. Attila ellen elfogató 
parancs van érvényben. 

- A Bűnügyi Osztály célkörözési csoportjának együttműködve a B R F K felderítő 
szervével, hosszas felderítő tevékenység során sikerült a külföldön szökésben lévő 
Farkas Péter tartózkodási helyét megállapítani és a külföldi hatóságokkal 
együttműködve elfogni. Farkas Péter kiadatása folyamatban van. 

- A Bűnügyi Osztály Rablási Alosztálya hosszas felderítő munka során több fegyveres 
rablás (IBUSZ Iroda, Takarékszövetkezet) elkövetőjét derítette fel. A z ügy 
érdekessége, hogy M . Zsolt elfogására úgy került sor, hogy előtte szintén fegyveres 
rablást követett el, az elfogását megelőző 20 perccel, így az általa éppen akkor rabolt 
4.600.000 Ft megtalálásra került. 
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A rendelkezésre álló statisztikai adatok, valamint az egyéb információk alapján egyértelműen 
kijelenthető, hogy a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága megfelelő 
színvonalú, szakmailag jó minőségű munkát végzett 2009-ben. Ebben nagy szerepet 
játszott az előző évben bevezetett instruktori rendszer. A rendszer kialakításának az volt a 
célja, hogy a kijelölt instruktorok szakirányítási feladataikat a helyszínen, a kapitányságokon 
rendszeresen megjelenve hajtsák végre. 

Jelentős eredményeket hozó intézkedésként kell megemlítenem továbbá a már közel 2 
esztendeje működő délutános munkaidő-rendszert. Megyei rendőr-főkapitány sági szinten -
naponta, délutánonként - legalább 6 főt, három „nyomozó-párt" (nyomozókat, vizsgálókat), 
helyi rendőrkapitánysági szinten naponta legalább 2 főt, egy „nyomozó-párt", (nyomozót, 
vizsgálót) kell szolgálatba vezényelni. A z állomány vezénylése a hét munkanapjaira, hétfőtől 
- csütörtökig 13.30 óra és 22.00 óra között, pénteken 13.30 óra és 19.30 óra között történik. 

A délutáni szolgálatra beosztottak tevékenységét a Bűnügyi Forrónyomos-, Készenléti 
Csoport indítása esetén a csoportvezetők irányítják, és az általuk meghatározott feladatokat 
hajtják végre. Minden más esetben a délutáni szolgálatra beosztottak a közvetlen szolgálati 
elöljárójuk által meghatározott és megszabott feladatokat hajtják végre. Tekintettel arra, hogy 
a délutános szolgálat idejére túlóra nem számolható el, a főkapitányság jelentős anyagi forrást 
takarít meg. Ezen túlmenően, az elmúlt időszak bizonyította, hogy a reagálóképességet és 
készséget jelentősen javították a bevezetett intézkedések. 

Kiemeíendőnek ítélem meg továbbá a megyében végrehajtott körözési akciókat, valamint a 
közös bűnügyes-közrendvédelmi portyaszolgálatok teljesítését. A meghatározottak alapján, 
a helyi rendőrkapitányságok havonta legalább 2 célirányos akciót szerveztek az 
illetékességi területükön. Az akciók tervét, valamint a végrehajtási jelentéseket felterjesztették 
az Elemző-Értékelő Osztálynak. Az elemző munka során megállapításra kerültek a frekventált 
elkövetési helyek, időpontok és módszerek, illetőleg a különösen veszélyeztetett sértetti kör. 
Egyértelműen megállapítható, hogy a porryaszolgálatok jelentős visszatartó hatással 
voltak az adott terület közbiztonságát illetően. A végrehajtás helyén és idején érezhetően 
csökkent a kiemelt bűncselekmények elkövetésének száma. 

Említésre méltó továbbá, hogy a főkapitányság vezetése jelentős lépéseket tett a bűnügyi, 
valamint a rendészeti szolgálati ágak közötti információ-áramlás elősegítése érdekében. 
Főkapitányi intézkedés alapján, a rendőrkapitányságok forrónyom-parancsnoki teendőit a 
kapitányság osztályvezetői (kivéve igazgatásrendészet), valamint az őrsparancsnokai 
teljesítik. Ennek megfelelően valamennyi helyi parancsnok közvetlen közelről tapasztalja meg 
a teljes illetékességi terület bűnügyi helyzetében beálló változásokat, így a saját szakterületén 
azonnali döntéseket tud hozni a felmerülő problémák megoldása érdekében. 

Az elkövetkező év kiemelt feladata lesz továbbra is a lakosságot testközelből érintő 
bűncselekmények (betöréses lopások, testi sértések, garázda jellegű magatartások) 
megelőzése, valamint eredményesebb nyomozása. Ennek érdekében szükség van az 
instruktori rendszer erősítésére, a titkos információ-gyűjtő munka szélesítésére, valamint a 
humán hírszerzés fokozására. 
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a) Közbiztonsági Háló 

2009. február 26-án az ORFK intézkedési tervet adott ki a közterületeken és nyilvános 
helyeken a rendőri jelenlét fokozására és az állampolgárok szubjektív biztonságérzetnek 
javítására, mely végrehajtására P M R F K intézkedési tervet készítettünk. 

A PMRFK illetékességi területén a „Közbiztonsági Háló" program keretében az 
ellenőrzési feladatokat a rendőri állomány 4.286 fővel 19.775 órában hajtotta végre. Az 
akciók végrehajtása során a vizsgált időszakban foganatosított rendőri intézkedések az 
alábbiak szerint alakultak: 

171 fővel szemben elfogás, 
673 fővel szemben előállítás foganatosítására került sor, 
2.028 fővel szemben szabálysértési feljelentést tettünk, 
helyszíni bírság 3.947 fővel szemben 24.012.000 Ft került kiszabásra. 

Azokon a településeken, ahol a rendőri jelenlét fokozott volt, ott a bűnügyi helyzet is 
megváltozott: csökkent a bűncselekmények száma, és ez pozitívan befolyásolja a 
lakosság szubjektív biztonságérzetét. 

b) Roma intézkedési terv 

A P M R E K vonatkozásában a 13 helyi rendőrkapitányság illetékességi területén összesen 6 
település a „veszélyeztetett" míg 78 település a „normál" besorolást kapta a fenti 
intézkedési terv alapján. 
A fokozott ellenőrzés végrehajtására kijelölt állományt az alap járőrfelszereléseken túl 
speciális eszközökkel kellett ellátni. 

c) A lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása 

2009. szeptember 28-ától az ORFK vezetőjének intézkedési terve alapján a P M R F K 8 helyi 
rendőrkapitánysága területén összesen 11 településen rendeltünk el ilyen akciót. 

d) Turisztikai feladatok 

A turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtására kiadott ORFK utasítás alapján az idei 
évben is elkészítettük a P M R F K 2009. évi turisztikai feladatainak végrehajtásáról szóló 
intézkedési tervét. A kisebb rendezvényeket a rendőrkapitányságok saját állományukkal 
biztosították, míg a nagyobb tömegeket vonzó rendezvények biztosításában mind a B R F K , 
mind a Készenléti Rendőrség megerősítő erői részt vettek, továbbá nagy segítséget jelentett a 
kapitányságok számára a P M R F K Bevetési Szolgálata által kifejezetten a turisztikai igények 
figyelembe vétele a szolgálatszervezés során. 
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e) Körzeti megbízottakkal kapcsolatos feladatok 

A körzeti megbízotti szolgálat ellátásának hatékonyságának növelésére 2009. február 20-án 
kiadásra került az ORFK intézkedési terve, amely alapján kiadásra került a P M R F K 
vezetőjének intézkedési terve is. Megállapítottuk, hogy a PMRFK illetékességi területén 
található települések iefedettek a körzeti megbízotti szolgálattal. Kivételt képez ez alól 
néhány település (pl.: Dunakeszi, Fót, Göd, Vác, Vecsés, Maglód) ott, ahol 
rendőrkapitányság, vagy rendőrőrs székhellyel működik. 

f) Polgárőrséggel kapcsolatos feladatok 

Pest megye illetékességi területén 152 polgárőr egyesület működik, amelyből 137 szervezet a 
Pest Megyei Polgárőr Egyesület tagja. Az egyesületekkel az együttműködés nagyon jónak 
értékelhető. 

2009.év Rendőrséggé közös szolgálat 
eset rendőri létszám polgárőr létszám óra 

6.139 10.059 12.385 60.714 
Rendőrséggel közös szolgálat ellátás során tett intézkedések 
szabs. 
feljelentés 

büntető 
feljelentés 

személyes szabadságot 
érintő 

lelyszíni bírság 
(fő) 

előállítás elfogás 
2.439 226 496 297 3.881 

g) Rendezvénybiztosítások 

A P M R F K illetékességi területén 2009. évben a rendezvények biztosítását az alábbiak szerint 
hajtottuk végre: 

1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvény: 167 bejelentés, 301 rendezvény, 
melyből 202 megtartására került sor, 1.031 fővel 
sportrendezvény biztosítása: 60 eset 370 fővel 

- utazások biztosítása: 59 eset 143 fővel 
- egyéb: 432 eset 1.784 fővel 

A gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvények minden esetben bejelentésre kerültek az 
illetékes rendőrkapitányságokra. A rendőrkapitányság egyeztető tárgyalásokat folytatott a 
bejelentővel és ezt írásba is foglalták. Ennek során ésszerű megoldásokra tettünk javaslatot a 
bejelentő felé, amelyet a leggyakrabban el is fogadott. Megjegyzést érdemel az, hogy a 
tárgyévben kiemelt figyelmet fordítottunk a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvények 
jog- és szakszerű biztosítására. 

A P M R F K illetékességi területén a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá 
tartozó rendezvény egy esetben került megtiltásra. 
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2. Határrendészeti feladatok 

E körben kiemelést érdemel a magyar-szlovák együttműködés. A konkrét feladat
végrehajtás az integrációt követően 2008. január 1-én kezdődött, és azóta is folyamatosan tart. 
A szlovák társhatóságoknál időközben szervezeti átalakítás történt, így jelenleg az Ipolysági 
és a Párkányi Járási Rendőr Igazgatóságokkal (rendőrkapitányságokkal) működik együtt az 
Osztály. A közös feladat-végrehajtás során a járőrök szlovák és magyar területen 
egyaránt teljesítenek szolgálatot. Ezen tevékenység tapasztalatai jók, a szlovák fél 
részéről folyamatos az igény a további közös határ menti járőrszolgálatra. 

A közös magyar-szlovák együttműködésen túl kiemelést érdemel a migrációs ellenőrzés, 
valamint a határnyiladékok tisztítása is, ami az integrációt követően szintén a P M R F K 
feladata (a PMRFK-hoz tarozó államhatárszakasz teljes hossza 57. 269 méter). 

3. Csapatszolgálati feladatok 

A P M R F K Ideiglenes Csapatszolgálati Százada 2009. évben a feladatait az alábbiak szerint 
hajtotta végre. 

megnevezés 2008. év 2009. év 
csapatszolgálati tevékenységbe bevont létszám 141 fő 141 fő 

igénybevétel időtartama szerint (óra) 46.542 36.106 
szolgálati időn belül 11.636 9.027 
Szolgálati időn túl (túlszolgálat) 34.906 27.079 

igénybevétel jellege szerint (óra) 46.542 36.106 
felkészülés 2.327 1.805 
utazás 4.654 3.611 
alkalmazás 34.906 27.080 
készenlét 4.655 3.610 
igénybevétel helye szerint (óra) 46.542 36.106 
PMRFK illetékességi területén 6.778 15.075 
más M R F K / B R F K illetékességi területén 39.764 21.031 

A mutatók magas igénybevételről árulkodnak, amely oka az, hogy a PMRFK 
csapatszolgálati százada országos szinten az egyik legelismertebb egység. 
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A bekövetkezett személyi sérüléssel járó balesetek számában 2008-hoz képest -7%-os 
változás mutatható ki, az adatok 2.282-ről 2.133-ra csökkentek. 

A halálos kimenetelű balesetek száma 107-ről 108-ra mindössze 1%-kaI emelkedett, 
azonban a halálos áldozatok száma 119-ről 114-re változott, mely alapján 4%-os csökkenést 
regisztráltunk. így a tavalyi évben 5 fővel kevesebben veszítették életüket Pest megye 
közútjain. 

A súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérüléssel járó balesetek számának 686-ról 620-ra történő 
változása összesen 10%-os csökkenést eredményezett. 

A személyi sérüléssel járó balesetek közel 70%-át kitevő könnyű sérüléssel járó balesetek 
száma 1.489-ről 1.405-re 6%-kaI csökkent. A könnyű és súlyos sérültek számát vizsgálva 
megállapítható, hogy 2009. évben 240 fővel, azaz 8%-kal kevesebben szenvedtek közlekedési 
balesetben súlyos, illetőleg könnyű sérülést. 

A halálos kimenetelű balesetek számában kiemelten április és május hónapokban jelentős 
mértékű emelkedés következett be. A P M R F K Rendészeti igazgatója által a 
közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében kiadott intézkedési terv végrehajtásával, 
valamint a Pest Megyei Baleset-megelőzési Bizottság megújult akcióprogramjával az év 
második felében a halálos balesetek számának csökkentésében eredményeket mutattunk 
fel. 

Az ittasan okozott balesetek számában 324-ről 253-ra 22%-os csökkenés következett be, 
így a balesetek 11,9%-át okozták ittas állapotban. A külföldi vezetők által okozott balesetek 
számában is jelentős mértékű (73-ról 47-re), 36%-os a csökkenés. 

A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek 7%-a (6 halálos, 54 súlyos és 86 
könnyű sérüléssel járó baleset) az Autópálya Alosztályok illetékességi területén történt. 
Főkapitányságunk által felügyelt gyorsforgalmi úthálózaton 2008-hoz mérten a halálos 
balesetek száma 17-ről 6-ra csökkent. 

A balesetek 28%-a sebességtúllépés miatt, 24%-a az elsőbbségi jog meg nem adása miatt 
következett be. 12%-ánál a figyelmetlenség és a kanyarodási szabályok megszegése áll a 
háttérben. A követési távolság be nem tartása 7%-ában jelentkezett okként, mely 
szabályszegés elsősorban az autópályákon bekövetkezett balesetek esetén volt jellemző. 
További 6%-ban az előzés szabályainak megszegése, és az egyéb ok (mobiltelefon használata, 
elalvás, vadon élő ül. háziállatok által okozott balesetek stb.), valamint 5%-ban gyalogos 
hibája áll a balesetek hátterében. 

A közúti közlekedési baleseteket vizsgálva megállapítható, hogy az esetek 68 %-ában 
személygépkocsi vezetője volt az okozó, azonban ez a vizsgált időszakban a korábbi évhez 
képest közel 6%-os csökkenést jelent. Ez a csökkenés jellemző a további járműkategóriákra is 
a segédmotoros kerékpárosok kivételével, mely kategóriában az okozott balesetek száma 114-
ről 125-re, közel 30%-kal emelkedett. A személyi sérüléssel járó közlekedési baleseteken 
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kívül 2009. évben 4.434 bejelentett anyagi káros baleset helyszínén intézkedtünk, 2008-ban 
5.807 esetben, ez közel 24%-os csökkenést jelent. 

2. A közlekedési balesetek megelőzése érdekében tett rendőri intézkedések 

A sebesség-ellenőrzéseket, a közlekedésbiztonsági akciókat, ellenőrzéseket a kiemelt baleseti 
gócpontokra irányítjuk, és az ellenőrzés fő célja mindig az elsődleges baleseti okokhoz 
vezető szabálysértők kiszűrése, így kiemelt figyelmet fordítunk a gyors haj tokkal 
szembeni hatékony fellépés érvényesítésére. 

Az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottság és az Állami Autópálya Kezelő Zrt-vel 
közös finanszírozásban megvásárolt és 2009. I. negyedévben az M0 autóútra telepített és 
rendszerbe állított 2 db sebességellenőrző berendezéssel eszközállományunk az elmúlt 
évben 21 db radar és lézeres elven működő sebességmérő berendezésből állt. A 2009. 
évben a sebességmérő eszközök üzemórája 23.583 óra (ebből a mobil eszközök üzemórája 
12.596 óra), 2008-ban 14.032 óra volt. 2009-ben a sebességtúlíépések miatt helyszínen 
megbírságolt személyek száma 11.060 fő (2008-ban 13.341 fő), a kiszabott bírság összege 
77.839.000,- Ft (2008-ban 110.097.000,- Ft) volt. 

Objektív felelősség hatálya alá tartozó jogsértések miatt - kezdeményezésünk alapján -
2009-ben az első fokú hatóság összesen 64.865 (2008-ban 33.935) eljárást indított. A 
kiszabott bírság összege 2.514.950.000,- Ft,- (2008-ban 1.408.910.000,- Ft), ebből a 
befizetett bírság összege 1.058.910.000,- Ft (2008-ban 585.990.000,- Ft). Objektív felelősség 
körébe tartozó szabályszegés miatt, országos szinten - a 2008-as évhez hasonlóan - 2009-
ben is főkapitányságunk kezdeményezte a legtöbb közigazgatási eljárást. 
Az elmúlt évben 19 db HTC KAISER típusú PDA kézi dokumentáló eszközzel rögzítettük az 
objektív felelősség kategóriájába tartozó megállási- és várakozási szabályszegéseket, összesen 
2.534 ügy került továbbításra az elsőfokú hatóság felé. 

A jogsértések tekintetében az elsőfokú hatáság az elmúlt évben: 
a megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések megsértése miatt 
62.696, (országos 353.652); 

- járművel történő megállásra és várakozásra vonatkozó előírások megsértése miatt 
1.575, (országos 46.957); 
a vasúti átjárón való áthaladásra vonatkozó rendelkezések megsértése miatt 1, 
(országos 16); 
a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek előtti megállás illetve 
továbbhaladási tilalom megszegése miatt 7, (országos 4.392); 
a behajtási tilalomra és a kötelező haladási irányra vonatkozó előírások megsértése 
miatt 31, (országos 4.287); 

- az autópálya leálló sávjának igénybevétele miatt 555 (országos 599) esetet tartott 
megalapozottnak. 

A P M R F K közterületi állománya által kiszabott helyszíni bírságok száma az elmúlt évben 
az előző évi 75.553-ről 78.702-re növekedett. 

Főkapitányságunk vezetésének álláspontja szerint a közlekedésbiztonsági helyzet 
javítása elsősorban aktív rendőri jelenléttel és fokozott, koncentrált, célirányos 
közlekedésrendészeti intézkedések foganatosításával érhető el. Ennek szellemében 
fokozott figyelmet fordítottunk az országos és nemzetközi (Tispol) fokozott 
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közlekedésrendészeti ellenőrzések aktív végrehajtására. Kiemelt figyelmet fordítottunk a 
sebesség ellenőrzésre, az autóbuszok, a tehergépjárművek, a biztonsági Öv és 
gyermekbiztonsági rendszer használatának, a járművezetők alkohol és drog fogyasztásának 
fokozott ellenőrzésére. Mindezek mellett az autópálya alosztályainkon a vagyon elleni 
bűncselekmények, elsődlegesen a „trükkös" lopások megelőzése érdekében, a veszélyeztetett 
időszakokban, célirányosan bűnmegelőzési akciókat is hajtottunk végre. 

A 2009. év első öt hónap baleseti adatai kedvezőtlenül alakultak: jelentősen, az előző évhez 
mérten több mint 30%-al nőtt a halálos balesetek száma, ezért a főkapitányságunk 
illetékességi területén - kivéve az autópálya alosztályokat - 2009. május 1. és 2010. január 
31. közötti időszakra fokozott ellen őrzés-sorozat került elrendelésre. A feladattervben 
meghatároztuk, hogy az ellenőrzéseket heti rendszerességgel, hetente 2 alkalommal 4 órában 
kell a helyi szerveknek végrehajtani, továbbá minden hónapban 1 alkalommal úgynevezett 
demonstratív ellenőrzést kell foganatosítani a szomszédos rendőrkapitánysággal, 
társhatóságokkal. Az ellenőrzés-sorozat megkezdését követően jelentős csökkenés, majd 
stagnálás volt tapasztalható a halálos belesetek számadataiban. 

Az együttműködések keretében a Váci Rendőrkapitányság és a Nógrád Megyei Rendőr
főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya hajtott végre közös közlekedésbiztonsági 
fokozott ellenőrzéseket, továbbá a Vám és Pénzügyőrség, a Katasztrófavédelem, a Nemzeti 
Közlekedési Hatóság, a Magyar Vöröskereszt, a Polgárőrség munkatársai erősítették fokozott 
szolgálatainkat. 

A személy- és áruszállítás közúton történő ellenőrzése során tapasztalt 
szabálytalanságokkal összefüggésben 2009. évben 268 eljárás megindítására került sor, 
mely a korábbi évben lefolytatott eljárások számának csak a 60 %-a. A kiszabott 
bírságok összege 35.600.000,- Ft, mely a 2008. évben kiszabott bírságoknak (84.350.000,- Ft) 
még a felét sem közelíti meg. Valószínűsíthető, hogy a nagyszámú csökkenés nem a közúti 
áru- és személyszállításban résztvevők jogkövető magatartásának tudható be - habár itt is 
tapasztalható javulás - hanem inkább a rendőri ellenőrzések ezirányú csökkenésének. Az 
értékelt időszakban 42.098.572,- Ft bírság befizetése valósult meg, ami abból adódik, hogy a 
2008. évben engedélyezett részletfizetések nagy része már ekkor került megtérítésre. 
2009. augusztus 1-től történt jogszabályváltozás [1988. évi I. törvény 20. § (1) bek. k)] pont 
bevezetése után az elmúlt évben 1.136 közigazgatási eljárás került lefolytatásra, melynek 
következtében 14.145.000,- Ft bírság lett kiszabva, ebből befizetésre került 7.308.750,- Ft. 

3. Gyorsforgalmi úthálózat rendőri felügyelete 

A P M R F K szervezetében 4 autópálya alosztály működik. Az autópálya alosztályok 
irányába megnyilvánuló közvetlen, határozott követelménytámasztás, folyamatos 
szakmai felügyelet és instruálásnak köszönhetően az intézkedési aktivitásban és a 
forgalom-felügyeleti munka hatékonyságában fejlődés volt tapasztalható. A pozitív 
változásoknak köszönhetően az autópálya alosztályok illetékességi területének 
közlekedésbiztonsági helyzete nagy mértékben javult (halálos balesetek száma 17-ről 6-ra 
csökkent. Az Állami Autópálya kezelő Zrt. támogatásával 2009-ben a Szigetszentmikiősi 
Autópálya Alosztályon közterületi szolgálatot teljesítők létszámát napszakonként 2-2 
fővel tudtuk megerősíteni, A megerősítő szolgálatoknak köszönhetően az M0 déli szakaszán 
bekövetkezett balesetek száma 2008-hoz mérten 60%-al csökkent, így hatványozottan 
kevesebb forgalomtorlódás alakult ki. 
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4. A közlekedésrendészeti intézkedési mutatók alakulása 

A közterületi létszám az értékelt évben 20.459 fő volt, ez a szám növekedést mutat, az 
előző évhez képest (18.033 fő). Ezen növekvő tendencia köszönhető az elrendelt ellenőrzés-
sorozatnak valamint annak, hogy a Szigetszentmiklósi Autópálya Alosztály illetékességi 
területén, az Állami Autópálya Kezelő Zrt. támogatásával, naponta 2-2 fővel meg tudtuk 
erősíteni a közterületi jelenlétet. A Közlekedésrendészeti Osztályok és az Autópálya 
Alosztályok intézkedési mutatóit vizsgálva megállapítható, hogy a helyszíni bírság 
elsősorban a járművezetők részére került kiszabásra, mely kiszabott bírságszám 19.068-
ról 30.514-re emelkedett. A gyalogosokkal szemben 2008-ban kiszabott 87 helyszíni 
bírság 1.614-re változott. Ezt az emelkedést azért fontos kiemelni, mert főkapitányságunk 
hatékonyan reagál a gyalogosok szabálysértéseire is, tekintettel arra, hogy a december 
hónapban bekövetkezett 10 halálos kimenetelű balesetből 6 gyalogos elütés volt. A tavalyi 
évben 2.249 hatósági engedély (2008-ban 1.658) került elvételre mely szintén emelkedést 
mutat, ezzel ellentétben a vezetői engedélyek elvétele 571-ről 544-re csökkent. 993 
esetben került sor előállításra (1.014) és 115 esetben elővezetésre (19). Kényszerítő 
eszközöket 109 esetben alkalmaztak, míg 2008-ban 100 esetben. A gépjárművezetőkkel 
szemben 70.621 alkalommal éltek szabálysértési feljelentéssel, mely szám szintén 
emelkedett a 2008-as adatokhoz viszonyítva (60.615). A feljelentések jelentős része 
azonban - megegyezően a tavalyi évvel - a sebesség túllépése miatt történt (59.083 eset). 
2009. évben 863 esetben az elsőbbségi, 286 esetben a kanyarodási, 565 esetben az előzési, 
478 esetben a követési távolságra vonatkozó szabályok megsértése miatt került sor 
szabálysértési feljelentésre. 

Fentieket áttekintve megállapítható, hogy a rendőri állomány a legfőbb baleseti okokat 
szem előtt tartva, azokat szankcionálva cselekszik a közlekedésbiztonság javítása 
érdekében, azonban az elsőbbségre, a kanyarodásra, az előzésre és a követési távolságra 
vonatkozó szabálysértési feljelentések számadatait a 2008-as év adataival 
összehasonlítjuk, akkor csökkenéseket mutathatunk ki. 

IGAZGATÁSRENDÉSZETI OSZTÁLY 

1. Szabálysértési szakterület 

2008 2009 
ügyszám 40.008 41.507 
feljelentett személyek száma 41.772 45.000 
elmarasztalva 33.272 33.343 
megszüntetés 3.177 (7,6%) 3.843 (9%) 
év végén folyamatos ügy 3.147 (7,9%) 2.013 (4,8%) 
átlagbírság (Ft/fő) 25.866 26.636 
kiemelt közl.szabs. átlagbírság (Ft/fő) 44.366 54.115 
járművezetéstől eltiltás : 4.645 (60,3 %) 4.658 (64,1 %) 

A szabálysértési ügyek száma 2009-ben az előző évhez képest kis mértékben, 3,7%-kal 
emelkedett. Az elmúlt évek tendenciájához hasonlóan tovább csökkent azonban a kiemelt 
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közlekedési szabálysértés miatt feljelentett személyek száma (9.128 főről 7.296 főre) és az 
összes feljelentésen belüli aránya (21,9 %-ról 16 %-ra). Ennek oka, hogy az objektív 
felelősség bevezetése még 2009-ben is éreztette a hatását, mivel a sebességkorlátozás jelentős 
túllépése miatt feljelentettek száma 1.163 főről 438 főre csökkent. 
A baleseti ügyek száma kis mértékben csökkent (6.465-ről 6.120-ra), de továbbra is jelentős 
terhet ró az előadókra az ismeretlen személy ellen indult baleseti ügyek feldolgozása, 
eredményes befejezése. 

A létszámhelyzet az elmúlt évben sem javult, az előadók leterheltsége változatlanul nagy. A 
fluktuáció a korábbi évekhez képest mérséklődött. A nyugdíjazások negatív hatása már 
kevésbé jelentkezett, azonban az állomány nagyon fiatal, a munkavégzésben a szakmai 
tapasztalat és kellő rutin hiánya megmutatkozik. A legjelentősebb változás a Szentendrei 
Rendőrkapitányságon történt, ahol az első félévben három előadó kérte a nyugdíjazását, így 
év végére az állomány szinte teljesen kicserélődött. A munkában ez nagyon jelentős 
visszaesést okozott, a folyamatos ügyek száma a második félévben szinte kezelhetetlen 
mennyiségre emelkedett. Pozitív változás a Gödöllői Rendőrkapitányságon volt, mivel az év 
során két tiszt jött vissza GYES-ről. 

A szabálysértési hatóságok büntetési gyakorlata összességében, és a kiemelt 
szabálysértések tekintetében is szigorodott. A kiemelt ügyek átlagbírsága jelentősen, közel 
tízezer forinttal, az eltiltások aránya 4 %-kal emelkedett. Ennek ellenére a kifogások 
számában jelentős változás nem történt, a múlt évhez képest 1 %-kal csökkent. A 
figyelmeztetések és a megszüntetések száma minimális mértékben emelkedett (1 %). 

A folyamatos ügyek száma és aránya pozitívan változott. Összességében 2.013 ügyben nem 
született határozat (4,8 %). Ez az előző évhez képest (3.147 ügy, 7,9 % ) azért is dicséretes, 
mert az iktatott ügyek száma emelkedett, a létszámhelyzet pedig nem javult. Egy kivételével 
minden rendőrkapitányság 10 % alatt tudta tartani a folyamatos ügyeket. A Szentendrei 
Rendőrkapitányság is csak minimális mértékben lépte ezt túl (10,6 %), ami a 
létszámproblémákat figyelembe véve jó eredmény. Különösen jelentős javulás volt 
Budaörsön, Cegléden és Szigetszentmiklöson. 

2. Engedé lyügy i szakterület 

a) Fegyverengedélyügy 

Összesen 1.280 személy 1.381 darab önvédelmi célú maroklőfegyverre rendelkezik 
tartási engedéllyel, az engedélyezési eljárásokban folytatott szigorú joggyakorlat 
következtében számuk kis mértékben, de folyamatosan csökken. A PMRFK 
vonatkozásában 56 jogi személy rendelkezik maroklőfegyverre lőfegyvertartási 
engedéllyel hivatásszerű vagyonőrzés céljából, ezen vállalkozások összesen 382 darab 
maroklőfegyvert tartanak, 1.763 fő fegyveres munkavégzésre feljogosított alkalmazottal. E 
vonatkozásban kisebb mértékű emelkedő tendencia tapasztalható. 

A lőfegyver-kereskedők száma a korábbi évekhez viszonyítva alig változik, forgalmazási 
engedéllyel 24 fegyverszaküzlet, fegyvergyártásra 8, fegyver javítási tevékenységre 13 
vállalkozás rendelkezik hatósági engedéllyel. A rendőrkapitányságok megyei szinten 
összesen 20.258 darab bejegyzett vadász- és sportlőfegyvert tartanak nyilván, amelyeket 
7.210 fő természetes és jogi személy birtokol, számuk évek óta lassan csökken. 
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A szakterületen 2.536 helyszíni hatósági ellenőrzés történt, melynek legnagyobb részét a 
kapitányságok közrendvédelmi állománya hajtotta végre. 

b) Személy-és vagyonvédelem 

A helyi rendőrkapitányságok 20.949 személy- és vagyonőri igazolvánnyal rendelkező 
személyt, és 1.137 működési engedéllyel rendelkező vállalkozást tartanak nyilván. Egy év 
alatt mindkét esetben ez 10 %-os emelkedést jelent. Az érvényes magánnyomozói 
igazolványok száma 294. 

c) Pirotechnika és robbanóanyag 

Tárgyévben összesen 429 forgalmazási, tárolási és felhasználási kérelem került 
engedélyezésre, szakhatósági hozzájárulást 16 esetben adtunk ki. Az engedélyek száma 
érdemben nem változik a korábbiakhoz képest. 57 esetben került sor ellenőrzésre, 6 esetben 
követte szabálysértési feljelentés. 

d) Kábítószer-rendészet 

A 2009. évben végrehajtott ellenőrzések száma elérte a 155-öt, az előző évhez viszonyítva 
alig csökkent. Az ellenőrzéseken tapasztaltak miatt 2 esetben szabálysértési feljelentés, 35 
esetben jegyzőkönyvi figyelmeztetés került alkalmazásra. 

Összességében megállapítható, hogy mind a megyei igazgatásrendészeten, mind a helyi 
rendőrkapitányságokon a tevékenységet végző engedélyügyi feladatokra igénybe vehető 
személyi állomány leterheltsége nagy, létszámfejlesztés a szakterületen nem történt. 
Egyes kapitányságokon (Cegléd, Nagykőrös) az engedélyügyi tevékenységet egy fő előadó 
végzi, helyettesítése nem, vagy csak részben megoldott. 
Ennek ellenére a munkatársaknak sikerült megfelelniük a szakterülethez tartozó jogszabályok 
év eleje óta tartó, szinte folyamatos változásainak. Az újként bevezetett gépi nyilvántartások 
kezelésének elsajátítása, az elektronikus ügyfélfogadás bevezetése mind a szakirányítás, mind 
a jogalkalmazók szempontjából jelentős plusz terhet jelentett. 
A legnagyobb ügyfélforgalommal rendelkező helyi rendőrkapitányságokon a szakmai munka 
színvonala (elsősorban Gödöllő, Budaörs) kiemelendő, mindkét helyen a szakterületen nagy 
tapasztalattal bíró munkatársak dolgoznak. Elfogadhatóan jó szinten végzi az engedélyügyi 
tevékenységet a többi rendőrkapitányság állománya is. Ahol a területre újonnan, kevés 
szakmai tapasztalattal rendelkező munkatárs került, szükség szerint gondoskodtunk 
oktatásáról. 
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Főkapitányságunk tárgyévi gazdálkodásának kondíciói az ismert gazdasági környezet okán 
rendkívül kedvezőtlenül alakultak. 

Az idei elemi költségvetésünk nagysága - az általunk számított 11.188 MFt szükséglettel 
szemben - 9.529 MFt. A rendelkezésre álló források szigorú és centralizált gazdálkodást 
tettek szükségessé, ennek ellenére a felhasználási adatok azt igazolták vissza, hogy 
számottevő megtakarítást nem tudunk felmutatni. 

Az évközi előirányzat módosítások a működési kiadások területén közel 2.205 MFt forrást 
biztosítottak, azonban ezek nagy része céltámogatásként került jóváhagyásra, a napi működést 
csak részben könnyítették meg. Felhasználásunk az elmúlt év azonos időszakához képest 
közel 1.307 MFt-tal mérséklődött, részben a tárgyévben megszüntetett 13. havi illetmény és 
annak munkáltatói közterhei miatt, részben pedig az év végi számlatartozás felhalmozódása 
okán. Míg a 2008. évi szállítói tartozásunk összege 12 M Ft alatt volt, addig az idei 
számlatartozásunk nagysága elérte a 422 MFt-ot. 
Az év végi és az ez év eleji konszolidációnak köszönhetően ennek ellenére 
Főkapitányságunk adósságmentesen zárta az évet! 

2. Személyi juttatások 

Költségvetésünk legnagyobb hányada továbbra is a személyi juttatások előirányzata. Ez 
évben általános bérfejlesztés nem történt, csak a kötelező emelések, illetve a magasabb 
beosztásba helyezések növekménye biztosított szerény változást, amely a teljes állomány 
vonatkozásában átlagosan bruttó 1 %-os jövedelemgyarapodást eredményezett. 

A bérfejlesztésen kívül számos egyéb, a személyi juttatásokat érintő jelentős változás történt. 
A 13. havi illetmény elvesztése miatt a legfontosabb munkáltatói kompenzáció az ún. 
cafetéria juttatások biztosítása volt. Erre a célra kettő ütemben 216 MFt került biztosításra. 
Legnépszerűbb az üdülési utalvány volt, erre használtuk fel a terjes keret felét. 

A túlmunka alakulását az idén kiemelt figyelem övezte. Különböző jogcímeken több mint 
140 ezer óra megváltása után közel 205 MFt-ot fizettünk ki. Ezt értékelve, havonta 
átlagosan 80 fő hivatás állományú bérének felel a felhasználás. 

Jutalmazási lehetőségünk igen szerény, éves szinten tavaly 35 MFt, az idén 23 MFt volt. A 
keretet terhelte a magasabb szintű elismerés (ORFK, miniszteri) vonzata is. 

A munkáltatói közterhek esetében felhasználásunk időarányos volt. Továbbra is probléma, 
hogy a jövedelemből levont adókat és járulékokat a nettó finanszírozás keretében 
egyenlítjük ki, számos gondot okozva ezzel a bevallások és a befizetések egyezőségével, 
leginkább a nyugdíjjárulékok (magán és önkéntes) és a hozzájárulások vonatkozásában. 
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3. Dologi kiadások 

A költségvetési gazdálkodás legkritikusabb területe továbbra is a dologi kiadások 
előirányzata, illetve annak teljesülése. A módosított előirányzat mértéke az előző 
esztendőhöz viszonyítva közel 190 MFt-tal mérséklődött. A felhasználásban 519 MFt-tal esett 
vissza, elsősorban a már említett számlatartozás felhalmozódása miatt. 

A gazdálkodás megkönnyítése érdekében még a tavalyi év végén 65 millió forint értékben 
fizettünk ki olyan számlákat, melyek a 2009. év költségvetését terhelték volna. A 
térítésmentesen biztosított üzemanyag kártyák további 60 millió forint kiadási megtakarítással 
jártak. Ezek a tételek azonban csak az első félévre nyújtottak mérsékelési lehetőséget. 

A tárgyévi gazdálkodás szigorítását az év elején normában szabályoztuk, de megtakarítást 
jelentő tartalékok feltárására lehetőségünk nem volt. Ennek okán minimális célkitűzésünk 
mindenek előtt a nettó bér időben történő maradéktalan biztosítása, majd az egyéb személyi 
járandóságok (munkába járás, cafetéria stb.) kifizetése. Számlák kifizetésére igen szerény 
lehetőségünk maradt, ezt igazolja az év végi számlatartozás nagysága is. 

A dologi kiadások 1.484 MFt-os, véleményünk szerint reálisan megtervezett igényével 
szemben december végéig csupán 1.353 MFt előirányzat állt rendelkezésre. 

A 2008. évben az infláción felül kiemelt kockázati tényezőként számoltunk az átvett 
autópálya alosztályok üzemeltetési költségeivel, illetve a vonatkozó miniszteri rendelet 
január 1-i módosítása miatt a szakértői díjak jelentős emelkedésével. Csupán a napi 
kiadásokat tudtuk fedezni, felhalmozásra, raktári készletek kialakítására, komolyabb 
karbantartási feladatokra nem volt fedezet. Az elhelyezési körülmények folyamatosan 
amortizálódtak, az általunk üzemeltetett, vagy használt 150 ingatlan állagmegóvása, az 
elhasználódott bútorzatok folyamatos pótlása, valamint a takarítás színvonala nem érte el a 
szükséges szintet. Ez jellemzi a 2009. évet is. 

Számottevő megtakarítást csupán a kommunikációs kiadások esetében értünk el, a 
tavalyi érték közel 50 %-a az idei felhasználás. Az új mobiltelefon tarifák bevezetésével az 
addigi, átlagosan havi bruttó 1,2 MFt-os számlák Összege számottevően, 500 EFt~ra 
mérséklődött. 

Ebben az esztendőben kiemelt figyelmet kellett fordítanunk a szakértői díjak kifizetésére, 
különösen a BSZKÍ, ÍSZKI eseteiben. A szakértői elszámolások éves szinten a teljes banki 
számlaforgalom 30 %-át teszik ki, amely rendkívül idő- és feladatigényes. A kiadások 
prioritása is ezek nagyságára utal, ez közel 350 MFt. Sajnos a kifizetetlen szakértői számlák 
nagysága is magas volt, év végéig elérte a 80 MFt-ot. 

Kiadásainkat részben működési bevételből fedeztük. Idén előnytelenül módosult ennek 
mértéke, míg rendőrségi szinten az előző évhez képest nem változott, főkapitányságunknál 33 
%-kal, csaknem 300 MFt-ra növekedett. A teljesítési arány azonban kedvező: 313 MFt-ot tesz 
ki, amely közel 101 %-ot jelent. Továbbra is a hatósági díjbevételek a legjelentősebb 
tételek, ez a teljes összeg kb. 43 %-a. 

Felhalmozási terveinkre - akár a megelőző időszakokban - eredeti előirányzat nem állt 
rendelkezésre. Ebben az esztendőben sem került sor az Érdi Rendőrkapitányság új 
épületének kivitelezési munkálataira, illetve a megyei Bűnügyi Technikai Osztálynak a 
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Dunakeszi Rendőrkapitányságon kialakítandó elhelyezési körletének létrehozásáról is 
lemondtunk. 

Legnagyobb realitása a Budaörsi Rendőrkapitányság felújításának lesz. A 201,2 MFt-os 
forrás közel 50-50 %-át a központi költségvetés 2008. évi általános tartaléka, illetve a 
Budaörsi Önkormányzat hozzájárulása jelenti. A feladat komoly előkészületeket igényel, 
jelenleg a munkálatok közbeszerezési eljárásánál tartunk. 

Ingatlanjaink korszerűsítésére folyamatosan keressük a megfelelő forrásokat. A 
Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság részleges felújítása is terveink között szerepel, 
mindenekelőtt a Szentendre, Dunakorzó 6., a Dunakeszi, Verseny u. 14., illetve a 
Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság szálló részének elidegenítéséből származó bevételek 
felhasználásával. Az értékesítési tervek már a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrí. előtt 
vannak. 

Az épületek korszerűsítésében fontos szerepet vállalnak az illetékes önkormányzatok, 
elsősorban a rendőrőrsök és kmb-irodák vonatkozásában. Ennek keretében újult meg a 
péceli, a tököli rendőrőrs, valamint a kiskunlacházi rendőrségi objektum, augusztus hónapban 
pedig a diósdi rendőrőrs épülete. Intenzív tervezési fázisban van a gyáli rendőrőrs leendő 
épülete, szintén önkormányzati támogatással. Rendkívül színvonalas kmb-irodát vehettünk át 
az Erdőkertest Önkormányzattól július végén, térítésmentesen. 

Eszközparkunk pótlása, cseréje idén is központi ellátáson alapult. Legjelentősebb az első 
ütemű lízing gépjárművek cseréje volt, 45 db járőrautó, illetve 28 db bűnügyi, ügyintézői 
gépjármű került biztosításra. Év végéig átvételre kerül 240 db új lövedékálló, valamint 945 db 
láthatósági mellény. A közlekedésrendészeti feladatok megkönnyítésére 15 db PDA 
készüléket kaptunk. 

Híradó és informatikai szempontból a rendőrőrsök analóg telefonszolgáltatásait 
megszüntettük, illetve a meglévő adatátviteli összeköttetésekre irányítottuk át, egyidejűleg 
megemelve az adatvonalak sávszélességét 256 kbps-ra. Ennek eredményeképpen javult a 
számítógépes alkalmazások sebessége, éves szinten pedig 10 millió forintos megtakarítás 
várható, de csak a következő esztendőtől, a szükséges beruházási költségek okán. 

Főkapitányságunk gazdálkodásában az idén is kiemelt jelentőséggel bír az 
önkormányzatok támogatása. Ebben az évben 214 MFt értékű adományt fogadtunk el, 
ez közel háromszorosa a 2008. évi adatoknak. A legjelentősebb tétel a Budaörsi 
Rendőrkapitányság épületének felújítására ígért támogatás 102 MFt nagyságrendben, 
valamint az autópálya alosztályok fejlesztésére felajánlott 25 MFt értékű eszközállomány. Ez 
évben 9 db gépjárművet kaptunk, 3 db-ot tulajdonba (autópálya alosztályok), 4 db-ot pedig 
térítésmentes használatba (haszonkölcsön szerződés keretében). Üzemanyagra 22 MFt értékű 
támogatás érkezett. 

Összességében megállapítható, hogy az elmúlt esztendőkben folyamatosan szűkülő 
forrásokból kellett megoldani mindennapos feladatainkat. Véleményünk szerint a 
takarékossági lehetőségek kimerültek, a dologi kiadásokon tovább spórolni már nem 
lehetséges. A z idei esztendő eddig még nem ismert nehézségekkel terhelte meg 
gazdálkodásunkat, szükségképpen centralizálva az erőforrásokat, növelve a szállítók felé 
történő tartozásainkat. 
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a) A létszám helyzet változásai 

2009. január 1. Rendszeresített Meglévő 
Hivatásos: 2.144 fő 1.838 fő 
Köztisztviselő: 3 fő 3 fő 
Közalkalmazott: 438 fő 456 fő 
Összesen: 2.585 fő 2.297 fő 

2009. december 31. Rendszeresített Meglévő 
Hivatásos: 2.186 fő 1.843 fő 
Köztisztviselő: 3 fő 2 fő 
Közalkalmazott: 343 fő 466 fő 
Összesen: 2.532 fő 2.311 fő 

A rendszeresített létszámunkban az alábbi változások történtek: 

2009. október 01-i hatállyal Gazdasági Igazgatóság elvonásra került, melynek 
következtében 98 státusszal csökkent a rendszeresített létszámunk (1 hivatásos, 97 
közalkalmazott); 

- 2009. október 01-i hatállyal az ORFK 26868/23/2009. számon visszaigazolt 
módosításával 57 státusszal (46 hivatásos, 11 közalkalmazott) nőtt a rendszeresített 
létszámunk, valamint egyéb belső átcsoportosítások és státusz átminősítések kerültek 
végrehajtásra; 

- 2009. november 1-ei hatállyal az ORFK a 30601/7/2009. számú átiratával 9 fővel 
(közalkalmazott) csökkentette a humánigazgatási szakszolgálat létszámát; 

- 2009. november 15-ei hatállyal ORFK 23680/20/2009. számon kiadott átiratával az 
NNÍ kiegészítésére 3 (hivatásos) státusz elvételét hajtotta végre; 

- 2009. december 10-ei hatállyal az ORFK 37091/4/2009. számú átiratával 
megszüntette a Gödöllői Rendőrkapitányság Fogda- és Kísérőőri Alosztályát. A 6 
hivatásos státusz a rendőrkapitányság állományán belül került átcsoportosításra, így a 
rendszeresített létszám nem csökkent; 

- 2009. december 30-ai hatállyal az ORFK 11388/108/2009. számú átiratával a P M R F K 
Rendészeti igazgatóság Bevetési Szolgálat állományát 1 fegyveres biztonsági őr 
státusszal (közalkalmazott) egészítette ki. 
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A meglévő létszámunk az alábbiak szerint alakult 2009-ben: 

Az év során 243 hivatásos és 123 közalkalmazott távozott az állományból, míg a P M R F K 
állományába 234 fő hivatásos állományú és 40 fő közalkalmazott került kinevezésre. 

b) A FÜV eljárások alakulása 

2009-ben összesen 87 esetben indult FÜV eljárás P M R F K állományába tartozó kolléga 
vonatkozásában (20 tiszt, ebből 4 fő vezető, valamint 67 tiszthelyettes). Az eljárásokat 58 
esetben az érintett kolléga, 8 esetben a parancsnok 21 esetben az orvos indította. Az 
eljárásokból eddig 68 fejeződött be, ebből 50 fő „jelenlegi beosztásában alkalmatlan", 18 fő 
„hivatásos szolgálatra alkalmatlan" minősítést kapott. 1 fő esetében az orvos által 
indított FÜV eljárás visszavonásra került, tekintettel arra, hogy eü. állapotában javulás állt 
be. Jelenleg 19 eljárás még folyamatban van. 

A fentiek alapján egészségügyi alkalmatlanság miatt 2009-ben megszűnt a szolgálati 
jogviszonya 65 főnek. 3 fő szolgálati jogviszonya 2010-ben szűnik meg, mert a felmentési idő 
áthúzódik a jövő évre. 

2. Az állomány megtartására, utánpótlására tett intézkedések 

Az utánpótlás a rendészeti oktatási intézmények végzőseiből kerül ki, számszerűségében 
az ORFK vezetőjének döntésétől függ. A megelőző évhez képest nem történt változás a 
Rendészeti Szakközépiskolára jelentkező Pest megyei lakosú fiatalok körében sem. 
Hasonlóan az előző évhez 275 fő jelentkező volt és közülük mindösszesen 53 fő (19 %) 
nyert felvételt és kezdte meg tanulmányait. Jelenleg 48 fő tanul, 5 fő már az első félévben 
kérte tanulói jogviszonya megszüntetését. A II. évfolyamon 36 fő Pest megyei lakosú 
fiatal végez, s csak reméljük, hogy a megyében akarnak elhelyezkedni. A z ORFK 
vezetőjének döntése alapján a végzősök közül 70 fő fogadására lesz lehetőségünk, ami azt 
jelenti, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a távoli megyékben lakó fiatalok fogadására kell 
felkészülni. 

2009. május 1-i hatállyal 61 fiatal került kinevezésre a Rendészeti Szakközépiskolán 
végzettek közül. Ennek a létszámnak a 49 %-a helyi lakos volt. 
A nappali tagozaton végzett - július 1-i hatállyal kinevezett - rendőrtiszti főiskolai 
hallgatók körében ez az arány 30 % (3 fő). Biztató, hogy a kinevezett 71 főből eddig 
mindössze egy fő kérte áthelyezését a lakhely szerinti rendőri szervhez. 

A 2010. évre meghirdetett rendészeti szakközépiskolai keresztévfolyamú képzésre a 
megyéből 23 fő jelentkezett. Az előzetes alkalmassági vizsgálaton 13 fő felelt meg, 
alkalmatlan minősítést 10 fő kapott (40 %). 

A pályakezdők ünnepélyes fogadása már hagyománnyá vált. A megyei rendőr
főkapitányság és a helyi rendőrkapitányságok vezetőinek bemutatkozása, a fiatalokra váró 
feladatok és lehetőségek ismertetése emberi gesztus. 

Az utánpótlás másik bázisát a büntetés-végrehajtási intézményekből áthelyezésüket 
kérők jelentik. Sajnos ez a képzésre fordítható személyi jellegű kiadásainkra nézve nagy 
tehertétel. A rendőrszakmai képesítés megszerzése minimum egy év, a tanintézeti 
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összevonásokon való távollét mellett a vizsga díja 45 ezer forint/fő. 2009-ben ilyen jellegű 
képzésen 30 fő vett, illetve vesz részt. További 5 fő a kétéves iskolarendszeren kívüli képzés 
keretében szerez szakmai képesítést. Problémát jelent az is, hogy a képesítés megszerzéséig 
önálló intézkedést nem folytathatnak, csak és kizárólag járőrtársnak, alárendelten 
foglalkoztathatók. 

3. Fegyelmi tevékenység 

A P M R F K állományába tartozó munkatársak ellen 2009-ben fegyelmi felelősségre vonásra 
190 esetben, míg fegyelmi eljárás megszüntetésére 42 esetben került sor. 

Szabálysértés miatt 52 felelősségre vonás történt, 4 esetben megszüntetés vált indokolttá. 
A 12 méltatlansági eljárásból csak 1 fő esetében állapította meg a méltatlanság! bizottság a 
hivatásos szolgálatra méltatlanságot. 

Köztörvényi bűncselekmények esetében 12 felelősségre vonás és 29 megszüntetés történt. 6 
esetben történt felelősségre vonás katonai bűncselekmény elkövetése miatt, 4 esetben 
megszüntetésre került sor. 

4. 2009-ben végrehajtott kiemelt feladatok 

a) Szolgálati időt elismerő támogatás 

A hivatásos állomány tagjainak szolgálati időt elismerő támogatásáról szóló 17/2009. (VI. 4.) 
IRM rendelet és a Rendőrség hivatásos állománya szolgálati időt elismerő támogatása 
folyósításáról szóló 24/2009. (OT. 13.) ORFK utasítás alapján végrehajtottuk az érintett 
állomány tájékoztatását, majd a benyújtott kérelmek alapján elkészítettük a szükséges 
okmányokat a támogatás folyósítására. A PMRFK állományából 2009. június 30-ig 119 fő 
(71 tiszt, 48 tiszthelyettes) igényelte a „hűségpénzt". Ez a szám 2009. december 31-ig 129 
főre emelkedett (77 tiszt, 52 tiszthelyettes). 

b) Diplomás pályakezdők 

A Magyar Köztársaság Rendőrsége 2009-2010. évekre vonatkozó Cselekvési Programja és 
Feladatterve 53. pontjában meghatározott - a bűnügyi szakterületen meglévő hiány 
csökkentése érdekében - felsőfokú jogi, közgazdasági, államigazgatási, pénzügyi, számviteli 
végzettséggel rendelkező pályakezdők közalkalmazotti felvételének lehetőségét áttekintettük. 
A P M R F K helyi szerveitől 24 főre érkezett igény a fenti diplomás pályakezdők 
foglalkoztatásra. Ezt követően 6 fő felvételét indítottuk el. A 6 főből 1 fő orvosilag 
alkalmatlan lett, 3 fő kinevezésre került a PMRFK állományába, közülük 2 fő vett részt az 
Adyligeti Rendészeti Szakközépiskolán 4 hetes felkészítésen, mely az országos 
rendőrfőkapitány úr által jóváhagyott képzési tematika alapján folyt, 2 főt 2010. január 1-i 
hatállyal neveztünk ki. 
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c) Fegyveres biztonsági őrök 

A Magyar Köztársaság Rendőrsége 2009-2010. évekre vonatkozó Cselekvési Programja és 
Feladatterve 47. pontja határozza meg a rendőrségi objektumok őrzését végző rendőri 
állomány teljes körű kiváltása érdekében fegyveres biztonsági őrség országos alkalmazásának 
megszervezését és kiképzésük végrehajtását. Ennek alapján 70 fő fegyveres biztonsági őr (a 
továbbiakban: FBŐ) felvételére kaptunk lehetőséget. 

Az év során 3 alkalommal összesen 8 helyszínen tartottunk toborzást, melyre a Közép
magyarországi Regionális Munkaügyi Központ által értesített regisztrált munkanélküliek 
kerültek meghívásra. Ennek eredményeként 29 fő 2009. november 2. és december 10. 
között eredményesen elvégezte az ORFK R S Z K K objektumában tartott képzést, melynek 
során OKJ-s fegyveres biztonsági őr képesítést szerzett, így kinevezésükre 2010. január 01-
jén került sor. 

További 6 fő 2009. december 1-től jelenleg is tanul az ORFK RSZKK-n folyó ráépülő 
képzésen. Kinevezésük 2010. első negyedévében várható. 13 fő sikeresen vette az akadályt 
az előszűréseken, ők a következő képzés indulására várnak. Kinevezésük időpontja ettől 
függően fog alakulni. A hiányzó létszámot további toborzásokkal próbáljuk biztosítani. 

d) Nyugdíjasként foglalkoztatottak jogviszonyának felülvizsgálata 

Áttekintettük a P M R F K állományába tartozó nyugdíjas foglalkoztatottak helyzetét és 
megállapítottuk, hogy számuk folyamatosan csökken. Míg 2007-ben 39 fő nyugdíjast 
foglalkoztattunk, 2008-ban 33 főt, 2009-ben 27 főt. Jelenleg már csak 15 fő nyugdíjas 
dolgozik a PMRFK állományában, akiknek a munkájára számítunk, közalkalmazotti 
jogviszonyuk fenntartása továbbra is indokolt. Közülük 7 fő érintett foglalkoztatási korláttal. 

e) Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Közép-magyarországi Gazdasági Ellátó 
Igazgatóság létrehozása a BRFK és a PMRFK gazdasági szerveinek Összevonásával 

2009. október 1-i hatállyal a P M R F K szervezési állománytáblázatából Összes státuszával (1 
hivatásos, 97 közalkalmazott) kikerült a Gazdasági igazgatóság, amely a továbbiakban 
regionális szinten az ORFK keretén belül működik tovább. A K M G E I ténylegesen 2010. 
január 1-től állt fel. Tekintettel arra, hogy a két szervezet integrálódásával - a szakterületen 
meglévő létszámhiány miatt - minden kolléga részére lehetőség volt státusz felajánlásra, így 
csoportos létszámleépítést ez az átszervezés nem jelentett. 
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5. Együttműködések 

A PMRFK-n a társszervekkel, valamint az önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel 
való együttműködés koordinálását a Hivatal végzi a többi szakmai szervezeti egység 
bevonásával. A tárgyévben e körben az alábbiak érdemelnek kiemelést: 

folyamatos a jó együttműködés a megyei önkormányzat, illetve a települési 
önkormányzatok vezetőivel. A Cselekvési Program alapján életre hívott ún. 
Kistérségi Egyeztető Fórumok az egyébként is jó együttműködést tovább mélyítették. 
A kimutatásunk alapján 2009-ben az önkormányzatok és alapítványok által a 
PMRFK-nak nyújtott adományok összege 214 M Ft volt, melyet ezúton is 
tisztelettel megköszönünk! 

Nemzetközi együttműködéseink alapvetően a Forma 1 Magyar Nagydíj köré 
szerveződtek. A futamon lengyel, osztrák, román rendőr delegáció vett részt, 
elsősorban a saját országbeli látogatókat segítve. Kiemelést érdemel még a magyar
szlovák határmenti együttműködés, amely ugyancsak progresszívnek mondható. A 
tárgyévben a rendészeti igazgató Szlovákiában, a megyei főkapitány pedig 
Lengyelországban vett részt szakmai látogatáson. 

- A Pest Megyei Védelmi Bizottság munkájában is folyamatos a részvételünk. A 
tárgyévben védelmi szempontból említést érdemlő rendkívüli esemény nem történt. A 
helyi rendőrkapitányságokon lefolytattuk az értesítési gyakorlatokat. 

- A Pest Megyei Bírósággal, valamint a Pest Megyei Főügyészséggel is kiváló a 
szakmai kapcsolatunk, az együttműködés az előző évekhez hasonló volt. 

- A tárgyévben együttműködési megállapodást írtunk alá a Márianosztrai-, a Váci 
Fegyház és Börtön, a Tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete, 
valamint a Tököli Büntetés-végrehajtási Központi Kórház vezetőivel, a korábban 
is meglévő szakmai együttműködést tovább mélyítettük. 

A PMRFK-n működő szakszervezetekkel továbbra is megfelelő a kapcsolattartás: a 
tárgyévben is működött és ülésezett a megyei RÉT, illetve a szakszervezet képviselői 
a főkapitányi értekezletekre is meghívást kaptak őket érintő napirend esetén. 

2009-ben is részt vettünk a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal 
által életre hívott Regionális Államigazgatási Kollégium és annak munkacsoportjai 
tevékenységében. Célszerűnek tartanánk ezt az együttműködést a továbbiakban is 
fenntartani és fokozni. 

Említést érdemel továbbá a szakmai együttműködés az ELMŰ-ÉMÁSZ, a Fővárosi 
Vízművek, a Szerencsejáték Zrt, a Volánbusz Zrt, valamint az OTP vonatkozásában 
is. 
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A 2009. évben az alábbi ellenőrzéseket hajtottuk végre: 

3 átfogó (komplex) ellenőrzést (Ráckeve, Érd, Gödöllő) 
- 3 utóellenőrzést (Cegléd, Dunakeszi, Monor) 
- 25 célellenőrzést, 

17 témaellenőrzést, 
- 45 mobil ellenőrzést 

60 főkapitány ellenőrzési jogkörébe tartozó és 
23 pénzügyi-anyagi ellenőrzést. 

Összesen: 175 db. 

A tárgyi feltételek szűkösségének ellenére a 2008. évhez képest a 2009. évben végrehajtott 
ellenőrzések száma emelkedő tendenciát mutat. A 2009. évben végrehajtott 175 
ellenőrzésünk mintegy 50%-kal meghaladta a 2008. évi 117 ellenőrzést. Az ellenőrzések 
tapasztalatait, a negatívumok és pozitívumok kiemelésével minden esetben kiértékeltük. 
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Tisztelt Megyei Közgyűlés, Elnök Űr, Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! 

Úgy vélem, hogy a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a 2009. évben - a fentiekben vázolt 
nehézségek ellenére is - szakszerűen, jogszerűen látta el a feladatát. Az év során szerzett 
tapasztalataink alapján alakítottuk ki a 2010. évi célkitűzéseinket is. 

Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a bűnmegelőzés tekintetében társadalmi 
összefogás jöjjön létre. Tudatosítani kell az állampolgárokban, hogy a bűn megelőzése 
elsődlegesen a tulajdonos (vagyonkezelő) feladata. 

A reagálóképességet jelentősen javítani kell. A helyszíneken való gyors megjelenés és az 
azonnalos intézkedések soron kívüli végrehajtása növeli a büntetőeljárások eredményességét. 

Javítani kell a bűnügyi és a rendészeti szervek közötti információ-áramlást. Ennek 
érdekében a Pest Megyei Rendőrkapitányságokon megreformáltuk a készenléti szolgálatokat, 
a helyi szervek osztályvezetőit bevonva a forrónyomos szolgálat teljesítésébe. 

Erősíteni kell a titkos információgyűjtő tevékenységet. A „hagyományos" bűnüldözési 
munka ma már nem elégséges, a jövőben pedig még kevésbé lesz alkalmas a bűnözéssel 
szembeni harc sikeres megvívásához. 

Javítani kell a körözési tevékenységet, melynek a jövőben egyre kevésbé lehet akadálya az 
államhatár. Ennek megfelelően szélesíteni kell a nemzetközi együttműködést. 

A megye lakosságának száma évről-évre emelkedik és ezen belül is az agglomerációs 
övezetben lakók száma emelkedett meg jelentős mértékben. A lakosság létszámának 
változását évek óta nem követi a rendőri létszám változása. A rendőr-lakos arányt 
figyelembe véve mindenképp indokolt lenne a P M R F K vonatkozásában a létszámfejlesztés. 

Idén országgyűlési és helyi önkormányzati választások lesznek, valamint a gazdálkodásunk új 
szervezeti alapokra került. Bízom benne, hogy a 2010. évben is legalább olyan eredményes 
lesz főkapitányságunk, mint 2009-ben. 
Jómagam és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság teljes személyi állománya ezen fog 
dolgozni tudása legjavát adva. Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűléstől fenti 
beszámolóm szíves elfogadását! 

Budapest, 2010. február 15. 

Tiszteiette! 

Dr. Ármós Sándor r. dandártábornok 
megyei főkapitány 
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8/2010. (III. 05.) Pm. számú rendelet mellékletei 
1. számú melléklet 

Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi tervezett bevételei 

eFt 

M e g n e v e z é s 
Önkormányzati bevételek összesen 

M e g n e v e z é s 
eredeti 

előirányzat 
eddigi 

módosítás 
módosított 
előirányzat 

jelenlegi 
módosítás 

módosított 
előirányzat 

1. Működési bevételek 
1.) Intézményi működési bevételek 
1.1. Hivatal működési bevételei 140 000 168 348 308 348 47 123 355 471 
1.2. OEP által finanszírozót! intézmények működési bevételei 666 171 100 666 271 156 208 822 479 
1.3. Költségvetési támoaatásból qazd. int. műk. bevételei 1 927 184 80 235 2 007 419 348 985 2 356 404 
1.) Intézményi működési hevételek összesen 2 733 355 243 683 2 982 038 552 316 3 534 354 
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 
2.1. Illetékbevételek 4 200 000 0 4 200 000 0 4 200 000 
2.2. Átenqedett központi adók (SZJA) 1 192 670 602 1 193 272 -1 764 1 191 508 
2.J Önkormányzatok sa/álos működés/ bevételei összesen 5 392 670 602 5 393 272 -1 764 5 39í 508 

1. Működési bevételek összesen 8 126 025 249 285 8 375 310 550 552 8 925 862 
1!. Felhalmozási és tőke ieíleqű bevételek 

1) Tárqvi esz közök,im materi ál is iavak értékesítése 
1.1, Inqatlan értékesítés bevétele 0 0 0 0 0 
1.2. Eqyéb tárqvi eszköz értékesítés 0 2 179 2 179 360 2 539 
1) Tárqvi eszközök.immateríális iavak értékesítése összesen 0 2 Í 7 9 2 179 360 2 539 
2.)Pénzüqyi befektetések bevételei 
2.1. Privatizációs bevételek 0 0 0 0 0 
2.)Pénziiqyi befektetések bevétefeiösszesen 0 O 0 0 O 

ií. Felhalmozási és töke jellegű bevételek összesen 0 2179 2 179 360 2 539 
Saját bevételek összesen S 125 025 251 464 8 377 489 550 912 8 928 401 
III. Támogatások 

1.) Önkormányzatok költséqvetésí támoqatása 
1.1. Normatív támogatások 8 773 265 8 553 8 781 818 -48 726 8 733 092 
1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 157 932 2 157 934 0 157 934 
1.3. Feil.célú Címzett támogatás 0 4 826 4 826 0 4 826 
1.4. Kisebbségi önkormányzatok támoqatása 7 645 -2 029 5616 20 5 636 
1.5. 2009. évi keresetkiegészítés támogatása 466 957 466 957 6 334 473 291 
1.6. Helyi önkormányzatok létszámcsökkentési páiyázat 
támoqatása 8 080 8 080 67 397 75 477 
1.7. Prémium évek program 11 886 11 886 4 173 16 059 
1.8. Pest Megyei Szimfonikus Zenekar támogatása 6 000 6 000 0 6 000 
1.9. Új Tudás Műv, Program 43 723 43 723 0 43 723 
1.10. Szakmai vizsqák támoqatása 30 228 30 228 21 912 52 140 
1.11. Könyvtár és közmüv. érdekeltségnövelő támogatás 18 873 18 873 0 18 873 
1.12. Alapfokú művészetoktatás támogatása 17 275 0 17 275 
1.13. Közoktatás fejlesztési célok támoqatása 8 890 0 8 890 
1.14. Szakmai és informatikai célok támogatása 0 53 090 53 090 
1.) önkormányzatok költségvetési támoqatása összesen 8 933 842 597 099 9 562 f 06 104 200 9 666 3Ű6 

II!, Támogatások összesen S 938 842 597 099 9 562106 104 200 9 666 306 
IV. Véqleqes támoqatás értékű bevétel 

1.) Működési célú támoqatás értékű bevétel 
1.1, Hivatal működési célú támoqatás értékű bevétele 172 202 112 035 284 237 48 687 332 924 
1.2. Működést céíra pénzeszköz átvétet OEP finanszírozás 10 273 403 115 10 273 518 0 10 273 518 
1.3 OEP áítal finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 0 0 0 0 0 
1,4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű 
bevétele 6 141 359 010 365151 10 449 375 600 
1.) Működési célú támoqatás értékű bevétel összesen 10451 746 471 160 10 922 906 59Í36 10 982 042 
2.) Felhalmozási célú támoqatás értékű bevétel 
2.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 324 000 29 329 353 329 -296 380 56 949 
2.2. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 5 000 0 5 000 0 5 000 
2.3. Költségvetési támogaíásbói gazdálkodó intézmények 
támogatás értékű bevétele 0 189 343 189 343 0 189 343 
2.) Felhalmozási célú támoqatás értékű bevétel összesen 329 000 218 672 547 672 -296 380 25Í 292 

ÍV. Véqleqes támoqatás értékű bevétel összesen 10 780 746 689 832 11 470 578 -237 244 11 233 334 
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok 

éri., kibocsátásának bevétele 
37 500 18 178 55 678 -18 960 36 718 

VI. Hitelek 
1.) Felhalmozási célú hitei, kötvénykibocsátás 2 112 366 0 2 112 366 -664 927 1 447 439 
2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 3 721 217 0 3 721 217 -1 142 044 2 579173 

VI, PMÖ Hitelek 5 833 583 0 5 833 583 A 806 971 4 026 612 
1.) Szent Rókus Kórház kölcsön 0 0 0 0 0 
2.) SAVE-REMA taqi kölcsön visszafizetés 500 500 0 500 

VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek 0 500 500 0 500 
Vlt. Pénzforgalom nélküli bevételek 

1.) Előző évi pénzmaradvány iqénybevéteie (műk. célú) 0 3 973 973 3 973 973 0 3 973 973 
2.) Előző évi pénzmaradvány iqénybevételei felh. célú) 0 634 913 634 913 0 634 913 
3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 0 

VII. Pénzforqalom nélküli bevételek összesen 0 4 608 886 4608 886 0 4 608 886 
| M I N D Ö S S Z E S E N ; 33 716 696 8165 959 39 908 820 -1 408 063 38 500 757 
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l/a. melléklet 

Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi tervezett bevételei 

eFt 

M e g n e v e z é s 
Hivatal és részben önálló költségvetési szervei 

M e g n e v e z é s 
eredeti 

előirányzat 
eddigi 

módosítás 
módosított 
előirányzat 

jelenlegi 
módosítás 

módosított 
előirányzat 

1. Működési bevételek 
1.) Intézményi működési bevételek 
1.1. Hivatal működési bevételei 140 000 168 348 308 348 47 123 355 471 
1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 0 0 
1.3. Költségvetési támoqatásböl qazd. Int. műk. bevételei 1 102164 1 102164 37 466 1 139 630 
1.) Intézményi működési bevételek összesen 1 242 164 168 348 1 410 512 84 589 1 495 101 
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 
2.1. Illetékbevételek 4 200 000 4 200 000 4 200 000 
2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 1 192 670 602 1 193 272 -1 764 1 191 508 
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 5 392 670 602 5 393 272 -1 764 5 391 508 

I. Működési bevételek összesen 6 634 834 168 950 6 803 784 82 825 6 886 609 
li. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 

1) Tárqyi esz közÖk,im materi ál is javak értékesítése 
1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 0 0 
1.2. Eqyéb tárgyi eszköz értékesítés 0 2 179 2 179 360 2 539 
1) Tárqyi eszközök.im materiális javak értékesítése Összesen 0 2179 2179 360 2 539 
2.)Pénzüqyi befektetések bevételei 0 0 
2.1. Privatizációs bevételek 0 0 0 
2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen 0 0 0 0 

11. Felhalmozási és tőke jelleqű bevételek összesen 0 2179 2 179 360 2 539 
Saját bevételek összesen 6 634 834 171 129 6 805963 83185 6 889 148 
iíl.Támoqatások 

1.) Önkormányzatok költségvetési támoqatása 
1.1. Normatív támogatások 8 773 265 8 553 8 781 818 -48 726 8 733 092 
1.2. Normatív kötött feíhaszn. támogatások 157 932 2 157 934 157 934 
1.3. Feji.célú Címzett támogatás 4 826 4 826 4 826 
1.4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása 7 645 -2 029 5616 20 5 636 
1.5. 2009. évi keresefkiegészítés támogatása 466 957 466 957 6 334 473 291 
1.6. Helyi önkormányzatok létszámcsökkentési pályázat 
támoqatása 8 080 8 080 67 397 75 477 
1.7. Prémium évek program 11 886 11 886 4 173 16 059 
1.8. Pest Megyei Szimfonikus Zenekaf támogatása 6 000 6 000 6 000 
1.9. Uj Tudás Müv. Proqram 43 723 43 723 43 723 
1.10. Szakmai vizsgák támogatása 30 228 30 228 21 912 52 140 
1.11. Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 18 873 18 873 18 873 
1.12. Alapfokú művészetoktatás támogatása 17 275 17 275 17 275 
1.13. KÖzokíafás fejlesztési célok támogatása 8 890 8 890 8 890 
1.14. Szakmai és informatikai célok támogatása 53 090 53 090 
1.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen S 938 842 623 264 9 562 106 104 200 9 666 306 

l!l. Támogatások összesen 8 938 842 623 264 9 562 106 104 200 9 666 306 
IV. Végleges támoqatás értékű bevétel 

1.) Működési célú támoqatás értékű bevétel 
1.1. Hivatal működési célú támoqatás értékű bevétele 43 991 111 935 155 926 48 687 204 613 
1,2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 0 0 0 
1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 0 0 0 
1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű 
bevétele 

0 0 A 

1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 43 991 111 935 Í55 926 48 687 204 6*3 
2.) Felhalmozási célú támoqatás értékű bevétel 
2.1. Hivatal felhalmozási célú támoqatás értékű bevétele 324 000 29 329 353 329 -296 380 56 949 
2.2. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 0 0 0 
2.3. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények 
támogatás értékű bevétele 0 0 0 0 
2.) Felhalmozási célú támoqatás értékű bevétel összesen 324 000 29 329 353 329 -296 380 56 949 

IV. Véqleqes támoqatás értékű bevétel összesen 367 991 141 264 509 255 -247 693 261 562 
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok . 

ért., kibocsátásának bevétele 
37 500 17 453 54 953 -18 980 35 993 

VI. Hitelek 
1.) Felhalmozási célú hitei, kötvénykibocsátás 2 112 366 0 2112 366 -664 927 1 447 439 
2.) Működési célú hitei, kötvénykibocsátás 3 721 217 0 3 721 217 -1 142 044 2 579173 

VI. PMÖ Hitelek 5 833 583 0 5 833 583 -1 806 971 4 026 612 
1.) Szent Rókus Kórház kölcsön 0 
2.) SAVE-REMA taqi kölcsön visszafizetés 500 500 500 

VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek 0 500 500 0 500 
VII. Pénzforqalom nélküli bevételek 

1.) Előző évi pénzmaradvány iqénybevétele (műk. célú) 0 2 459 738 2 459 738 2 459 738 
2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevételei feih. céiú) 39 665 39 665 39 665 
3.) Előző évi vállalkozási eredmény iqénybevétele 0 0 0 0 

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 2 499 403 2 499 403 0 2499 403 
M I N D Ö S S Z E S E N : 21 812 750 3 453 013 25 265 763 -1 886 239 23 379 524 
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1/b. melléklet 

Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi tervezett bevételei 

M e g n e v e z é s 

OEP finanszírozásból gazdálkodó költségvetési szervek 

M e g n e v e z é s 
eredeti 

előirányzat 
eddigi 

módosítás 
módosított 
előirányzat 

jelenlegi 
módosítás 

módosított 
előirányzat 

1. Működési bevételek 
1.) intézményi működési bevételek 
1.1. Hivatal működési bevételei 0 0 
1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 666 171 100 666 271 156 208 822 479 
1.3. Költséqvetési támogatásból gazd. Int, műk. bevételei 0 0 
1.) Intézményi működési bevételek összesen 666 171 100 666 271 Í56 208 822 479 
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 
2.1. Illetékbevételek 0 0 
2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 0 0 
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 0 0 0 0 0 

t, Működési bevétetek összesen 666 171 100 666 271 156 208 822 479 
II. Felhalmozási és tőke ielieqfl bevételek 

1) Tárqyi eszközök.im materiái is javak értékesítése 
1.1. inqatlan értékesítés bevétele 0 0 
1.2. Eqyéb tárqyi eszköz értékesítés 0 0 0 
1) Tárqyi eszközök.immaíeriáiis javak értékesítéseösszesen 0 0 0 0 
2.)Pénzüqvi befektetések bevételei 0 
2.1. Privatizációs bevételek 0 0 01 
2.)Pénzüqyi befektetések bevéteíeiösszesen 0 0 0 0 

II. Felhalmozási és tőke jelleqü bevételek összesen 0 0 0 0 0 
Saját bevételek Összesen 666 171 100 666 271 156 206 822 479 
111. Támoqatások 

1.) Önkormányzatok költségvetési támoqatása 
1,1, Normatív támogatások 0 0 
1.2. Normatív kötött felhaszn. támoqatások 0 0 
1.3. Fejl.céíú Címzett támoqatás 0 0 
1.4. Kisebbségi önkormányzatok támoqatása 0 0 
1.5. 2009. évi keresetkiegészítés támoqatása 
1.6. Helyi önkormányzatok létszámcsökkentési pályázat 
támoqatása 
1.7. Prémium évek program 
1.8, Pest Megyei Szimfonikus Zenekar támogatása 
1.9. Úi Tudás Müv. Proqram 
1.10. Szakmai vizsgák támogatása 
1.11. Könyvtár és közmüv. érdekeltségnövelő támoqatás 
1.12. Alapfokú művészetoktatás támogatása 
1.13. Közoktatás fejlesztési célok támogatása 
1.14. Szakmai es informatikai célok támogatása 
1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 0 0 0 0 0 

III. Támoqatások összesen 0 0 0 0 0 
IV. Véqleqes támoqatás értékű bevétel 

1.} Működési célú támoqatás értékű bevétel 
1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 128 211 100 128 311 128 311 
1.2, Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 10 273 241 10 273 241 10 273 241 
1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 0 0 0 
1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű 
bevétele 0 0 0 
1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 10 401 452 100 10 401 552 O 10 401 552 
2.) Felhalmozási célú támoqatás értékű bevétel 
2.1. Hivatal felhalmozási célú támoqatás értékű bevétele 0 0 
2.2. OEP intézmények támoqatás értékű bevétele 5 000 5 000 5 000 
2.3. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények 
támogatás értékű bevétele 0 0 0 0 
2.) Felhalmozási célú támoqatás értékű bevétel összesen 5 000 0 5000 O 5 000 

IV. Véqleqes támoqatás értékű bevétel összesen 10 406 452 100 10 406 552 0 10 406 552 
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok 

ért., kibocsátásának bevétele 
0 0 0 0 

VI. Hitelek 
1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 0 0 0 
2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 0 0 0 

VI. PMÖ Hitelek 0 0 0 0 0 
1.) Szent Rókus Kórház kölcsön 0 0 
2.) SAVE-REMA taqí kölcsön visszafizetés 

Vi. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek 0 • 0 0 0 0 
Vlí. Pénzforqalom nélküli bevételek 

1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 0 1 148 813 1 148 813 1 148 813 
2.) Előző évi pénzmaradvány iqónybevételei felh. célú) 409 001 409 001 409 001 
3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 1 557 814 1 557 814 0 1 557 814 
M I N D Ö S S Z E S E N : 11 072 623 1 558 014 12 630 637 156 208 12 786 845 
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1/c. melléklet 

Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi tervezett bevételei 

eFt 

M e g n e v e z é s 

Költségvetésből gazdálkodó költségvetési szervek 

M e g n e v e z é s 
eredeti 

előirányzat 
eddigi 

módosítás 
módosított 
előirányzat 

jelenlegi 
módosítás 

módosított 
előirányzat 

i. Működési bevételek 
1.) intézményi működési bevételek 
1.1. Hivaial működési bevételei 0 0 
1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 0 0 
1.3, Költségvetési támoqatásfjóí qazd. Int. műk. bevételei 825 020 80 235 905 255 311 519 1 216 774 
ÍJ Intézményi működési bevételek összesen 825 020 80 235 905 255 311 519 1 216 774 
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 
2,1. Illetékbevételek 0 0 
2.2. Átenqedett központi adók (SZJA) 0 0 
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 0 0 0 0 0 

1, Működési bevételek összesen 825 020 80 235 905 255 311 519 1 216 774 
11. Felhalmozási és töke jelleqű bevételek 

1) Tárqyi eszközök,immateriális iavak értékesítése 
1,1. Inqatlan értékesítés bevétele 0 0 
1.2. Eqyéb tárqyi eszköz értékesítés 0 0 0 
1) Tárqyi eszközök ,im materiái is [avak értékesítéseösszesen 0 0 0 0 
2.}Pénzüqyi befektetések bevételei 0 
2.1. Privatizációs bevételek 0 0 0 
2.)Pénzüqyi befektetések bevételei Összesen 0 0 0 0 

11. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 0 0 0 0 0 
Saját bevételek összesen 825 020 80 235 905 255 311 519 1 216 774 
111. Támoqatások 

1.) Önkormányzatok köitséqvetósi támoqatása 
1.1, Normatív támoqatások 0 0 
1.2. Normatív kötött felhaszn. támoqatások 0 0 
1.3. Fejl.célú Címzett támoqatás 0 0 
1,4, Kisebbséqi önkormányzatok támoqatása 0 0 
1.5. 2009. évi keresetkieqészítés támogatása 

1,6. Helyi önkormányzatok létszámcsökkentési pályázat támogatás; 
1,7, Prémium évek program 
1.8. Pest Meg_yeí Szimfonikus Zenekar támogatása 
1.9. Ú| Tudás Müv. Proqram 
1.10. Szakmai vizsgák támogatása 
1.11. Könyvtár és közműv. érdekeltségnövelő támogatás 
1.12. Alapfokú művészetoktatás támogatása 
1.13. Közoktatás fejlesztési célok támogatása 
1.14. Szakmai és informatikai célok támoqatása 
1.) önkormányzatok költségvetési támogatása összesen O O 0 0 0 

III. Támogatások összesen 0 0 0 0 0 
IV. Véqleqes támoqatás értékű bevétel 

1.) Működési célú támoqatás értékű bevétel 
1.1. Hivatal működési célú támoqatás értékű bevétele 0 0 
1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 162 115 277 277 
1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 0 0 
1,4, Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű 
bevétele 

6 141 359 010 365 151 10 449 375 600 

11.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 6 303 359 125 365428 10449 375 877 
2.) Felhalmozási célú támoqatás értékű bevétel 
1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 0 0 
2.1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 0 0 
2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás 
értékű bevétele 189 343 189 343 189 343 
2.) Felhalmozási célú támoqatás értékű bevétel összesen 0 189 343 189 343 0 189 343 

IV. Véqleqes támoqatás értékű bevétel összesen 6 303 548 468 554 771 10 449 565 220 
V, Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., 

kibocsátásának bevétele 
0 725 725 725 

VI. Hitelek 
1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 0 0 0 
2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 0 0 0 

VI. PMÖ Hitelek 0 0 0 0 0 
1.) Szent Rókus Kórház kölcsön 0 0 
2,) SAVE-REMA tagi kölcsön visszafizetés 

VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek 0 0 0 0 0 
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 

1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 0 365 422 365 422 365 422 
2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevételei felh. célú) 186 247 186 247 186 247 
3.) Előző évi vállalkozási eredmény iqénybevétele 0 0 0 0 

VII. Pénzforqalom nélküli bevételek összesen 0 551 669 551 669 0 551 669 
M I N D Ö S S Z E S E N ; 831 323 1 181 097 | 2 012420 321 968 2 334 388 



Pest Megye Önkormányzatának 
2009. évi tervezett kiadásai 

eFt 

Megnevezés 

Ö n k o r m á n y z a t i k i adások összesen 

Megnevezés 
eredeti előirányzat eddigi módosítás módosított 

előirányzat 
jelenlegi 

módosítás 
módosított 
előirányzat 

1. O E P In tézmények k iadása i 11 072 623 2 016 284 13 088 907 210 481 13 299 388 

H.Önk. H iva ta l á i ta l f i nansz í rozo t t int. k iadása i 11 603 670 704 551 12 308 221 449 706 12 757 927 

III. P M . Ö n k o r m á n y z a t H iva ta lának k iadása i 11 040 403 3 471 289 14 511 692 -2 068 250 12 443 442 

E b b ő l : 

1.) Ö n k o r m á n y z a t i H iva ta l 7 430 180 2 554 810 9 984 990 -2 153 912 7 831 078 

a.) Személyi juttatás 1 230 000 75 211 1 305 211 -149 955 1 155 256 

b.) Munkaadókat terheiő járuiékok 409 000 22 585 431 585 -99 988 331 597 

c.) Doioqi kiadások 1 565 002 486 793 2 051 795 14 947 2 066 742 

d.) Működésre átadott pénzeszköz 630 661 790 777 1 421 438 -132 319 1 289 119 

e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök 0 29 666 29 666 150 29 816 

f.) Működési kölcsön nyújtása 0 6 503 6 503 0 6 503 

g.) Köztisztviselők lakásvásárlás, fejiújítás tám. 13 200 28 953 42 153 -9 000 33 153 

h.) Közalkalmazottak lakásvásárlás, fejlűjítás tám. 22 314 0 22 314 -10 000 1 2 3 1 4 

i.) Felújítások 223 627 576 381 800 008 -255 740 544 268 

j.) Beruházások 1 563 194 1 321 098 2 884 292 -524 028 2 360 264 

k.) Hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 

I.) Tartalékok 1 773 182 -783 157 990 025 -990 025 0 

ebből: Működési tartalékok 1 273 182 -464 846 303 336 -808 336 0 

Felhaím. tartalékok 500 000 -318 311 181 689 -181 689 0 

m.) Pénzüqyi befektetések 2 046 2 046 

2) P M K ! 39 114 14 945 54 059 0 54 059 

3) B o l g á r K i s e b b s é g i Ö n k o r m á n y z a t 1 784 2 008 3 792 39 3 831 

4) C i g á n y K i s e b b s é g i Ö n k o r m á n y z a t 1 784 710 2 494 14 2 508 

5) Német K i s e b b s é g i Ö n k o r m á n y z a t 1 784 2 436 4 220 21 4 241 

6) S z e r b K i s e b b s é g i Ö n k o r m á n y z a t 1 784 2 003 3 787 2 3 789 

7) Sz lovák K i s e b b s é g i Ö n k o r m á n y z a t 1 784 1 S05 3 389 37 3 426 

8) Szoc iá l i s i n t é z m é n y e k (13) 3 562 189 38 574 3 600 763 69 717 3 670 480 

9) T E G Y E S Z i 8 5 4 1 9 8 854 198 15 832 870 030 

Ö s s z e s e n :(l.-li.-iil.) 33 716 696 6 192 124 39 908 820 -1 408 063 38 500 757 
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3. számú melléklet 
Pest Megye Önkormányzatának 

2009, évi bevételei címrend síerint 

Cím Alcím ÖnkormenyzaiJ bevéiel összesen 
Intézmény neve 

eredell elöirányzet módosítás módos itotí 
előirányzás 

1 Hivatni 13 871 M 3 5 393 134 1B 16313! 
1.1 PMKI G DM 13 653 19 653 
1 2 BOIOE ű 3 631 3 831 
1.3 Cl9°' 0 3 503 5 501 
1.4 Nenn ű 3 241 S!41 
1.5 Szert ü 3 78Ö 3 78S 
1.B Szlov 0 3 326 3 4!f 

Szoci.il 11, Irilé/iriniiMh 
1.T AfcüSiV IhlMflI"!*. IJIIIlíJII 71 234 3 53! 74 77! 
1 S e a 93CŰO 7 040 100 34C 
1.9 isire 56 S29 413 S7 343 
1.10 • s s G1 CŰ0 3 743 G4 7BÍ 
1.11 Pécol i<uui«l«Mlvjriii 9t 3B2 ű 91 391 
1.12 F*ilisv(ifü-..vrN ..-i n.. i. FUJ-H-I n 71 425 0 71 43! 
1 13 flíekiiví Utu.ul! OUIBIIJ 3> 467 5D0 31 9G7 
1 Iá szödliqai. Vil-ipr Sose cnh SS 043 3 533 62 57! 
1.15 tfci3l6avomvG,l'tzich. H 0. 176 716 11 276 139 99! 
f.lB 7áijloszsmajt.6citisl¥3n Oulie-n 11S 030 0 113 03t 
f í r Tös-lmas aznnv.h. Olthcna 52 0K1 500 62 5K 
1 1G rJaiqyfcoVűa Kűrís Otthon 113 603 2Q21 116 521 
1 19 Tiira.Ösz'rczsa idüscít Otthona 38 427 ; 913 50 341 

Szociális Intézmények összesen 1102 164 34 609 1136 673 
1 20 15 655 15 GBÍ 

1. dm ö l e s e n 16 373 167 3 313 735 19 362 912 
2 Egészségügyi ágazat 

1 Kislarcaa F=lir Fntene Kilhaz 5 S01 KB 964 651 6 485 66' 
2 Bp. Szent Rókus Kóíliáz 2 2J0&H1 313 632 3 633 631 

Törökbálint Tüdöavoavinl 2 075 3E0 431 104 2 S56 464 
4 Gvömrö Szakon* Rendeli 142 465 10 303 152 772 
5 Szlrzeíszlrn PendBiö 577 000 150 967 7!7 93! 
s Wcrior Szakorvosi rendeli 343 154 130 321 3!4 47í 

Wagykiisa Szakorvosa niiiüciíö 212 64Ű 75 767 28B 40! 
2 cím összesen 11 072 623 3 226 7B5 13 399 3!B 

3 Közoktatási ágazat 
1 Család Loauntzí l.lsk. 533 367 •232 111 306 266 
2 Gyornlö Ail Isk.cs Ca. 275 55: -105 431 170 07Í 

Vác Cházár A_Arl.l3k 702 559 -3 635 699 22' 
3 f Vác Glml.il A ÁH /Sri 445 S3S 52S 446 1!i 
3 2 155 339 1SS 3Si 
3.3 GodúJjd.rWflirec'J] 1 Szfci 175 33? 178 3BI 
j , Vöc.KIlhM E.SzBkm 316 093 316 09? 
35 Mit, Seta J. Eit. SzsMUjfr. &3 509 90 5B5 

3.6 Vác.PifcéOiy T.Zenam.Szík. 56 91? SB 91! 
4 Aszod PetöFi 5. Símn. 323 B03 •135 a96 195 911 
5 Génied Barn J Bzkk. 433 630 60 509 393 3& 
5! Albartirsai Alacf.MŰV Int. 30 373 -17 497 32 981 
S2 Weafkflía DamranlcJ] J.Ginn. 337 336 19 455 256 791 
S í Naavkeía tiszf F.AIaDF"M. 39 425 -22 604 26 B21 
54 WaayMra rVovelésr Tanácsadó 20 959 •3 103 16BSI 
SS Wsayfcö'os Toldi rVT Szjo. 5B5 391 133 431 718 se; 
SS CeorerÜosonlzíírSS 252 110 2G211C 
S 7 CMéáJtlSl J.SzM. 154 245 151 !4í 
SE Ceflfcid.Udíssirtfi LGimn. 119 703 119 70' 

SS Ceotéü.tibzrt-I és fníSzítk. 112 150 112 16i 
5 IS Cöűlérf. Unofíviiv LKei.Síkí. 147 794 147 794 
5.17 Cen!M.Dto*t Gy.Kolí. 36 1S5 « 13£ 

S12 Csoléd, E&elF Zeneiskola 187 6S9 167 G8E 
6 Ceqlíd Torok J Szkk 2S3 320 -66 374 19G 04£ 
7 Dshas Táncsics M- Gimn 30S 37D -69 373 139 491 
71 Döbas Suqá'R. Zeneiskola 37 117 -20 391 3G 72Í 
B GidSllö Madách. I.Szki. 333 134 .139 072 203 06} 
s Mnnoj Jtzsel A. Girnn 323 136 93 163 31S 309 
ar Mcnor Nevelési Tanzesaitö 23 216 -13 3B6 14B2Í 
3.2 Manói Zene/sfiela 56 607 -27 062 29 541 

9.J GvomnS Afr.>s*.fl5 £0. 130 516 130 51Í 

S.3 a*uic SzterpnW JSzkl m m 111 BBS 

9.5 PécetrirA. Met Sz** 125 354 125 854 
10 Mornr Sztaeny: J.S1I 231 217 •91 635 139 38; 
11 Ócsa Bóiyai Szkk 173 329 62 373 235 70! 
n i Dc(u»s. Túncsks M.Glrnn. 93 825 9S S2! 

11.1 Őikéw. Peíaczl H.l. Szak*. 115 93B 115 9!E 
11.3 RácKovaArív £ Glmn. 102 655 102 66E 

III 5zíaBIszsí>tm.^tlh^nyl K G 140 095 140 09; 

ll.S Szíoeíazenfin.Cjonfre J.Szftí- 104 735 103 73E 

12 Orkínv PSiíczi HISzakk. 227 073 •92 B23 133 251 
13 PÓCQ^ Fűv A Ma- Szkk. 261 305 -64 205 177 104 
H üackovc Ady E.GImn r 194 360 -84 S7B 109 39C 
IS Szioatfizlrn Batthvánv K Ginm. 273 5G6 -11! 619 162 2BÍ 
16 SzlűoLaztm Csonka J. Szkl. 1B3 404 -5! 358 137 001 
17 Vác Solvo J EO.SZakk Isk. IBI 2GO •11 6S9 109 001 
171 Vác Zoneinűu 131 372 -43 ffli 78 3B7 
IS Vic Király E-Szakm. 629 952 -233 713 336 23S 
13 Caqlérf Koaalitli L Simn. 244 332 -100 722 133 61S 

^auléd Unariváiv L. Szkk. 265 510 -75 2S9 190 211 
20.1 Gaaléd DCZBB. Gv. Kczécísk K HB52 -40 233 60 421 
2? Caaléd KöQazil-l és ipl.SzKK. 220 S50 -46 416 172 431 
22 Szentendre Petzcll J Szkl. 1B3Í16 •52 050 131 ISí 
32.1 SzanlBíidre Nerfon 39 Í J ; •13 633 74 43Í 
33 Szánta ndre Móílcz Zs. Glmn. 230 950 •SS 515 12Z47S 
24 Szentendre Vdiiía^ca T. M Int 113 397 •53 75^ 93 64< 
25 Corjlöd E^oi F. ZtfITfliikoljt 112 33. -3S 26S 77 17! 

| 3 cím o-sszesen . 9 004 709 730 B33 9 785 339 

4 Gvarmekyedelml éaezal 
1 Bp. TEGVESZI [ 700 563 •721 312 679 5EÍ 

1 4 dm összesen i 100 663 -721 312. 579 566 

5 Köírnűvetodégt, Kdzqvúl'eméfivl é eqyéb áqazat 
j F l̂ Müzeiirnok la. 575 068 617 332 1 1S2 B9C 
l.l m r iVleo^ teyeffir m 022 ! 365 170 987 
1.! Pesl M.Xbmvtai 154 003 33 830 156 821 
1.3 SzBn'and'a.Miriez Za.Gimn. 113 781 11! 781 
1.4 Slenlaiídra. Pefzefl J. Sztí 114 356 113 33í 
IS SzontíriKllB.VlitlcsIcs T.Min! 33 109 9B10E 
1.6 P/avatasi ranöcsadéH 127107 127 10! 

| 6 cím összcsEn 59B 093 1 093 939 1 993 0S2 

3S cím összesen 11 603 67U 1 161267 12 767 927 
2-5 cím összesen 22 57G 293 3 381 022 26 057 316 
1,6 cím összesen 38 655 460 G 754 ISI 45 410 i í í 

Kumuláció klszftröse 
Hiteligény 
rflinaosszesen 

•10 J72 347 
E S33 563 

33 716 Ü36 

-163 736 
•1 805 971 
3 ÍU4 0E1 

-10 S36 062 
4 026 612 

38 600 757 

http://Szoci.il
http://Utu.ul
http://Glml.il
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3/1. számú melléklet 
Pest Megye Önkormányzatának 

20Ű9. éví bevételei címrend szerint 

Cím Aleirn Sa|at hovilloE 

szama száma 

intézmény neve 
ttredeti DlütianyzaE módosítás módositc-tl 

előirányzat 
! SqszaatFis] árjazat 

1 Hivatsl 5 529 B70 211 600 5 741 370 
i.1 31>J0 3 753 6 713 
i.i Bolgár Klsebö&égi Önkom! 31 31 
1 3 Cigány KjSBhbsínl Onkcim 0 ( 
5.4 rAáirvit KisabbBóqE Cnkomi. 7 7 
1.5 Szsib Kisebbségi Onkorm 2 1 
t e Szlovák Kisabusögi Ör&orm. 33 3i 

Szociális intézmények 

1 7 Aonnv Saociftüs Otthon 71 244 3 531 74 776 
1.8 God Tccíiáz £0. Gttnon 93 0TK 7 040 100 040 

1.9 nárcs Speciális OrtMon 56 925 414 67 343 

•s.10 ŰCSFJ Szonv tmt űttboria 61 002 3 780 64 700 
1 n Pécel IdösokOtthcns 91 382 91 362 
S-l! Filisvorosvár So-Ottbcn 71 425 71425 
1.13 •iackevn Idosok GTiiioca 91 467 500 91 9S7 
1 14 Szödllcet. Vifctar Soec Odri. 59 044 3 533 62 577 
1.15 tántóqv&iavo.í'szlch. S O 178 716 10 815 1B9 531 
1.15 Toiiiosztrnirt. Borostyán Ottkon 114 03O 111 030 
1.17 Tóalmás Szanv ű. Orlbona 52 WO 503 52 500 
1.18 Naqvkölas Kőris Clthon 113 500 113 500 
1.19 Tura.Ösztrozsa idcsek Orlbona 43 427 1 914 50 341 

Szociális iniözmenyfilr Összesen 1 102 164 32 027 1 124 191 
1.20 Sr> TEGYESZI 6 501 6 901 

1, clm üsszeseri 5 634 8S4 254 314 6 EE9 148 
2 Eaeszseouavi aqazat 

1 Kistaicsa Floi Falánc KOrbdz 240 CTXJ 240 000 
2 Bp. £Eoli! KOMIS K̂ llraZ 240 000 240 000 

3 Törökbálint Tüdűqyöqymt. 117 003 30 455 147186 
4 Gvömrö Szskorv Kandala 4 200 1 036 5 336 
5 Szlcstsztm Kandala 27 COS 6 800 23 800 
S Monor Szakorvosi randats 35 231 •2 933 32 298 
7 Naqykala szakorvosi romlóin 2 640 2 640 

7 cim összesen 366 171 35 438 701 609 

3 Mözcktalási anazat 
1 Csqtéd Losontzillsk 13 909 -6130 7 719 
2 Gvünyö AK.Isk és l>o. 9 465 -5 25! 4 204 

Van Cbazar A.M.isk 22 630 6 709 20 SSS 
3.1 Vác Sltr.on A ÁH lik. 52 257 12 267 

32 Aszod Pelöii S. Gimn. 7 323 7 623 

3.3 Sí tfiilö. Madceh I.Srlv. 1 385 1 B85 

3-í V6c. KiliW £. Glskifí 14 448 14 44B 

3.5 Van. Saiye J Szsijt. isjr. 1 018 1016 

36 Va~c.PikMhvT.Zen»m SzWt. 1 

4 Aszod Petőfi 3. Gimn. 24 8CO -!1 609 13 591 
5 Caqied Bem J Szkk. 13 364 7 106 20 470 
51 Albertinál Al*zf MÖV.Inl 2 300 •141 2 069 
52 plaqvkaia Damlanicb J.Grrnn. 13 935 1! 935 
£3 NaaykHa liszt P.AIant M 4 300 -1 645 2 655 

54 Mnovkata Nevelési Tanácsadó 

55 Neol*Ws TMtM.SW. 134 900 7 015 111 916 

56 Ceoléd.Lésenizi I.ISK 6 297 6 537 

57 C<sqííd.rifrö(J.SzM. 30 320 30 830 

53 Colod. Kossuth L. Glmn 9013 9 013 

59 Ceatéd.Közo-l ésínfSzkk. 5120 5120 

610 Centid, ílnqhvary l. Kei. Sikk. 2 063 2 063 

511 Ceoléd.Dúzsa GvKoll 8 523 3 522 

512 Cenléd. Edrel F. Zeneiskola 3 575 S576 
6 Ceolád Tűrök J.SZkk. 45 552 -15 649 29 903 
7 cabas Táncsics M Gimn. 19 305 -B 253 11 D32 
7.1 Dabae Suoar R. Zeneiakale 3 850 -560 3 290 
8 Godollö tjedách Í.Szki. 15KB -5 609 9191 
6 Mcnor jizseiA Gitnn. 27 190 27130 
9.1 Moitei rVavűJdsl Tanácsadó i 
9.2 Monor ZeneisfcDia 3 7=0 -371 3 379 
9.3 GY&m<& Atl.lsk.es Oo. 1359 4 099 
Í J iWoncr Szlerényl J Szirt 1 834 1 834 

95 Pacal Fáy A Ma Szkk 15 993 15 693 
10 Vnnor Szterónvi J.Szki. 6 075 -3 403 2 666 
51 ácsa líofvsl Szik BC05 10 851 20 456 
11.1 Danss. íencsics M Glmn. 6 642 6 642 
11.2 6ikenv.PéltK:l H1. SzeJA 6803 9 806 

11.3 ffliek.sw.A<IV E Grrrf/r. 3 353 3 963 

II.J Szlaetszonlm BsttnYÉnví ft.G. 11 474 11474 

ll.S Sziasísz-snífn. Csonka J. SzJc 1 171 1 171 
1! Orkanv Palóczl H.I.Szakk 13 056 -6 806 f 350 
13 Föool í'ay A «o. Szkk. 33 000 -15 301 17 096 
14 Pidiave Adv E.GFnsi 15 476 -5155 10 021 
15 SzinoíszIm.Barrrrvanv K Glmn. 25129 -8 703 16 420 
16 5zii|etsz1m. Csonké Szkí. 1 902 3 110 6 042 
17 VacSsIve J E6.Szsia.lsk 5 400 •1 715 1685 
17.1 Vác 2cnejnjlv 5109 -236 4B7! 
13 Vic Kiráií E.Sznkm. 22CO0 -10 393 11 107 
13 Ceqlod Koscutb i. Glmn 18 341 -9 139 9 652 
21 Coqléd Unqrívjiy L. Szkk. 7 707 -1 157 6 550 
20 1 Caqléd Dazss Gy. KozepIsk.K 13 561 -3 763 1 B93 
21 Csqiéd Kdqszd4 es InF.SzKK. 3 503 2 736 11 236 
23 szantendro Pulzált J. szid. 1 645 l 185 2 330 
22 1 Szertíerídra Wnvfan. 1 
23 Szarrtendre Múncz Zs GLmn. 14 145 •1 454 13 664 
24 Szentendre Vulicsies T M.inl 20 003 •S 634 14 366 
25 Caqtod Elkel F. Zeneiskola 3 350 663 9 013 

3 dm összesen 594 381 J7 91E 643 903 

Gyermekvédelmi áaezat 
1 Ep, TEGYESZi 3 600 •1271 B339 

4 clm összesen 3 601 -1 27: 8 323 

5 Közművelődési. Közgyújlemiírqyl és eyyérj íigazal 
1 PM f̂ úzeumDli lq. 201 579 183 332 391 611 
11 Pesl Wflqyeí tevéjlár 1500 1 601 
1.1 Pesí H-Konindűr- 17 350 17 330 

1.3 Szenianr/ra. Móricz Zs. Símn. 5 250 6 260 

11 Szentimrlrs.PotzvItJSzlű 10 396 10 3S6 

1.5 Szflirendre. y'ríjcsics T.M int. 3 707 3 707 

l.fi Nevelési Tanácsadók 1 
5 cim osszosen 230 423 205 285 429 711 

3.6 clm összesen B26 020 155 932 1 060 962 
2-5 clm bsszesen 1 43! 13' 391 370 1 732651 
1-5 cfm összesen B12S 025 515 684 8 671 709 

http://Atl.lsk.es
http://E6.Szsia.lsk
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3/2. számú melléklet 
Pest Megye Önkormányzatának 

2009. évi bevételei1 címrend szerint 

Cím Alctm Hoitséoveíési támrjgatás 
Enlézmeny neve 

eredéit elótrinyzat módosítás mödosKoit 
előirányzat 

1 EqazQatási áuazűt 

, Hivatal 
PMK1 

12 Bolqár Kisobbseqi ŰnKnins 
1.3 ciqüny Kisebbségi CvikoriTi 
1 4 Nemei Kisebbségi Űnkorm. 
1.5 Szart- Klsebbsaql Cnkorm. 
1.6 Szlovák Kisebbségi Önkoim. 

szociális Intézmények 
1 r Abonv Speciális Otthon 
1.8 Güd Topbáz Eű. ORhan 
1 9 narcs St-oolalis Otthon 
1.10 Űcsa Szeny bal Cllhcrra 
1.11 Pacal lOosakOtthonii 
1 12 FÍIÍSVIJ'OSVFÍI SüCllhcn 
1 13 Ráckeve Idősek Otthona 
1.14 SzödlEqot. Vikior BnecOltli 
1.15 TÜOI*cyüTílva,Pszicb. SO. 
1 16 Töoloszlmárí Bcrostvim Otthon 
1.17 Toelmás Szonv.b Qchona 
1.18 Waqvlrölös Kűila Cniion 
1.19 Tuta.Osziiozsa Idusok Cfllioiia 

Szociális intézmények összesen 0 0 0 
. . i - » _. 30 TEGYE SII 

1. dm összesen 0 0 0 
2 Eqészségirnyl ágazsí 

1 Klsiaresa Plor Feionc Kc-rhaz 71 793 71 79! 
; Eb Szent Rókns Koriiaz 395 485 396 491 
3 TírokrjSlint TüoSqyónvint. 23162 1316: 
j Gvőrorö Gzakoav. Rontlalö 2 974 3 97-
5 Sziqolszlm RBTIŰBÍÖ 7 656 7 651 
6 Monor Szakorvosi rendelő 6 635 6 631 
í Naoykáta Szakcjvosi randeio 3Ö38 3B3E 

2 clm összesen 0 612 643 612 541 

3 Közoklalasl áqzzat 
1 ceolcd Losontzl i.lsk. 52415B •237 635 286 771 
2 Gyömrö Als.lsk.ós De. 266 OflB -11Ű 0EO 156 00! 
3 Vác CJiazár A Alt lak 660 229 •14 701 695 52! 
3.1 í/tic Simon A. Atí lak. 133 353 366 133 72( 
33 45z4rJ.PBMrrS.Gimn 117 478 117171 
33 t»jai«,Madíen/.S:M. 161 771 15! 77. 

34 Vác.Kiiatv BSrakm. 293 539 293 63! 

35 1/íc.SelveJ.ErISzatk.lsrt. 69 504 89 60. 

36 Vbc.Pik.stby T.Zenem Szári. 5G917 50 317 
Aszűrl Petőfi S. Gimn. 304 Cűfl -143 210 160 731 

5 Cűqiád BainJ.Szkk 420 576 7 840 128 42. 
51 Albertinál Atsal.Müv. Ibi 38 373 -17 471 20 807 
5.3 Nenykála Üamtanich J.Gimn 224 401 16 726 241 127 
53 Nsnvkata Liszt F.Alaot.M 45125 •20 959 3116! 
5.J Naavkot/r tiovaUrsl Ten/tcsstto 20 959 •1 789 16 !7( 
55 Neaykófás Toldi WSZÍr 450 491 102 604 563 OSI 
5.6 Ceqléd, losonlzi' Isk 247 901 247 90' 

5.7 Caolád, Tdraí J Szkk 111641 111 84' 

se Cealbd,KeBsclb L. GrVnn 105 362 !06 36: 

5.9 Cooléd.Kízo-j és Int. Szí k. 95 934 95 93. 

SIS Cei/led. Uticbvöiv L. Ker. Szirt 125 542 126 S4l 

S.ll Coa«d,Dozaa Gv.Kofl 27 477 2717! 
512 CasJírJ.Erter F.ZenersícIs 158 334 158 83' 

s 
Caolád Tölök J Szkk. 236 66B -95 6B! 140 J01 

7 rjQbas Táncsics M. Glmn 135 535 -32 301 106 78" 
7.1 Oablrs StlQM fi ZenaisAülfl 13 267 -19 831 23 431 
6 Godö&Ű Madách l.Szkl. 327 134 .155 794 170 S4( 
9 Monor Jozsei A. Glmn. 294 956 43 401 333 151 
S 1 Mcbor Hai/olésI Tonaosm/o 2B2tS -13 3E6 14 82! 
9.2 Monor Zeneiskola 53 857 •26 69! 26 16! 

9.3 GoómrB Ált.lsk és Do. 124 256 124 261 

9.1 Monor Szlerénw' J.Szkl 104162 184 16Í 

9.S PÉCBIFBOA MII Szik 104 520 104 62t 
10 Manor Síteionyi J.Szkl 325 113 •101 160 123 981 
11 Öcsa Sóival Szkk. 163 724 5 089 16E 81: 
11.1 Cflöös. Táncsics tfl. Gimn 66510 86 611 
11.2 ÖtHenv.Palaczt Ü1. Szakk. 106 761 106 76-

(1.3 Packeye. AdvE.GImn. 95 498 95 49! 

11.4 Sziaetszenttn.Betlh-yanvi K- G. 113 276 113 27! 

ll.S Sziaetslenttn.CsohrtB J. Szkl. 85 590 69 59! 
12 Örkáriy Paloczs H! Szakk 311016 -100 862 113 131 
13 Pice! Fa.y A.Ms. Szkk. 238 209 -101 213 127 06Í 
11 Ráckeve Ady E.GrnVi 178 552 -92 810 56 06: 
15 Sziqolszlm aatlbvánv K.Gimn. 246 779 •110 341 136 451 
16 5ziqclíz8n. Csonka J. Szki. 136 502 •87 165 99 317 
17 Vác Eeiye J.E11 Szaki Isk. 175 658 -85 451 90 247 
17.1 Vác Zeneműt 116 863 -49 913 66 951 
16 Voc Síkíiy S Szakm. 601 811 -2S6 505 315 30! 
19 Ceclód Kossuyi 1. Glmn. 225 191 -99 124 126 357 
30 Ceqlóil Unqhyáiv L szkk. 357 SŰ3 -129 607 128161 
30.1 Caqleil Dózsa Gy. Kőzápisk K. 77 COl -37 301 39 201 
31 Ceolád Kősazil-I is isX.SzKK. 212 350 -90 757 521 60: 
22 Szentendre Patzait J Szkl. 131 571 -83 255 96 30: 
221 Szanremf̂ i Nevlon 39 27! -15177 7109: 
33 Szenrandre Vó;lcz Zs. Glmn. 206 842 -101 797 106 04! 
24 Szentendre Virilcsics T. MJn). 128 397 -5! 746 76 66-
25 Cagliri Elkel F. ZonoisSoia >04 09< -52 626 51 461 

3 clm összesen B 403 415 -2 66; 8 400 762 

4 •voEmekvédelrriE ntiaznr 
! Bf. TEGYESZI I 'li) I 366 -84! 820 j 849441 

4 clm összesen 1 691168 •211 530 849 418 

5 Közművelődést. Koznvtirtemenvi es eotfeb ao-azai 
! PM Muzeumok :c. 373189 70 939 14417E 
T. T Pesí Menyei i-BVe/tÉI 167 52! 450 167 97: 
J.2 Pasr M.KSowtii 136 553 3 009 139 861 
1.3 Szerrfaniíre.nfoiicz Zs.Gimn. 105 919 166 91E 

1.4 Szeolendie.Pelzofl J.Szki. 103 940 103 94! 
1.6 SzBntontíro.Viti/caKS T.M.'mt 83 90! 83 90-

1.6 Neveltei Tanlcsadí* 126 467 126 ie; 
Scímiisszeseti . 877 964 136 875 1 173 339 

3 * cim összesen 16 772 S47 -346 808 10 423.539 
3-6 cím oiszesen 10 772 347 16a 735 10936092 
1-5 cím összesen 10 772 341 163 735 10 938 083 

Kumuláció titíJJreae -1Ű 773 347 -163 73B -10 B36 QB2 
Mlndasrsze&fln 0 0 0 

http://45z4rJ.PBMrrS.Gimn
http://Vbc.Pik.stby
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3/3. számú melléklet 
Pest Megye Önkormányzatának 

2003. évi bevételei címrend szerint 
a FI 

cím Alcím 

szama 

Intézmény neve 
EFEdElf olóiiaí>vzij[ mödosllás tnörjosíloU 

ulölranyzal 
1 .gazgaiasi ágasa. 

! Hivatal ( 
1 1 PMK, 1 
1 2 Bulgár Kisebbségi Űnkcrrn 
1.3 cigány Kisüübsöui önKörni l 
14 •.eiml Kisubijscsii Únlwm. 
! S Saaitf HJ-iaübsáfl. ÖTIJÍÍJÍITI 
1 6 ssloVEÍk Klsebbsögi Őnksrin 

SzocÉalia [nléjTTtEiiyefc 

1.7 Alany £&&ciaii5 Qflboi, 
1.B Gúd Topház Ell Cfliion 1 

19 ?n4íC5 SDBÍZÍ^ OUflOll r 

1.SQ ÓCSB SÍHIIV b-iLŰtthii)Hfl 1 
1.51 Paca! IdöüűkOtthü â 1 
1.12 Pi.isvoroEvaF SD.Otthui* 1 
1.13 R&C&QVJ. idfeak Dnhcna ( 
1.14 SzödliGBl. VÍWDT SDBC OUfc. í 
1 15 tÍDlói.Vor|JVO.P5Zlch. E 0. c 
1.15 "íiDi^^tmöii.BaFüilvári Otthon c 
1.17 TúalmÖM Szoiw b. Otilior-a ( 
1.15 Naevkiiís Körla Ontior. í 
1.19 Tuja.ŰEjlrrjjEa idűsalí Otthiorm 1 

Szociális Intézmények összesen fl 0 0 
1.20 Bp TEGVESZ! ( 

1.clm összesen 0 O 0 
2 Eilfr3í3ÉirÚDVÍ ánaial 

1 Ki-ilmcaa Fi&r FsiBilc ríöühái 5 250 0OD 5 250 003 
2 Eo Szaul RÜÍÍUS Küiház 1 960 000 1 660 000 
3 TüiúfihilEnf Tüdúovűuylrfl. 1 95B 36B 136 205 2 094 595 
ú Gyömrö SÍEIIIDHV Pandolö \35 159 -16 544 11S22S 
5 14 200 554 300 
5 Morior Szakorvosi randalí; -10 350 296 332 
7 fíEigî iöla Szakcrvos, randu.ö 21ŰOM 210 rjoo 

2 clm üsszesoti •10 273 241 121 06! 10 35i 322 
3 Kosoklalasl áoa.ia1 

1 Génied Losorílzl! I'jfc. ( 
2 
3 VQC Cliűzflr A Aa Isk 
3.1 Vac Simon A. Ált >Sk 
3.2 Aazid.PetÓr, S Gimn 
3.3 Göttm.Mtxíict/1 SzM 
34 VscKifilv g.SlBkfii. 
J.5 •Jác.Setve J.EÜ.Szakk.tak. 59 61 

3.6 Vae.Pfctínv r.Ztwm.Szlti!.. 
4 Aszod Palöfi 5. Gí™. 
5 Ge.düd Ham J SzikK 
5 1 AllmrtltSPi ditftfí ittíJv. ríTf. 
52 Naqykatű Damlaních J.Gimn, 
S.3 Maavkala Listl F.AIanf M-
5.4 PJooVUö!jf JYÖ.'ÖJÖSJ' í'if/iD.CSűOiI 
55 W-mvíirtifi TukHM.SzM. 
56 CetTréif. í-osouJiJ f.ÜH. 
S. 7 Cúflted.XdraJr JSzIrí. 
5S Ceai'i-Ci'.Kijasíjíft LG/í7in 
S.9 Cealéd.Külo-! és trASl.Uk. 
5.10 
5 11 CoQted.DólSa Gy.Kfíl 
512 Ceotéd£!t&t F. lanaiabolo 
G Caolád Tös-oüL J.5zfckt 

1 Daliás T&ncílcs M. Gí\r*i. 

71 Oa/ifii SrJDju Zeneiifiüja 

3 Güdöttö Madách LSiito 
9 Wcnor József A- Giim. 

S l Mor&r Novotéaj TÍI/ISCBSŰÖ 
0.! Manót Zeneiskola 

93 
91 tAonQr Sl teién'/i J. 5zkL 
5.5 Paca! Févfl-Wv Srtk 
10 Monor Szlorferivi JSzkí 
11 Óc?a Bűiyai £?kí: 
11.1 CflCea. ráncsrCfi M Glmn. 

11.2 ÖikémiPÉfocil H,i Siakk. 115 11E 

11 3 fíackeve.Ailv E, Glmn. 

11.4 Gzloal&Zenln. Batthvónvl K-G 

11.5 SlIqelsientm.Caa/ikg JSzfij. 

12 Űrként Föinczl H 1 Szakk. 115 111 
13 Pocoi Fiy A.IWí. Szifc. 
14 Ráűkovo Ady E &r>in 
15 Szilaa1iE[m.&i,,!SiVdriV K.Glrnli. 
15 5zkin(sz!rti. Csorha.̂  Szk: 
17 Vac Solva J Eü. Bzakk-lsk 16? -69 91 
17 1 VPC ZcnotáJv. 
19 Vic KlrüV E.Sznillíi. 
19 Conlód Mctaulli L. Ghjnn 
2! CeOíad UilOÍiYAfV L. Szdk. 
20.1 CnMfiöd !^ztn Gy. Küza^k.K. 
21 Coî ód Küqazd4 BE lirf SzlUt 
2! Szoitlor̂ ka FQIZQK J 5zkL 
2! 1 Szerífertűra Névtan. 
23 SZJinlonifia Í-Töilcj ZÍI G'rmi. 
24 SzotilenrfiB Vulií̂ icS T. W.ÍITI 
25 C<ig3nd EriiBí F. ̂ oriaískcla 

3 cLm Összesen 1S2 230 332 

4 QyEjnmhVf delnil áq ẑaE 
1 Sp. TEGVEfi^l f ! 

4 ctm összeveri < ° c 

5 Kd-írnűvíriódéíl, KüzovüjUrnónyl és egyéb igazűt 
! PW Miz-sisnek ^. [ 
I.J PaaJ Meovö' J-e r̂tar 1 
i.s Pasi SAKönyvlár r. 

r3 Szűflf&iíírfl Móricz 7s.Gif7rn. 1 

5'iiwií<wi(Jfo.jJ5fifj DlV J HiríJ' r. 

r í Sien»«idf», i/ifj'fcsics r.iW.iiTT. 1 

r.s 1 
5 cím Összesen i ! 0 

3-5 cím üBszesen 1E3 230 332 
2-5 cim Összesen 10 273 401 121 311 1Q394 714 
1.5 cím ijgEieSen 10 273 40; 121311 10 334 J14 

http://trASl.Uk
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3/4. számú melléklet 
Pest Megye Önkormány zatária& 

20ÜS. évi bevételei címrend szerinl 

Cim Alcim Központi támogatás 

« * « szama 
Intézmény neve 

eredet! előirinyzal máüoaitáa mödaaTtott 
elöíránysal 

laajaaiasi aaazat 

, Hivatal S536 342 721 H26 9 860 670 
11 PMKi 1 
1 2 Eolgat Kisabbsegi Önkorm. 1 126 1 125 
5.2 Cigány Kisautóéul QnkDim. 1 249 1 240 
1 4 rJémal KlsebösBcl Ockcrm t 331 1 331 
! S szoib Klaobbaeqs Ormaim 592 892 
1.6 Szlovák Kiaabbsögf Cnkajrn. 1 03H 1 03S 

Szociális Inlézmé'iyeíi 
1.7 Abony Soadalli Otthon t 

, s 
GMToobaz Eíl. OMban { 

19 náics Soaciáls otthon 
1.10 Űcsa Saonv bal Otthona 
1.11 Púcel IdflaBkOlthona 
1.12 Prlisvöiúsvsr Sp. Otthon 
1.13 Rackává Idásnk Otthona 
I 14 Szödlkiot. Viktor Sont.Otth. 
1.15 Tapiöqvüiqva.Pszich B o 
1.16 Taaiosztmáit.Borostyán Otllion C 
1.17 Tóalmás Szonv.b Cllhona ( 
1.1 5 Nsjykílös K5ri3 Cflnon 1 
1.19 Tina.&szntzsfl Iríösok Onhona 

Szociá a intézmények üsazesen 0 0 0 
1.20 Bp TEGYE 521 C 

•S.oim összeaen B 93B B « 727 SS4 s ess 3oe 
2 Egészségügyi igazat 

K&tatcsa fior Fararic Kfiahá? 
2 BD Siarí Rökus Korház 
3 Törökbálint TüiTöqvooyint 
1 GYömtfi Szakcrv. Kandala" 

Szloatsztm Randelü 
s Manor Szakoniosl rondolö 
7 Nagyhala Szakorvosi rendalö i 

2 clm öaszesen 0 D 0 
Közoktatási ágazat 

1 Coolöd Losonlzi l.lsk- t 
2 Gvömrö Áll lak.es Do. i 
a Vác chazsr A.AlI.lsk Í 

S l Vte Simon A. Ált fed. c 
3.2 ABióó.Petófi 5 Glmn. 
33 GcdollÖMadach 1 Szkí 
34 VatKIralvE. Szakin. 
3.5 VécSelve J £0 Sz Bkk.lsk. 

3.S Yác.Pikeltív T Zenem.Szkk. 
4 Aszód Potóír S Glmn. 
6 Coqiotf Bem JEzkk. i 

j.r AlberlIrsBl AJflnrMiín.fní i 
5.2 Naavkáta Damlanlcn J Gimn. t 
Í 3 NattvUlo Itszl P.AIapt.M. i 

54 fljillvkala Neveláai Tanácsadó 

55 fJaoBióras 7ofdi M SZSj 

56 Ccnlórl. L osonlzl l.iak. i 

5 7 Conlod.TOrik J.Slkk. r. 

53 Ceclád. Kosautl> L. Gimn 1 

5 9 Caolán".tíöEfl-l is Inf.Szkk.. 1 

5.10 Ceolád. Uno/ívdrv L Kar. Szkk. 

SÍI Ccttlód.&ozsa Gy.Koll. c 

512 CeniódMrkel r. Zeneiskola t 
6 co*c l Twal J.Ezik i 

7 Dabas Táncsics M. Glmn. t 
7.1 Dános Sl/oar fi Zeneiskola < 
5 Gödóilő Madách l.Szfcl. 1 
9 Manor Józsaí A. Gimn. 
9.Í Manor Növelési Tanácsadó t 
32 Monor Zeneiskola 
9.3 G'römrŰ Ált Isk es Da 
91 Monor Szrerenyi J. Szkr. 
96 PécelfiáyA Mi Szkk 
10 Morvái Selaranvi J.Szlii. 
11 Ocaa Bolyai Sakk. t 
11 1 üabos. Táncsics M. Glrnn. ( 
11.2 Örkeny.Peloczi Hí. Szakk. t 
11.3 Ráckeve. Ady E. Gimn. t 
114 Szlvetszentm. Satlhvinvi K. G. l 
ll.S Szkretszontln. Csonka J Szki ( 
12 Orksnv Palóczl H.I.Szakk 1 
53 Pecel Fáy A íts. Szkk. í 
14 Rickeva Ady E.Sirai : 
15 &zlqataztm. Batthyány K.Glmn. t 
15 Szloalaztm Csonka J Szki < 
1) Vac Sctyo J.ÉO.&zaW isk. ; 
17.1 Vá\c Zencmüy. ( 
15 Vác Kliálv E.SZakm. ( 
19 Caalod Kossulh L. Glmn 1 
21 Cöqlarl Llnabyarv 1.. Sikk. 
20.1 Caalod Döjsa Gv KozépIsk.K < 
21 caalúd KöonziJ-i ós Inl.SzKi;. < 
22 Szanlandro Paiaali J. Szki. I 
22.1 SzaníemÍFB fjevten. i 
23 azantandio Uóilcz Zs Gimn. t 
24 SzantoiKlrc Virllcsics T. W lm. í 
25 Caolád £rha! p. Zonaisko^ 

SrimOsfiesen 0 0 0 

4 Gvemiakyédalnn áoazal 
1 Bp. TEGVE52"! f | 

4 Cim üsszeaen 0 0 0 

5 Közinüyaróüesf. Mözqyűllaményr és eavöt éuazat 
1 PM.UOaô mok In 
T.1 PasíMeaveJiöVöffár 
12 Posl M.K6nwtar 
Í.3 SzeníomJro. Móricz Zs Glmn. 
14 Szeniewírs. PefjeS J. Szki. 
f. í SzenSendrB.Vnllcstcs T.MInt 
1.5 Maratási Tanácsadók 

| 5 Cim üaazesen '0 0 0 

3-5 cflm Összesen f 0 ' 0 
2-5 cim daszeaen 0 0 0 
1-5 cim összesen BS38 S4: 727 46' 3 666 300 

http://lak.es
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3/5. számú melléklet 
Pest Megye Önkormányzatának 

2009. ovi bevételűi címrend szerint 

cím Alcím Külcaünüri meg(érülé&E 

szima száma 

Irtjézmifny nevp 
eredeti eloir&nyZfll ITrDdQSÍICit 

enölrinyzaf 

•1 Iqazqalijsi aqazai 
I H Ivatüi I -1 Ű47 
1 1 P+JIKÉ { 
1.3 3olqar Kisalifcíaqi Oiil-arni- 1 
1 3 Cigány Kiiab&ság. Ontó* IYI 
1.4 Plómel Kis*fc*i4q| Cinknim 1 
1.5 SzflTli Kisütebsorji Onkorm. 1 
1 6 Szlovák d(Í5BÍ.b&aqr Űnitalm 1 

SiDciáJii inlÉzményeii 
1 7 flboíiv Scuclills Olthat f 
1.5 Güü Tophoz Ei). Oifhün í 
1.5 Inájcs Spaciaí* Otthon í 
1.10 Öcsa SzaiT/ bal Otthona f 
1 11 Pucol idűsoKOnhöna í 
1.12 P.liayúíúEvar Sp Otthon 
1.13 Riekava Idö&ak Ütlhofia 
1.14 
1.15 TBDloovÖTnva.PsíIch BO 
' 15 Ta l̂ószlrrrirl. Borostyán Űllhoi. 
1 17 Tóflíjnte. 5z<mv.l>. Otthona 
1.18 Naqvköro. Kori* Otthon 
1 19 Tura.Öszlr*Esa íd£*ek QtíFiaia. 

Szoclails Intézmények összesen Ű 0 
120 |BpTeGV£5ZI dC 4£ 

1. cim ö&EZe&en 37 500 -1QG7 

2 EnészséjjLiuyi ágazat 
1 Kisiaicsa Fiúi FÜÍŰTIC Koma? 
2 Bp. Síén* RökLIS ríÓThlz 
3 Tóíűíibázlínt TildűayiíiviiH 
4 Gyömre Szakorv. RaiideiS 
5 Szlaelsztrn Randáid 

Monet Siakcrvo*: renJfllí 
7 Nagvkáia Szakorvosi lanoálö 

2 cim összes ai D • 0 
3 Közoktatási agarai 

1 Coglúd Lüsontzi 1 Isk l-l? 
2 Gyomra Ált lífcfrs Do. 331 
3 Vae Chazai A.Alt.isk 
3.1 V-Jc Snriiof? A. Attlsk. 
12 Asz6ti,Pet5a $.Glmn. 
33 GüdOllő.Madóch 1 Szki 
3.J V*c,j<)rB<Y E Szelni 
JS { 

36 Vác.Pikáth/ T.ZenOm Szkk 
4 Aszocr PotűíiS. Gimn. 
5 Caqlad Som J Szkk 
51 Albeitirsal AteptMQv int 
5.3 HsQ\rkitHr Dninlanicli J.Gimn 
53 
5.J Naovkála Ptei/alesi Tanácsadó f 
55 WíqyífónSi Toldi JVf SíAr. 
SS Cflíj'éa.LűEa/rlzj f.fsk 
S í CetilédJÖrÜkJ$7.i<k. 

;. e Gealéd.Kasstith L Glmn 
5.9 C#!fi4.KnZQ-Íe8 lut.Sm.. 
5 10 CeUled.UntttiVatV L.Kor.Síkk 
5. ff Cetiléd.Dáisa Gy.Kott 

SÍ2 Cetj/íd. friiel F. Zotwfíktih 
6 Caqiód Túrok J Szkk 
7 •ahas Táncaid, M Gimn. 
7 1 Dobos 5uciár H. Zmio.skaln 
3 ÜDdclIS Madách |.£zk*-
S Monüí Jczaer A Glmn. 
9 1 

9.2 íVfo/rűf ZefleteJíü/a 
9 3 Gvömrú ÁH Isk és Do. 
9.4 Monor SzCe/éfivi J Szfci 
9.S PrScerPÍKfl. Mfl. Sílift 
10 níonor Sziararr.! J.Szki. 
n •tsa Búival Szkk. 
fí.f DaCűS, rancfiics V.GÍIIIJI 
11.2 ÖskÓA-ry.p-a-lztzi H.I.Sinkk. 
íf.3 RáckevB.AdU E Gimn. 
fí.J SllQetezantm.&atltiyanyi K G 
11.5 Szlijotsxontm.CsQt'ki' J.SzUL 
12 Űftanv Pálócz] H.i.Szakk 
13 Pötnl fáv A Wn SzkK 
14 Jr5rtovo Adv E.Ginn-i 
15 Sz]qűiazlin Batthyány K Glrnn. 
15 Szíqer5z.ln, Csonl-La J . 3zki 
17 Vae Salrt J.Eü.Szakii r*K. 
17.1 Vic Zanemúv. 
16 MÁZ Khiaiv E.Szökm 
19 Caolúű KoasLflJi L. Gimn. 
21 Coqlail llnqiivárv L. Szkk. 
20.1 Ca*ád Oűlia Gv. Kűzúoük K 
21 Ccoíöd H&qazd îs Enf.SzKK. 
22 Sza nSQftHiTa PeFzol. J Szki. 
22.1 Slefandru ftJei/foH 
23 S£4nl*rtdi4 Jvicricí Zs Glmn. 
24 Szeniöndio Vuficsics T. U Int, 
25 Carjlöd ErtíBl P. Zflnniikola 

3 Cim összesen 0 ess ess 

4 
1 Bp, TEGVESZJ | 

4 cim összesen | 0 

KdiníbJvelűdési, KözqviJifeméj-iV' áa q\cb áaazak 
1 PM WlűÉUműk iQ. 
I 1 Pest Mot/vei Leí^far 
12 Pest MrfúriYYtAr 
r.a SzeatBndf.iWót'ci Zs.Gitr\>i 
1.4 SientendiB.PatzBlt J.Szkl. 
l.ö SzentBndia.ViilicEias T.Mini. 
1.6 

| 5 clm összesen n 0 0 

3-6 cím összesen c 735 
2-5 cím összesen 0 725 725 
1-5 tím Összesen 37 500 -282 37 21S 
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3/6. számú melléklet 
Pest Megye Önhonnanyzatának 

2009. évi bevételei címrend szerint 

Cíif> Alcím Átvett pljizeszköíók 2006. ovi péüjrnBradváby 

« ( « . s^me 

Intézmény neve 
ereöell elönányzaf módosítás módosflotj 

elöirinyEat mótíosIroK módosftás üiórJositoK 
elöirányzal 

1 luazaatasi aaaz.Yt 
1 Hivatal 364 S91 -129 961 !3S 03i 2 489 71. 2 4B9 71. 
1.1 PMKI 3CO0 S2m 9 261 3 73! 
1.3 Bolgár Kisebbségi Onkorm 1 633 1 621 1 04! 1 04! 
1.3 Cigány Kiseöbsag: űnkorm. 1 249 1 241 1( U 
1 4 Námol KisubbsíQl Obknirri 1 331 1 33- 1 571 1 671 
1 S Síarb Kisacöséoi Űnkorm. S92 391 !oo: 5 00! 
1.6 Szlovák Kisebbségi űnkorm. 1 038 1 QSf 1 311 1 317 

Szociális inlézreériyek 

1.7 Abnjiy Soaciáli Otthon 
1.8 Görl Toohaz Eű. Otthon 
19 lílárcs Síaciális Otthon 
1 10. Ócsa Szuov.bn1.Cnhn na 
T 11 Peoel IdösnkCIlnona 
1 IS Pilisvorosvár 5p. Otthon 
1.13 Racknvo Idősek Otthona 
1.14 Szödliosl. Vlklor Slioc.Ollh 
1.15 TBpiooyürrivB.Pszich fl O. 461 46-
i.16 7aüioszlma.lt.Borcstyári Ortllüji 
1.17 Tóalmás Szenv.b Oüliona 
1.13 Jiaouflífös Hüiis Otthon 2 021 2 02-
1 19 Tira.Őazirozse idösak Otthona 

5zodaris Inféamények összesen 0 14B1 0 0 0 
110 Bp TEGYESZ1 S714 3 71. 

1. cim összesen 36T 951 -106 4!9 26S E4B 5 458 403 0 2 469 403 

2 Egészségügyi ágazal 

r 

Kislüicsa: Fiör Faranc Korháe 11 000 11 D0( 692 851 B92 85! 
2 Eu. Szem Rókus Kórház 120 <XX> 120 001 17 141 17147 
3 TnrnkbáHnl Tüdűovóavlnl 2 OtK] 2 001 269 25; 289 552 

fl 

Gyürnrö Szakorv. Rendelő !&3 26 081 25 051 
5 5zlGo!szfm.Renöó!ö 112 33- 152 33-
6 Monor Szakorunsl rondáin !2!1 -2Ü11 139 21( 139 511 
7 Naoykáta 5zaí!o(Vnsl rendelő 71 929 71 92! 

leim összese* 133 211 •111 13! 1M 1 587 814 0 1 557 814 

3 Közoklatasl áoazal 
! CaoleD Losüncri 1 Isk. 5 B46 3 64S 8 21U -5 2Í3 3 971 
2 Gvömrö Alusk ós Dg 6 120 6110 S40! 3 401 
3 Vác Cházár A.ÁH krV 1 777 1777 2 581 2 561 
3 1 Vac Simon A. Átttsk 151 101 
3 ? Asi&d, Petáti S. Grmii. 140 140 

3.3 OtidaTla.MBÜéch ÍSZki HS!S 14B2B 

6.Í Vee-HHtt ESzat™ 7 455 7 465 651 65-

35 Vás.Setre J. EH 3ia*K Isi 
3.6 Vac.Piketnv T-Zenom.Sikk 8000 6 001 
4 Aszód PölollS. Gimn 7 37S 7 378 14 64; 14S4Í 
S Cenláű Bem J szkk 10 193 10 193 3713! •1 777 35 361 
51 Albertirsai Alant. Mővlnt 115 11! 
S í Hoovkáta Drtmlanlclt J Glmn. í t S ! 2 09! 637 
5.3 Haoykáta Liszt F.JJanCM 
6 4 HawMrjt iVeve/esr Tanácsadí 665 68! 
55 rjaovkórös Toldi MSzkt 23 631 23 531 
5.6 Ceotád.LosorWzj 1 isk. 7 315 7 91Z 

5.7 Ceoléd.Töriík J Szkk. 5 574 6 574 

5.S CeMed.KosslíffiLGrnn 5 324 6 324 

S9 Ceoléd.Közo-i ös Inf.Szkk . 11 106 11 106 

5.10 Cepléd. Unahván/ L Kor 5 zkk 20 16S 20 169 

511 Ceoletí.Dözsa Gv.Poll. 136 166 

612 Ceqled. Erkel p Zeneiskola 5 230 5 280 
B Conlsd Torok J.Szkk. 25 137 25137 471 68< 
7 •abas Táncsics W Gimn 12 770 12 770 20 065 -11 15 3 90! 
71 DabBB Sugár P. íene&Mls 
A Gödöllő Madridi I.Szkl 3 324 3 924 19 637 19 607 
9 Monor jozsor fl. Gimn. B71B 6T16 43 041 
9 r Honol" Nevelési Tanácsadó 
S í Monor Zonclskoltr 
9.3 Gyómró ÁH.Isk ós Co. 1 3£t : !6-

9.4 Wonor Szterenvl J Szkr 5 834 6 694 

95 PecelFái/A. Md Szkk. 5 341 5 641 

10 Monor Siteranyi J.SZkr 5 133 S133 7 60' 7 60' 
11 Ócss Uílvsl Szkk. 46 433 46 431 

(1 1 Dabss.Tancsics M.Gmm. 573 373 

112 Órklnv.Ptitet.ziH.l.Szakk. 2 244 2 241 

(13 R&ckeve.Aüy E. Gimn. 3204 3 501 

Í M Szloerezenlm. üatthyánvi K. G. 15 345 16 246 

(1.5 SzioBtazentm.CsartkB J.Szki. 13 974 13 371 

1! OiMüí Balócz! H.l Szatk 4 940 4 640 6 810 8 811 

13 Pácol FaV A Ma. Szkk 30 796 30 796 2146 2141 
14 Rackeva Adv E.GImn 8!9t 8 29 5 026 5 021 
15 szlantszlhi Gunlívflnv K Gimn 3 5 052 2 16 7 23! 

16 3zkia(SE[m Csonl̂ a J Szki. 21 177 21177 11470 11471 
17 Vno Sokra J.EIl.Szakk.lsk 1 545 1 54 14 061 14 03-
1J.1 Vác Zamtlítrr. 6 133 6133 531 531 

18 Vac Kiraiv E Szakm. 6141 -7 337 3 7SJ 16 72! -65 16 07-

19 Can^d KOSELIIII L- Gimn. 1 141 114 6 460 6 451 
21 Conlóri UnaRvarv L Sakk. 49 507 49 907 19 072 -13 51 5 661 

501 Gaclód Dózsa Gv. Kózóüisk.K. ! 471 147 4 61: 24 4 8Ei 

31 Coô ad Köaazd.l o& Inl 5zKK. 39 849 29 549 9 754 3 76i 
32 Szonlnoríra Peízűű J. Szki. 14 SOS 14 808 15 226 Í5 22Í 
22.1 SzentGndrB iVovían 34i 34-
2! Szanfandra Monoz 2s. Gimn 262 262 4 504; 4 50. 
24 Sznrifrmrtro Vuilcsica 7. M.lnl. 3 333 S33! 67S -3B 28. 
25 Coglor! Ejknl f. Zanarskola 2 447 2 447 14 24! 

3 clm összesen 6141 465 101 472 242 296 001 -27 526 2G8 376 

Gvermekved^ml aoazaT 
1 Be. TEGYESZ1 | 111 920 111 923 121610 •111 80 0 80: 

4 cim Összesen oj 1119![ 111 921 121 611 •111 B07 9 60! 

s Közművelődési, Hözavürteménvl és egyéb ágazat 

T 
py.Müzeuműk !-0- 33 410 83 41 273 491 273 49-

1 1 Pss/ Meoi-W teteili. 1 515 151 
í.í Pest MKünwtér 29 811 29 61 
1.3 SzentandraMóricz Zs.G<mn 612 61 

1.4 Szentandrapetzen J.SZkt 
1.5 Szentendre. Vrjiicsics T.M Int 5M 60 
1.5 Nayelásl Tanácsadók S40 64 

5 clm összesen ( 116 438 116 488 273 481 1 . 273 491 

3-6 cim összesen 6141 691 509 700 650 691 192 -139 433 661 669 
2.5 dm összesen 139 352 654 3SE 833 750 2 248 916 -139433 2 709 483 
1-Ecim Összesen 50114i 667 96! 1 CB6 698 4 746 31 í -139 43; 4 603 886 

http://Szuov.bn1.Cnhn
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3/a. melléklet 
Pest Megye Önkormányzatának 2 0 0 9 - évi engedélyeiéit lélsrámkerele cimrend szerint 

1 í S00S. 
prmcdclveíelt 

iraoos, 
[II. U.) 

Pje,sz,reni1, 
2009. e»i 

engedélyezed 

1612009. 
(V.0B.) 

Pm.sz.rend. efiqedelyezett 
|yiM0.| 

Pd.sz.lend. 
2009. 

EiinoQGlyezell 

29J2009. 
(1.02) 

pm.szjcnd. 
2009. =vl 

cngecTölyezed 

92U0OS. (XII 
4.) 

Pjn.sz-rend-
3009. évi 

engcüelveieti 

....J201O. 
I ) 

Pm.ez.rend. 
20D9. évi 

enqetfelyczett 

s 1 tolÉímíiw neve 
(tei (föl 

FelEzam kerel 
jlö) (fő) 

lets?am kcreT 
(15) HÓ) 

lelszaei kerel 
(15) (B) 

létszám íterel 
((61 m 

lelszam terel 
jlö) (föl 

FetBiem kercl 
(Ml 

1 UirJ-lE'llirV iin,i/,ll 
f 1-11MJ 142 0 ').» 147.0 ÍJ. 11 135.0 r.ui.o liWJJ rul.o 
f J 5.0 6,0 6,0 SO 60 6.0 

SiDCíaíiS jY.ttom.T'lVRfc 0.0 pjO 
1 7 62,0 62.0 -2.0 60.0 60.0 600 60 0 60.0 
í.s GüJ XDFftAZ £a Otthon 134.0 134.0 -6.0 128,0 12S0 125.0 128.0 1280 
f.9 •ÍÉÍCÍ .•ji.rc.a.ii Olrl-in 48.0 48.0 •X£s 47 0 47.0 47.0 47,0 47.0 

1.10 fajd S3.Q'-V 0'lntyta 50.0 50.0 -5.0 49.0 49.0 45.0 4S0 49.0 

f .n S6.0 86.0 -2.0 84,0 84 0 54.0 34,0 840 
1 12 560 58.0 •ifi 56.0 56.0 56,0 56.0 55.0 

1.13 55,0 550 550 55,3 550 55C 55.0 

í. 14 SióOVgel. felloi Szü l ik BB.O -6.0 63.0 -1.0 52.0 620 62.0 62.0 620 
1)5 Tés/óoVorf^o P&ÍIETI S&ioOt O 117.0 5170 -2,0 HM 116.0 115,0 5 55.0 1150 
U S Tajjirtszê r̂ aiTiJn n™o,«va/i Ofî cJi 82.0 B2.0 -2.0 90.0 600 800 80.0 80.0 

1.17 49.0 4S.0 -2.0 47.0 470 S F 47 0 47 0 

1.13 Wajykótös Kőns Otthon B1.0 81.0 -1.0 8011 80 0 30.0 80.0 80.0 
1.19 31.0 31.0 -1,0 30,0 20.0 30.0 30.0 30.0 

921.0 -5,0 916,0 -23,0 E93.0 0,0 893,0 0,0 893,0 893,0 B93.0 

f.20 Bp. ir:GVE5ZI 263.0 2630 283.0 283.0 
1 cím összesen ices.ö -5,0 1084,0 -18,0 1040.0 -9,0 1057,0 253,9 1320,0 1320.0 1320,0 

2 f qeÊ séqtiQvJ iaaial 00 0.0 
1 OE Í̂C&Ű FI& Feriid HSrhiz S370 997.0 9970 997.0 997.0 597,0 
2 Bn 5iiinh *£<U!. «J îáí 444.0 4440 -400 4040 404.0 404.0 404JJ 404.0 

3 "r™ra<iî iini: "imcívúcvini 314 0 S 14.0 314.0 314.0 314 0 314.0 314,0 

4 űyaiiirú Szakon/ Rendelő 56.0 56.0 sec 660 56,0 56,0 50,0 
5 SíinelsZlTn Rönddlfl 1150 1150 115.0 115Í 1150 115.0 
(3 •ö 103.0 1030 103.0 103 JJ 103 0 103.0 (03.0 

ndcü B4 0 64.0 64.C 64.0 64! 64,0 64.0 
2053,0 - 0,0 2X193,0 -40,0 !OSÍ,0 0,0 2963,0 0,0 2053,0 20530 3053,6 

1 iWivuhlnlii'Ll .Igazai 
1S4 0 1640 164.C éfi 169 0 •159 0 ox O.C 0.0 
99,0 SS.C 99 C S.Q 93.0 -33.0 o.c o.c 00 

•i >•... r-l.\, L, .1 ru l,L 2205 2200 220.0 -2.0 218 0 218! -100 20BC 205.0 
•) 1 ... M • .1. 1. 134.5 0.5 135.0 13S.C .2.0 133.0 533 : - n o 122.0 122.0 
a n 79.0 79,0 79.C 79 0 
i 'j 79£ 79! 79 0 79.0 

j.a 5530 153! 153.0 153,0 

3.5 Vác Sohv J Eii SzüHh Isk 39.0 39,0 3 9 ! 39 0 

36 36.0 35! 360 36.0 

ftöűd Peitii & Gimn 54.0 S4.C 84.0 éf 79 0 -79 C O.C 0.0 IS 
5 Ceoled Bem J 126.0 126J 1350 528.0 128.0 128! 128.0 
61 12.5 •OS 120 12.0 •2,0 -12,0 OC 0 0 0.0 
5.2 fJsoykats Eamtamoh J Gtntn 6S.5 -3,5 62.C •3.0 590 ••2.C 570 67.0 5 7 ! 512 
5.3 Haovktix. Ltot F Átüti W 56.0 15 C 16.0 56.0 -16.0 0.0 0! 0.0 
5.4 NítíffUéla.rJa^iési rái^saLü 70 7.C 7.0 7.0 •Xfi 0! 00 0,0 
5 5 fJaovkCiös Told/ Hf 3!AJ 155.0 -4.0 I47.C •40 143£ 5430 143.0 143.C 1430 

5.S CO^EMiC^fllllí-n- 1596 159.0 -170 142! 1420 

57 6B.C JSiP 6 6 ! ea.o 

S.B 60.0 66.0 60.0 600 
5.9 Owfád KCfr-, itt ,íir Sukk 52.0 52! 52! S2X 

5.10 Oxtetí UlKhvjitv LKBrttM. 74! 74 1 74 0 74! 

i . l l Cecléd Cóiss Gy Koll 200 20! 20! 2 0 ! 

5.12 Cooléd Erf-fl F ZmxStote 30.0 30! 30! 300 
Datox -SHUSI rí ̂ un&SWvr; 15! 1.6,1 16J 15.0 

í í í 16.0 16! 16.0 

hteovkate üsif FAtonfM 16.0 16! 16! 16.0 
12.C 12! 12! 12.0 

S C f̂ilKi Töri* J 76; 4 0 72.0 72.C -4.1 Gsi -68! L 0.0 0.0 

7 Qras Táncsics SIETI . 48.5 0.5 49.1 49J: -?s 47! -47.0 0.0 0! 0.0 

7.1 16,5 -0.5 15.1 160 160 -15! 0.0 0! 1)0 

5 GOílíÜlfl MídSeh 1. Sík; fli.5 •°á. 51.1 81. C - 2 ! 79! -79; 0! 01 0.0 

S 73 0 73.1 73! 7 4 í 74! 74 1 74.0 

91 Maim t-twc&si Tvntesadrj 7.0 7.1 70 70 -7.0 0! 0! 0.0 

92 IJüíiní-ZcnrimMifl 165 •nf> 160 1B.Í 16! -16,0 0,1 01 0.0 

9.3 93.C Mi 93! 93.0 

9.J 64.0 64! 64! 64.0 

95 PfcnlF-ívA 'ífn Síífíí 57.0 57! 57.1 57.0 

10 Mdnof Síterenyi J szia 64.5 3Í1 65.1 63.0 - 4 ! 64.0 -64! 0! 0.0 

11 î rsa BrJIvai J S2kk 441; 44.1 44C 41 48J> 48.0 480 48.0 

11.1 Csüai 7űnEiK7S íif Gmí\ 47.0 47.0 47! 47.0 
11.2 5 5 ! 55 ( SS,t 55.0 
113 Rflcl.eve.iDVe GMIII, 45t 450 45! 45,0 
11.3 Sz/oelszsj'l'P Bűíiih yJnw J! G 58.0 56.0 5S ! 58 0 
115 5í̂ HffSiiríiin: Q!Wilr̂  ^ S?*J 52! 52! 52! 52.0 
12 Óík*r,v fálüc^ H1 ŷaJk S&í -2.0 58,0 SB.t -3! 55.Í -651 Jü 0.0 0.0 
13 Fiy P Mp Sikít 61.5 -2.5 59j 69.Í -2 0 57.0 -57.0 0.0 0.0 0.0 
14 RHi;h*v* rtrly 1: 46.5 •0.5 4S.1 46.t -1.0 45,0 -45! 0.Ö 0! 0.0 
15 51 5 -05 61,0 61.1 - 3 ! 5B.C ••58.1 Of 0.0 0.0 
16 SZnggiB̂ ljTi.. í̂ 7>lfe| J 54.5 -0.5 54! 54.1 -21 520 -52! 0.0 0.0 0.0 
17 Üiü ̂ -iMfi J I.Ü S7aWí 42.( 42.! 12.1 -3.0 39! -39^ 0! V 00 
171 vac.pinVOiv r.ísíism SÍÍÍIÍ 37 q -5.0 36.Í 36.1 36! -36; 0! 0.0 0.0 
la Vűc iííillv E SE r̂r- 159.0 155.Í 1690 •00 153.0 -153! 0.Í 0.0 0.0 
59 ÍKn.Fr' KMSyth i. eo.r 5.5 630 62,t -2.0 ea.; -60! 0.1 Of 0.0 
20 ;g< 79Ű 791 •50 74 0 -74.0 00 0.0 0.0 
23.1 CKIIDÍIQ^&JGV KWfliurrJíh 21.5 -0.5 21 ! 21 11 -5.0 20Ű -20 ( 0.; 0.0 0.0 
21 55.; 55.1 55.: -3.1 52.Í -52.0 0! Sá 0.0 
32 ÜíHileriűíe PelzelL S &zkí 4B.{ 48! JM - y 470 •47.0 0.0 0.0 0.0 
22.1 24.Í Mi 24.0 1.1 2S.0 -25,1 0.0 0 ; 0.0 
23 53.1 53.0 SS.C -3.1 50! -50! 01 01 0.0 
24 SízenleíiGr-? VIÍ^ÍEIÍS T M 111 54.0 541 S4( -2.11 52.0 -62.0 0.0 01 0.0 
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J F3 n*mcvi Î F-K cmv̂ fl 170 571 

, „ 575.1111*1 VMn 5DKCÍÜ1W 20K 

1 IS TtottWVff FíillH 6 OlMOlí 60K i 0 1 ; 

1 lí rtnliU«n*ri a&otl-ril OTÍ.KI 655 6Df 

III rínnliSlWvtMlf™ 20W 

III Nnl*lí.e.lKík1i C*7*i 15 SCO -51Í0 11501 

Ili 169 161 
33 11! J l i ! a 44! 

, „ |aP 7EG.E5Z1 335 319 529 311 
33 158; JiJ ffi. 35156! 

I EacsTttuliiYi amiai 

HiirUila Flíl FfKrc Ki-kik 

; Ej. SJcOl Hltels lUil̂ l 

74lö̂ lllnr 7<lLrM*s™il 

űvn 6̂ Sínísiv Rĉ i&ü 
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J 

s 

10 

a 

a 
a i 

áthívwaoiHi sam. 

J 

s 

10 

a 

a 
a i 

SIM1KH. W W I I IC OW.1I. 

J 

s 

10 

a 

a 
a i 

5/lfiífc?"l. CF*mKn ifiíh 
VUSOHÍ B.S»BI. 

J 

s 

10 

a 

a 
a i 

Vit IMB E. 38HMP 

J 

s 

10 

a 

a 
a i 

CMIíüKflb&.lh:...WHi 
B * » » * W L.SMI 

J 

s 

10 

a 

a 
a i 

M M mua.it, ama; 

J 

s 

10 

a 

a 
a i 

SJollPIni'* PnÜdU Sík, 
S?enFe*ola r-íimn 

J 

s 

10 

a 

a 
a i 

r-.Tnlrr̂ i'1/lTnlrnr Ulil 

I 
^ffiSI»!ÍSS!i!<s!^jln!l3J 
PM M»mi* lg 

^'lUKlí^M^ 

ííenlBrlöl" Ji.ílrtin 

1-S cím dwoto 
f 

1 

http://mua.it


2010. évi 2. szám PEST M E G Y E ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215 
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(10.31.1 KGYH slaoijn 44CO0 44 0CO 763 44 763 
Szakorvosi peiideltsolozol 5zi5el5zentFriiklös pazyazat únresz oizlosltSs 
(Sztsalszoiilrn. IfendoSÖ EmBHsziidO ialérscgi -iaróbalag szakollűtO Kp 
KTJUP.2U07.4 3 2 pâ azat 105(2006 (03 20) KGYH önroaziaa.OÜŰ) 
316Í2M9. (06=11) KGYH, 9KS ksszaübosjeizts I71F2O09.) (05.29 > KGYH. 
DrűieiTmonedssmenrszolaáltfltas31l5F7CŰQ rDG 2IT1 KGYH 
Pecdri Idösok oHhonn aoolar brt'/ilits -M0O0 0 0 
Simon flfilal laknia Vao betlzis meofizüiitetaae es a lakotzobsk IsIJiatöva 
liléin „ 

0 Nagykörös! ToldrM. ÉSolmiszortp. Szakkbzcplsk. aözlo|krsrlö bciendazcs 
aeszeizeee, OzomtalialyezB&e. VDZBlekrendazer CBorejo 270/7.D09 (05 29.) 
KGYH nAH 364/2009 Htt 211 KGYH 36 750 36 760 
Damorií 51775 hríz Inníílín nwnvA'.fa 13&r70O9 ÍD3 271 KGYH SOOG 6 rmü 6CŰ0 
Par!ar|límaiil6Tj,OEÍ &7Dgrâ  liBr&létB jalazol6r Qp̂ Oae J42(2COa. ̂ Ia3a.l 
KGYH 4r»0 4O30 140 4 140 
Toalmüs. Válírjúl SíoravaűcNb. OHfianzlsilalv IfilarjItóE 30C 300 -S5 235 
Idfisek Ün1,üii9 pece\ bizlon&adi raaa ẑerê aa 45 45 45 
IdSsck Otthans HacVcvo bciilsj csoro 954 994 964 
GOd Tonhaz narkoki maavilaollís 160 165 ,69 
S1ai.Lrî a IQOaal Clsbd43 lamüalesla* bövltéae 2 975 2 970 2 976 
F1*1KI 0. iroda cs kiHvjliri klapílí̂ a 414 414 414 
PBIOH SánDai u. 3 azam alalli dalian riaszlc lalsnKBEC 96 96 
PV Onkííirnar̂ zal Lfiü-lialozal &6u IfBBö 4Í3 473 473 
PT^MiCIdazfTifl'Vo'ílcronciaM.IrTl ̂ CSIpInkHisiiek krsjakrláüí !S5 159 155 
tWsvtx-ösiaf fl&amse. m HÉEzarok 56! 563 563 
PM ÓH (llr.7lnrti„ íK.mkte rulialajalü 450 450 
Inarís Snat Gílhorv akadártfmonteallá-sp KWOP 206 266 
Tanloaz Brilrnijlon EorQck.ao Ódban akadahímenleslresa 229 229 
PdiE'&löívai snru.ülí Cirlion kazán nl£r$7.lllílonn7íi. 215 218 

ŰanK ŷ 517T521.517!Q braz Inoallan magvílelB 44212009 (09 25) KGYH S&50 5O00 
Szenlcndia KÖMOIII L J 7. ÍJrlilv^í^oíyiiSS^ÍIGi , coo 1 000 
PMÍ3K npaora tftluflsíaaaíLoz kspaaoiWú larvezfi, lev̂ kanysea vhuiteo 
(Sirir(i(aze'zödca^53(2ri09. |U6 .ZSJ^GW 31500 3150O 31 5O0 
PUG41 páryazalallioz tapĉ ckOda pâ azalliaai. pjar&klm&naCzsa"«nl. 
szokiílTHIí-i Mezerzóse 'kaialaz.uzorl^ 3d?72CK10. (06.20 \ KGYH „ 0 
PMOIH epilaar baruhaz&siiilioj kapaaolöűO IcbonyoFdűl műszaki elk-nörr 
Iwtkanvsto veoziso íkorelsjarzídrWl 30WO0B. (06.26.1 KGYH. 20 0O0 20 030 20 0(10 

3.1 Bov*t* aér>Bk̂ iaiand.JalszEEBla3ak váaarlaaB 9 113 laoso 27 463 -6 564 18 899 
Ellvíll 06" Iwreoüazes uatailaaa 9113 9 113 -B764 349 
SciKtílií Oíllion Inaíca íiilosl nlaírviyolok uvn c 0 0 
\cfisek Ollbooa Paca! bollBF caírio 0 0 0 
n?H7A!Jíílíft|10 7ISZK KMOP. 20íia.4.1.1. paí/azal 5ziűalFjBr>liniklüai Gabika 
J. Szki ^nül (orrpa Í697200Ö (K 001 KGYH alabön tcoo IfflH 1000 
OrszagkOzepaTI3ZKKWCP 200641.1 pnrvazarífcnoi SzlBrí^l J Szki. 
salíllfnrifalSS/IOCa.TO.ÍO.lKGYH alanün 1000 1CO0 ÍOOO 
OrszagkOZfipa TI52K KMCrP. 2006 4.1 1 pályázni PéccIFáy Mn. S2ki.aaial 

1000 1O30 • 000 
1<na CK7HüZ6a lilüaek Glíhona rrioa6.s7arll0 lüsüny beszerzésű 350 350 
NaaykÖEÖa Köria Ollhoíl tiiiriü-VUÍióoco hcszeiztee 200 203 
Femjmaaola es könvgkölö uéc &BszorzcDO 49(2009.102 271 KGYH 15 000 isom 15CO0 

4.1 íjawlloll es szamDaslechfilkal eszközük VSSÍZUBI 9 690 2 364 12 561 o 12 564 

Űnkanranyznli hk'nlalbn'nlvpr nsíkrtr AOKjorzAs 9 450 9 4SO 

Bztovak klaabbsíqi onkarmányzal baroYar oazkft7 boazerzöa 200 -2O0 0 o 

Uoderioi Iraüa orszanoraziiaaílaaaal kapaaalalaa aazközbeazarzes 2 000 JOCÓ 20O0 

PM Kf Rszkil/fwníOízes 779 779 Í79 

TEGYESZI.azíöztasza.zta 305 305 305 

o j 0 

5.1 Gaolármrj luiazcrzía 0 I S « 1353 0 1303 

Naovkörda Kírla Ollhon lolOkocsi omdö iA kiabnal-hoz 1232 1232 1232 

6f̂ a SzanvHlalululeaQk Oübana kiaboaz let nomlabronaa beazerzás 151 15, 151 

I. BeELtfiazás Osszaaril 1 563 194 1327106 2 590 390 -524 023 2 366 SÍI 

11. FOHUtmioJaal CCJra atailon HíníauzKŰZ 

11 FdtiülimdB! =élra aladaK cá nz.Szkóz vs,z,s,r 29 6S6 2S66S 150 29 515 

CHÍOIÍIÜ Kossuth LaloG Glmnaziuia kerllts (elúillas (73J2M3.104 241 KGYH HM1 1404, 14041 

IJaazalvKiBlaa TI SZK oâ ?zali (mlcsz 10 125 W1ZS 10125 

ínloriov 5zlera?ivi J Szi9Í elűlíeszelyes ea Kfíákaa 26*2009 r05 29.̂ KGYH 5 000 som 5 000 
tlnfiki keret Jtóus Szl7eplebatKa Godö Mesletbazilamptom íalúíltaaaiiaz 
lamopeiaa 150 150 150 

flnaU keret Oaaal RQI. műef^k Te.-nclom lê ilteaabaz lamocaláa 150 (50 150 

Elnöki korol SÍIT^EÍHI fímalKat Temetőm 'eti.1:aea!30z limütiaids 20ű 2CO 2C0 
Elnöki krjFol szeld Antia Római. Kai. PlMtarNí (Románia) lompfoni belsű 
ieKinaaa 150 ISO 

III. Felíinlmozísl tanzlek 

5r»O00 .316 3,1 16, 619 .161 639 0 

111. f elllfllmozasJ laFlal&k összesen 500 0O0 -318 311 JS1.6E9 -181 6E9 
0 

IV.Mi^Oíazas^dJt.lll.l 1063 194 1039 tea 31016*4 -705 557 2 39! 037 

http://KtJUP.2u07.4
http://3
http://2
file:///cfisek


P e s t M e g y e Önkormányzata Hivatalának 2 0 0 9 . évi t e r v e z e t t kiadásai felújítási célonként 

e f t 

Megnevezés eledeli előirányzat mödasLtáA mödosllolt 
előirányzat módosítás möiLD&Llotl 

előirányzat 

! . Felújítás 

Daliás Táncsics M. Gtmn. Fűtési rendszer kialakítás 162/2006 (05.30) KGYH 53 000 53 000 -2 406 50 534 
Tápíógyorgye Pszlth Hetegek Otthona nagykastély vizesblokk felújítás 
149/2003 [04 25 } KGYH 16 127 16 127 -10128 5 99B 
Györnrö Alt Isir. 1. azámú lakásotthon felújítása 5000 5000 5000 
Vác Simon A_ gyermekotthon felújítás 10O0O 10 000 10 OOO 
Abosiy Spec Otthcn Fábián-Barg küiia teraszfeiüjítás 
és nyiláéért csere £012008 (02 29 ) KGYH 5 500 -5 500 0 0 

KMOP Kovács Margit Müzeuin bővítése, fajlesslBS&.felújliása pályázati onerö 
69/2008 (02 23 J KGYH (müktjdisi tartalak) (beruházó PMM!) 13000 12 000 12 000 
Nagykőrösi ískolatórtdneti Múzeum külső homlokzat felújítás KtóOr-2K>7-
5 2.1/B cályájat anaró 2Ű6I200S (05 30 ) KGYH (ceruliázil PMMi) 3000 3CO0 3O0O 
NagykStöei Told! Míkios Éiüittiiszericari KoJépl&kala KitéskorszerOsítasi es 
melegvlzellátásl rendszer ktnszerüsítése 270/2005 (06.27.) KGVH alakján, mód 
319Í20O9. (05.36} KGVH aSaoján 100 OCO 31 OOŰ 131 OOO 131 OOO 
TEGYESZÍ nagykőrösi Gyetmeketliionának fűtéai 45 melegvíz elóáliiiási 
rendszerének valamin! a vaesblakk ázásáriak msgszűnlelési munkái 271/2008. 
(06.27.1 KGVH alapján 19 OOO 19 ÜOO -19 030 0 

TEGYESZÍ érdi gyermekotthonának melegvíz előállítási rendszerének valamin! 
a vizesblokk ázásának megszüntetési munkái 7 279 7 279 7 273 
Ceglédi Kossuth múzeum állandó kiállítás felújllas saját forrás 11212008 (03.28) 
KGYH alapián 4 096 4 09B - Í096 0 

Megyeháza külsS homlokzat felúiíiása 160/2006.(05.30.) KGYH 9003 3000 -239 8 7B1 
Örkény Pálóczl Szakközépiskola tanműhely padozat, nyílászárú csere, ipari 
kapa (elúiitás 1 063 1 069 1 069 

Gvűmro Idősek Otthona íapostetö javítási munkák 45O0 4 500 -172 4 326 

Gvomrö Szakorvosi Üendela szennyvízhálózat hibaelhárítás 180CO 1BQ30 -12 257 5 743 
TápiogyOrgye Pszicii Betegek OHhona vízvezeték résileges felújítás 143/2COB 
( T G J Z l S S l t L 13 200 1S2O0 -5 556 13 642 
Nagykörös Toldi M. Gimn. szennyvízcsatorna hálózat részleges felújítása 
142/2003 (03.27) KGYH 13 203 13 200 -1 250 11 050 

Bp. Aisóerdosoru. 12. ill. em. 22 fűtéskorszerűsítés 1 310 1 910 1 910 

Ecnyódiicel üdülő naszioües felúíltása 4 920 4 920 4 920 

Caqléd Losantzsi 1 Alt. Isfc. 2006. felújitás jöísliesítesi qarancia 3 316 391K 3 316 

Plll&vőrűsvái Speciális Otlbori vizesblokk felújítás 3 600 36O0 9 600 

PM ÖK KoznyOJósi terem szavazatszámláló feiQ|itáea 573 573 573 

7 ura életveszélyes födém iavítása 50 000 10000 10 OOO 

Spaciáiis Otthon tnárcs lúíasi alapvezeték csere 1 501 ! 591 1 595 
Simon Antal Iskola Vác beázás megszüntetése ás a lakószobák lakhatóvá 
tétele 15 814 16614 16 814 

Pilisvorosvári Speciális Otthon külső nyílászáró csere 382/2009. (08.25.) KGYH 13 000 13000 -13 OOO 0 
Szisetszentmiklós Csonka J . Műszaki Szkisk. és Szakiak, fűtéskorszerűsítési 
munkálatul; 361/2009. (oa.2o.t KGYH 130 OCO 130 000 -130000 0 
Nagyfcáta Damjanich János Gimri és Szakközépiek. nyílászáró csere, javítás, 
homlokzat szineietés és elektromos szerelés 267/2003 105 29 ) KGYH 102 OCO 102 000 102 OOŰ 
Öcsa Szenvedélybetegek Otthona 1elú|Hási munkák valamint parkoló kialakitas 
31672009. (05.26.) KGYH 115000 115 OOO 115 000 

Tápiószentmárton Borostyán Ottrien meghibásodott mosógép javítása 4£2 422 -133 ím 

Táplogyargye Psziohiáliiai Betegek Otthona gázüzemű bojler csere 884 aaj -21 853 

Védelmi Iroda beléptető rendszer, atasztó felújitás 213 213 213 

PMŰH gázmároliely kialakítása 1 934 1 934 

TEGYESZÍ kazán felújítás 244 2M 

Tápiögyőrgye Pszichiátriai Betegek Otthona emeleti folyosó burkolatcsere 5 587 5 537 
GyöirirSált lek. iskolaépület homlokzat-és lar^stetö felújítás hrjezig. És 
villansz. Munkák 450Í2009. (09 25.) sz KGYH 55 000 85 OOO -55 000 0 

1. Felújítás összesen 223 627 STÍ 687 S01 314 -255 496 545 31 í 

U-i 
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5/c. melléklet 

talézntÉrtyek 2009. éui feníezetl kiadásai Eolhaimo.tasl fel 3 dalon Ként 

MognEVeséE 
SOOll. i-n 

MognEVeséE 
•< íHleü el 

ecdlgl | | lElDrtlug* | 

Besl Meevei Flór Ferenc Kórház 

11 Sitlirrof <*rm*k»k íí Jítlh. ÖCOl .,„,«. 

7 1 f-íilll«rnfc uasariaia • itresIlÉse 
0 

SSSr*. saxu e í M 4 

4 1 ttnNVIIrlI K*a»dta?,1Ech"<kal eszközök uasaraasa d 

5.1 na&armu tentn/n g 

fie.'UHÍV!** APA KI™ 19 700 

1. BemliSíi* tt&*raSfln 30 M0 ttiooo 140 DM 
0 11. F-elrialroozasi célra sli(totr DénzEszköz 

II. Pnllulnxnaií célra ataüarr oanzeazköz ösEzeaen 
0 

0 a, g g 

JOOM Hü 000 14so» 

1.1 £*eln-irr termetek irtiarrasa 

7.1 Emiletek vaiarlÉM - IMai*M« 

3.1 F«vfbn(.Br*.üefa™i .rdsZEitítMk mar ian 
ŝciaEi zcv maliacczl a 712 

•vafitelo 14! Ü 3 

41 (Ifrtu* *s uftrMttiuelMjkar eszközei vauttifta 

5.1 Güdajmfl rmszEtza-i 
HcnilbSzas Ápt> 

l. Beruházás Dilimen g 0 B364 S3B4 

El. Felhalmozási célra afadoH nínzeszhOZ 

II BrFhalmozasI tálra áladon iiénzeszkD; összesen o „ o 

n g 9S64 13S4 

TilriíiriYníivinré'er Tnrot-beíint 

1.1 £*f!l>ml tenní*^ Yisanasa 

7.1 Elkelek vasSriasa - iGlGsIltse 
övorrcctoszlílv ^sas 13 HM jocoa a s m 43 000 

3.1 t/nvan •íöek.lwrend.-íelflzerfllesek vtsartisa 

rf^elves hulladék űsűmícOl Gerendezes . . . lá§ST 1490 
.̂nr-jllf â irel í í c . ^ i e i es7ko7.ailoir.arlv csereié ISOB a ™ jsoorj 45 000 

4.1 (lnwltell es azamJiasteclinlkEj eszközök vasarlasn 
5.1Gfiniajmtl bísíí-íA* 
Tií'cínÖT&iaiai csőre scco ÍCO! a ooo 
1 Bumha^s- wszesen 40 000 ^ K g g g 1400 07 450 

11. Felhalmozási célra ataa"rj(1 pflnroszküz 
II Frlharrnozasl cafra aiaoofl nenze&zkoz összesen „ o g g 

46 DM soom 58 OOO 1490 S7 490 

http://es7ko7.ailoir.arlv
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InlézmÁílVck évi lervezeíi kiadásai felhalmozási Ioladal.nnl.eliI 

2009.óv 
j eddiol 1 [ Jelimlenl | 

eiWBIri. 1 mídosilís ] mídosltotlel. I foiabslHs !m6dosítoOEÍ. 

Szakorvos! fletideiaintézei, Oyömiö 

11 Szellemi lemTÉkefc viiíi-ite-i 

S7afíva vá6ilíií 

G3I1 

3.1 Eítveb ̂ »l>ri>eTend.-T<?̂ zei¥r>-iBk '•"asSíIJisa 700 206 

™ s í « e t . ™ l , v hSlfeüekrím.MSPMMSBíí saSSSMB. tSHa ,„, , ,„ 
fl.l Uowücll 55 nzamltasMílinllLal rsífcozok vasailssa 

ívcmalö. szarrilojcp V5ssn9s ZOi !(M 

51 (IBDiaFmu tieszeíZES 

1. Beruházás OSHflSFn 1456 

11. FfllhalnmzasF sálra (Karton BsliZJisíta- «sj™n 
0 

„ 
o 

III. F-lhalmazasI la-TalE fc ÖSSZESEI- 0 „ „ 

0 200 ̂  IMS nts 

SEFllolvaal Rendel öiniézei, SzigelszenlirultiáE 

1.1 üzellBrnl ieimekEk visjitasa 

7 1 ( u n t vMirlIsa. leKsItésE 

1.1 Eoveb •ecei-bel.Kf JassiieielíSík yasaiiasa icrco 15 000 

o*.osi mOlzeiek üeBzerzese 0(05 6IÍI1 

a 1 IWullell i ! n i i U i O M U sszkozok ytitiitu 

OaVVIIell EEBCSErE 5 903 5(ÖT L. i D SS 

3.1 GÉcíariTiC hoszBISfis 

1. Tieíiiliazis ÖSSZESEI! „ 6OD0 6CÜ! 

II. FftHijInnzciil ct ln ataűoll aonznfkí" f . ™ ^ „ 1 0 „ 
111. MJMosszssen jS.Ji.) 5 000 15 000 21050 2ÍCCC-

SzaKosüosI RaraJcIÖlnsozel. Monor 

r 1 szellemi isrmétei vásárlása 
VSGVSIII enekü íock 

Z.l Emiletek vásárlása - tóipsltísa 
31 EnveH aeöek-berend.-felszerelEssk >aitfl2u •lODTl IffiO 40U0 

lírahan&os K5sz0!sk Beszerzése 1 194 . ~ 4 

1.1 (Jawllell es szsrritasioLlinlkal eszközök vasaiíjír. 
5 1 CiBolirmü beszerzés 

1. BecchazEs osszsssn a 1194 

11. pelnalmozisi célra aladotl pénzeszköz 
II. Fíllialntojasl tílra áladon nenseszköz összesen 

0 D n III. Wlndösszesen (S^l.l 0 4000 1J94 5 394 

http://Ioladal.nnl.eliI
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Enlé-ETiÉnyek 5ÜQ3. éu| tervezel! kiadását felhalmozisi feladatunkén.. 

Megnevezés 
2008. év 

Megnevezés í edcNsrl | ! íerert/iul | 
nraűcnm. tnédosltís 1 mOriosliotf ck modosltis "iCJIasirnn ul. 

Szakorvosi BcndclöínlEze't. Hagj-káta 
1.1 szetten* urotákak •tsartlia 
7.1 EwiHlEh visiriasa • IfllesltesE 
1.1 EovéO Moei4we««d..f»la*ereMre«k vasirlaia 
4.1 Uowkeíl és saamarastechrtfkal eszközük vásárlása 
S2amrTi*Wű beszerzése i-n 
5.1 Qeoiarmll beszerzés 
I Pnunazia összesen 
B. Felnalmozasl célra aia*jtt pénzeszköz 
II Fejnaimozasl cella atadcit oénzeszkoz összesen „ 

a 111. Felhalmozási lariaiek 
Irl. Fefbal nwzlsl tartalék összesen 

0 0 III. Mindösszesen |l-^l-l a 135 135 

Bem Jtasel Műszaki Szki Ceoltd 
11 szellek a o u visérllsa 
7.1 Emiletek véttrttia - létesítése 
5.1 Ecveb néo*k4MWetid.4aMnrel«s>t vásárlása 
kcjeszí eszközbeszerzés szataiai Bszkazok 1B3B 7 031 B6S9 
4.1 OtíwfBttí és szamüastecnnlka] eszközök vasadass 531 551 581 
5.1 oépiarmll hesznlzes 
1. Beruházás összesen 4 42J 4 429 2B31 7 760 
11. Felhalmozási célra eladott oénzeszköz 
11. Falrialrrrazisí célra aiartptr nénzeszköi összesen 0 g 
IIE MlndasszEseti (E-I!) o 4 420 4 429 7B31 7 760 

Losontzi István Óvoda, Ált. Iskola, Speciálle Szakiskola. Qo. Qyoés Pedagógiai 
Szakszol&fclal (részben Önállóan gazdálkodó) 

1.1 szellerrd ternrekek vasadasa 
21 EDEBerek vasadasa - létesítése 
3.1 Envíb Depók Jwicnd -fölszerelések vasaifasa 
kcieiezíeeztavSeszeszas üakifa: oszkozm 

0 
ÍS SS 

J.l űawItaH es számítástechnikai eszközük vasadasa 0 
sranilrünerj es rwirtaiis >oll 141 
51 íianisrmíl beszerzés 
1 Benrnazas Összesen „ 400 400 
El. Felhalmozási célra atadnrt oínzeszköz 
iL FrEhalmoiaaí célra aaiion nemesikéi összesen g 
In. aTlodosszesen (i..B.) 0 

D 
400 400 

Toldi Mlklés SzakkOiéDiskola ás Kollíolom Nam körös 
1 1 szplleml [ennétek visa-désa 17C 120 12D 
2 L ÉDOleue é̂sarlasa - létesítése 
3.1 Eovéb népok-bercnd.-fnlszereiesek vásárlása 1200 
Kijelezi, esaczseszerés szakmai eszköz IC 331 10 307 
4.1 Ünwltell és szűmlEaslecIbnlkal eszközök vásárlása 1 110 12/0 i z i a 
1 db PvomlalQ 10 dli notilícíi'- 1 db Ir.tlod 1 &z3milrmp r 2 ISO 
5.1 GéDiarmű beszerzés 
r Bcrnna-üs összesen „ Z59D 7 5SO i ; 596 IS 166 
IE FesnaEmozésl célra atadon űínzeszkoz 
II. Felhalmozás! célra átadott panzeszköz összesen „ 
111. MbieKBSzanisti.-ir., 0 2 590 2 590 12S90 15 1BB 

TorDk J- Szkl Ceoléd (önállóan oazdálkodo) 

1.1 SZBliemi Iprmektk vásárlása 
21 f i i r m r vlsirllsa.rHesllése 
3.1 Emrarr néoeh4)ereiirl.JeIszareiasek vasarUn 
koielezü eszkazbaEzer7ás 471 4Í1 4Z1 
decenli3̂ za:l cálvízafban menieloll eszközök 75 555 75 555 25 555 
d.l LJnwLlell és szamliaslecnnikal eszközOk vúsadésa 635 835 SÍ5 
s 1 Gemaimo Deszerpes 
1. Beiuhazas összesen 26 B6S 26 S6! 20 861 
II. Felhalmozási célra íladtfl nanzeszkoz 
II. Felhjlmcrisl ceira aradch Dönjisiköi' űsssesen g „ 
íB.wlndas5zosen(l.-ll.| g 20 661 26161 0 26 S01 

Török J. Szki Ccaléd Irászoerr önállóan ojzdalkodól 
1.1 szellemi lermékek rtsad Jsa 
H.lÉüülalek vasédasa - lelesrlese 
31 Énveb néoel>]>ere[<d.Jelszereiasek vasártlsa 
kclprlezí DszkHIK-síCzes eiívClí nío bcnirklozes 
aeeentrtWilt sálvazelban neo.elűlt eazkűjoí 
JEEI-Mivizal 1 170 1 ÍM 1170 
naszlO kicbllts 3 014 3i!f.4 750 3 7S0 
4.1 Elmvitell és szimHaslEChnlkal eszkűzOk vasáriam 
11 ccdama bíszerzes 
r Berrrtizas összesen „ 4144 4144 ?5Í 4 900 
II Felbalmozasl célra alapot! UnzesfkOz 
11. PelhaHnosast célra aladun nönznsíkoz összesen 0 
irl. Mmdosszasfln o 4 144 4144 IS6 4900 
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intézmények evi terveién kiadásai ra.fíatEnozá̂ i tetadalankánl 

Megnevelés 
20D9. eV 

Megnevelés / Etírflol \ \ ferenleoj í 
eredetiéi. I rnödosltis 1 müdesliün ei. 1 módosítás I módosítónel-

Palóc?! Horváth István Szakképző Iskola és Kolléaium. Örkénv fönállóan aazdálkodó) 
1.1 Elleíleml tenoekek vásárlása 
11 Eollleíek visir l ls. . létestlése zoo 200 
3.1 Efwt* néo«k4)VT*nd.4tli;trfllé*#k vásárlása 
4 1 tíowlteir es számítástechnikai ókorok vásárlása 1501 1501 
5.1 Qénláimíl beszerzés 
t Beruházás összesei, 1B[1 '.9.SJ g 1S01 
II. FelHalmozásI sállá atadoH oenrESíkaz 
II. Felhalmozási célra atadcn netizsszkoz ossieseo o 

0 1Q. Mindösszesen 41.41.) o í m 1901 1 1501 

Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium, Örkény {részben íjrlállrj gazdálkodó) 
1 L SzElisml termékek vásárlása 
Z.L ÉcülElck vásárlása - létesítése 
3.1 Emili qá™k.ber=nd..relsze«léscK vásáriása , : 5 I 

1157 1 157 
EOkasz* sovaawaoú. meleneibtarlo Edém 29! H7 
4.1 Uawltell ás szímllastechritkal eszközök vSsá rllsa 
szfimllcíéc. beszerzés 101 Z01 
51 GÉtJámiD. beszerzés 
oötkocslre diindabroncs vattrtlu 154 154 
1. Beruházás összeseit 1157 1 « ; 1309 
11 celbmnrazásl célra tudort oénzeszköz 
11. Felhalmozási ctba étstlatt nerueizKa/ összesen r, o 
111. Mindösszesen [HM I15Í 1157 Í5Z 1BD9 

Táncsics M. Szki Oabas ([észben nnállá. qazdálkudo) 
muBana1 tarmake* vásárlása 
?., DrmlEiek vésáilésa. létesítése 
3.1 Eovéo oének.berend.-lelsze.clések vlsárlísa 

(SS 6Í3 -663 
4.1 Udwltelt és széri-dlásteelLolkal eszközök vásárlása 
5.1 OéWármtl beszerzés 
1. Batlrtiárás osszesno „ 553 653 .651 

( ti. Felhalmozási célra áradott bénzeszkoz 
B. ̂ elhalálozási célra átadtfl nénzeszköz összesen S. 
III. Mindösszesen (Ml.) 0 S53 653 .653 a 

Simái H- íeneishala. Dabas 
1.1 Szellemi termákElt vásárlása 
7.1 rándlet** vásárlása . létesítése 
3.1 FűváB néDek-i>ereiitl.-relszerelásek vásárlása 
kotdrrzrj í̂ ZKSZtosieras 533 523 
4.1 Üowitall ás számlTástachdikál eszKOZOk vásárlása 573 z;a 
•üntmamiJ beszerzés 
1 Beruházás összesen n TW 795 „ 795 
11. Felhalmozási célra áladon jatnzeszl.cz 
Ik Felhalmozási célra atadon Drnzesrko? összesen „ 

0 111. Mindösszesen (l.-ll.) é 795 796 0 7911 

Madách 1 Szki Göriöllö 
1.1 Kzetleos termékek vasalása 
7. \ &HHetek vlsarlasa - létesítése 
Jl Em/élt níoek-ber*init.-íet5zarelösefc vásárlása 
kctelezö eszköz beszerás 1377 1377 1377 
SzivaKvú cssrs 
4.1 üowltell és szám-tástecholkai eszközök vásárlása 
11 rláriármo önsmrsés 
1. Beruházás összesen o 1377 1377 o 1377 
II. Felhalmozási sálra átadott oénzeszköz 
11. Félhalrmzásl célra átaöMt oénaeszkaz összesen g 
III. TáTmlosszeseii (1.41.1 1377 1377 g 1377 

Madách 1. Szki Gödöllő Irészben dnallOan Gazdálkodó) 
1.1 Szellemi tárcákká*, vásárlása 
7.1 Énuletek vásárlása - letesnáse 
z.l 1-crvéh dínek.berend -TelszezBlések vásárlása 6Z13 6Z1S 
kole^zá oszfcuhcszcrís o g 
Síi-attyú csere 
4.1 Üowltell és szémttasteeltolkal eszközök vásárlása !49r) 1490 
5.1 Oéolárrall beszerzés 
k Bciuházás összeseit „ „ g B109 BIOS 
11. FElhaliiiozásI célra átadón bénzeszkoz 
II. Felhalmozási célra átadón pénzeszköz összesen „ 

lii Mindösszesen IMI-) 
B B 

g 17CJ 

József A. Glmn. és szki Monor 

1.1 Szellemi tormákét vásárlása 
z 1 FUHelEk vásárlása. látesltESE 
tűzvédelmi és riasztó rEndszBr klénltésE 2 375 7 375 
raktáréolllet kláettésa 
3.1 Etrvíb Qécrf.bnreod.jElszireláSEk vásárlása 
ÍCtelezO esíkozeesze-ís 7!0 ÍSS 729 
4.1 Urrvvltell és számítástechnikai eszközök vásárlása 
számUteeB vásarís 445 445 
5 1 ÍUBIáimO beszerzés 
1. Beruházás összesen o 7!r) 7Z0 5 973 6 592 
11. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz 
H. Feihatmozísl cBlra áladon QéiuLeszkol osnesen g 

0 III. Mindösszesen (l.-ll.l 0 í!0 7ZD SS7z 6631 

http://jatnzeszl.cz


2010. évi 2. szám PEST M E G Y E ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 221 

tntézméííycíc 20(19. «WI Idrviffefl Jíiflüíiai felhal marási leliaalorbhén: 

Megnevezés 
2003, ÉV 

Megnevezés 1 DUcnui t 1 leien leni I 
ereded el. í Irrödosltis i rniricsltcll Bi, 1 módosítás 1 módosítói', "1 

Szieiénvi JÚEsef S ^ k kopnia fcota, tfianal 

1.) Szpiíeml tnrmtoirá tisferláni 
?.l tbMltitf UiíS-JJsa - fÉTLlíllCií 

3.> Irovéb né oeV-li* ralid -fels7.»rel*s*T; vásárlás* 
7B4G 

d 1 flihivirrll M £ rfĉ UricchnnrAl eíAúafltc vi^i.rata 

száirilíűcön visíirlís „ 
5.1 OiDlánnű MsrGrzé'i 
1 EíPMhiíií toll«!Tl „ g ; g M ;sss 
11 Fc.haSniOzi.il célra ifadOT rMiürtiköz 
ll. Fel (Ű. mozi sí célrj áraüoii oénzeukö? összesen 0 g 
lll.Mln*ls,íesen(l.-(L) 0 a D 2 396 

Nevelési Tanácsadó. Ntonor 
1.1 Szellemi termikek vssídSsa 
3.1 ÉnWetek vasadasa - lotesirtse 
11 Emeb . t n M M Jelszerelísek vásárlása 
kalc^zfl oszkozoeszeres 459 4M 459 
4.1 Üowltell is szamHistettinlkal eszközük visüitasa 
51 aemerma beszerzés 
1. Beruházás összesen 459 g 459 
II. Felhalmozási cOlre aiadatt nflnzeszküz 
Ij Felhalmozási eerra aladotr oenzeszkoz összesen 

5 

g 
BI. Mindösszesen (t Jl.) 459 459 g 459 

Általános Iskola és Do.. Gvömrö 'részlven önállóan narciálkndól 
1.1 Szellemi termékek vásárlása 
2.1 Epületek vásárlása • letesliaso 
31 Eirueb nenek-uerend Jelszerelesek vuartica 
kelnlczú cszkwbesze'es szeiiiieiielö csíkozok 1SH 1SÍ IÍB 136 
fl 1 t.lnwileü es számítástechnikai esíkűzo* vasalása 
5 1 Qenl&rma beszerzés 
1. Beruházás osszesBn 

0 
153 1SS 17B 336 

a. Felhalmozási cerra áladon núniecjköí 
II Felhalmozási cella átadod nenzeszküz összeséé g 
01. Mindösszesen Ik-tl.) 0 15B 15a 170 J3.B 

FávA. SzkiPécel [Önállóan aszdálkodál 
11 SzellenJ termékek vHXttia 
21 Epületek vásárlása -létesítése 
! I EOVOb oenelJ»remi -felszerelések vlsanisa 
IHBM6 eszkozbes/e.Ss l!05R ,5(558 1! 05S 
mczíilsznasani nercek ÜK!" 
a.l rjovvllzil es s2kmlUitetlinSk.il eszközük irtsailisa 
liliomainál eszközök 3 37S Í376 3 376 
5.1 (jeolaiiiia beszerzés 
1 Beruházás összesen 

D 
2B320 Ü320 g, 2B320 

El. Felhalmozási colra atadoll Wrűrszkűz 
11 prlhalmczasl cella átadod nenzeszküz összesen g g 
111. Mindösszesen jl.Jl.) g 2B520 7S3ZD g 7B320 

Fiv A. Szki Pöcel frészrjen önállóan Gazdálkodói 
11 szellemi termeket .Isidasa 
2.1 Emiletek vásárlása - IMesrtaie 
•eosIEInebdÉse !15S 21ÍÍ 
3.1 Paven aenek-berenil..1elszereiasek vasadasa 
M'cIHOcSíttlbeizerei 1rj2 t, 1 C70 1010 
rtijüoazaasaQi oezek 400 
4.1 Ütrwllell és szamHisteorinlkaE eszközök vásárlása 
inlonnFiiikai euKozok 
5.1 üotHarmü beszerzés 
i HeiuMzas összesen lom 2 591 3 611 
11. Felhalmozási célra átadod nenzeszküz 
11 Felhalmozási célra átadott nenzeszküz összesen (, o 
II; Mindösszesen M l . l 

a 
f oio i o n 2 591 3B11 

Batthyány K. Gimn. Szlnelszentniiklós 
1.1 Szellemi lermékek vasadasa 
7 1 Fellelek vasSrEas. - lAtrSlWse 
3.1 HraelB iiéoek-lierei]d..felszertiléíek vasanasa 
küelczö osiuizbeEzerco 
4.1 línvvIlelE és sianíiaslechnlkal eszközök vSsanasa m 770 
5.1 aeolarrm] beszeizas 
1. üeronazas összesen g •m 77S g 27S 
ll.Fellialmesjsl cella ataAffl oenísszkoz 
II. fclkalmbzasl eeira araoDtt oenzeszköz bsszesEn 

0 111. Mindösszesen [1.41.1 0 ; ; E m 0 •m 

1.1 Szellemi termikek vasadasa 
2.1 Enolelek vlsldtsa - létesítése 
3.1 Envíb qebekJwrenű..relszereiasek vasadasa 

3 368 3 3BB 
4.1 l i u w M es szaiültisleohnlkaE eszközök visádasa 
5.1 Q6rkflnro beszerzés 
1. Beruliazas összesen 

0 
3 3BÍ 3 308 

0 
3 38Í 

M. Fellialmozasl celre aradon nenzeszküz 
11. fellralmozasl célra ataüotl nenzeszköz összesen 

D S3XI 3 3BB 0 3161 

http://Fc.haSniOzi.il
http://s2kmlUitetlinSk.il
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•rc.cznrényel, 3(109. -

Megnevezés 
2009. ÉV 

Megnevezés 1 eúdirjl 1 | jelenlegi } 
aredattB.. miclostas ! múdosltott eE 1 módosítás 1 módosítottéi. 

Csonka János Műszaki Szakközépiskola. Szlgetszontmiklós (részben önállóan gazdálltodól 
1.1 szellemi termékek uéséilasa 
2.1 Eoutetek vásádása - létesítése 
S.l£nv6bdérMk4icrBrid.-reís?eirrÉseli vásárlása 

5 517 5 547 5 547 

4.1 (lowltell és szántftastechnikal eszközök vásárlása 

5.1 öánlárrnü beszerzés 
1 Penihaas assresen 5 54! 6 547 g 5 547 

II. Felhalmozási célra átadott oénzeszköz 

II. Felhalmozási sélra eladott oénzesrkoz Osslesan „ 
111. MlndossZEsaK (l.-l!) 5S4I 5 547 g 5 517 

Selve János Humán Szakközépiskola. Vac rűnállöaji uazdalfcodDl 

1.1 Szellemi tetmékak vásárlása 65 55 55 
? 1 FnOLMak vásárlása. létasllése 
3.1 Ecvte (téoek-berend. -felszerelések vásárlása 
szek-nal eszközbeszerzés o g 

4 1 iWl le l l ís száiratssteehnlkar eszközük vásárlása l!60 17W 1109 
5 1 Oáűlármfl beszerzés 
1 Beruházás összesen 

0 
1755 1ÍSS g 1755 

II. Ffllháloioíast célra átadott oenseszköz 
II. felhalmozási célra átadott oénzeszköz összesen 0 „ 
Ili. Mlndösszessn (1.41.) 0 1755 g 1 !55 

Pltíthv Tíboi Zirnemtjvészeli Szakitozáolsliola. Vác fonállá sn aazdálkodál 

1.1 Szellemi lírmáKck vásárlása 
21 Éeillelek vasl. l ls.. létesítése 
3.1 Frrvéb oének-berend. -felszere(ések vflsértása 
cszközbeszerzéE haryiszervorFZ'' 155 :'í 155 
4 1ilowllell es szam«st«hnlkal eszközük vaslriása ÍZ 02 62 
6.1 Qáfljámro bBszerzés 
1. Beruházás összesen 

0 
237 !3Í „ Z37 

a. FeibaimcíásL célra átadott oénzeszköz 
d. Felhalmozási cétra átadott oénzeszköz összesen & a 
111. H6.B055Ies.il [I.JI.l 11 237 237 a 237 

Plkétnv 11 bot Zeneművészed szarközépislrola. Vác (részben onállóan Gazdálkodó) 
11 Szellemi termikek visiriasa 
2.1 Éoílíatak vásárlása . létesítése 
11 írtváb nébBk-berend -felszeretések vásérlása 
kclctczö esrküíHesíeizes 777 277 
iiar'/Kíc-ivaaanás 1501 1604 
11 ílnwilnll ás számítástechnikai eszközök vásárlása o g 

51 aécJarmO beszerzés 
1. Beruházta összesen „ 2n —IP 1604 1S61 
11 Feíhalmorasi célra átadott bénzeszkoz 
II Felhalmozási célra átadón bénzeszkoz összesen í u 
III. Mindösszesen il.-ll.l 0 277 277 1604 m i 

Király Endre Szakközéi skola és Kollégium. Vác lünállóan gazdálkodó) 
11 szellemi termékek vásárlása 
2.1 Eoílletak vásárlása -létesítése 
3. 1 Fováli tuibek^eirmt .felszerelések vásárlása 
eavOb sío bsrunaezss 6O0 660 
i 1 üawltsi' és szállítástechnika! eszközöl vásádísa 17CS j j g . 

11 íláoláimu beszerzés 
1 neitniézás bsszesea o 2 566 25CÍ g 2 559 
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz 
II. FelftalmorásJ cella átadott DOhretzköz összesen „ „ 
tll. Mindösszesen (1.41.1 0 2541 2 SÍI í 2 568 

Király Endre Szakközérskola és Kollégium. Vác (részben önállóan gazdálkodó) 
1.1 szedem! termékek vásárlása 
2.1 Esőlétek vásárlása - látesttése 
á 1 Fiwíb inmelüereod.Jelszirelásek vásárlása 
eovéo cön berendezés 22e 22(1 22E 
aáivínriroiasz. eszrernariáo deíibrmalc ! | i 5 
41 llnwltell és számítástechnikai eszközük vásárlása 
51 Séűiármü beszerzés 
r. Benipázás ússieirn 0 2JS 27S 2 135 2 363 
0. pemelmozási célra áradott oénzeszköz 
II. Felhalmozási célra átadott oénzeszköz összesen g g 
111. Hlmlosszelvr. (Ml.) g 32S 22B 3 363 

Adv Endre Gimnázium iíackeve {önállóan aazdálkodó) 

1.1 Szellemi tílmík.i visWásá 
? 1 PoLilalak vasadása . létesítése 
31 Envép oépak.perend.-fel5zere»sek vásidása 
íuvoboán liereMezea 7? „ 72 
41 llnwllrll és számítástechnikai eszközök vasállás-* 
61 Oáolármu beszerzés 
I. Beruházás összesen g 72 72 0 79 
11 Felhalmozási cálra álaooW oánzeszkűz 
M. felhalmozási célra aractott cénzeszküz Dsszeseo g o 
III. Mindösszesen (1..I1.) rj 7! 7! II 72 

afljdv Entífe Gimnázium Ráckovo f"F^a.;iwnDnál.aar gazdálkodni 

3 ̂ taJgn pflj.TB.̂ g.̂ M?l'7_,.-?n.... 

http://H6.B055Ies.il
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Intézmények 2009. cVr terVezelt kiadása. fefhafrflöEaSi Maít-itnnl-ín.. 

Meonavozés 
20113. év 

Meonavozés | eddla! 
i mídosftotl. 1 JnsenleBI | 

UnnJiyárvL. Sikl Cenléű (önállóan aazdálkodól 
11 Szettem tarmtka* vasarUsa 
2.1 Éoületek vásárlása -letesliesn 
3 1 M > oeeek.Oerend Jsiszereiesek u u n n . 
ktíeiezj es!SKIissiM-(ts 
P<Z&1ZI>eS7ei2es 3 143 3;43 
4.11íiivvltiil! ne szamltastecnnlkal eszközök vasidasa 
5.1 ceniarmli beszerzi; 
1 Beruházás Ossíewn 3 143 1143 g 3 142 
II. Felhalmozási colra áladul! nenznszkoz 
El Fethalmozisl eelra átadott nenzeszküz összesen g o 
Jll. Mindösszesen íl.̂ l.i 

D 
1141 1143 a 3 143 

UEiüHy&rvL. Szkl Cenléd ("reszten önállóan Gazdálkodó) 

•El Szellemi lermékek vásárlása 
2.1 ÉoEUetek vasa'IHa -UrtestttM 
1.1 Rovta. Denek-rtezorid.JeJszerelések vásárlása 
kclDínzí eszkozoüsícszcf. 4115 S05 
eszközbeszerzés 13 155 !3IÍJ .4 ! » BSÓ3 
4.1 llnvvluii es szaneiastecbnlkal eszköze* vásárlása 
5.1 Gewarmo beszerzi! 
1 Beruházás OsSZesen _ 13 551 13 557 J139 S3£í 

II. Felhalmozási eelra atadnll bínzeszkűz 
El Felhalmozási sátra átadott nenzeszküz összesen g 
III.MInrKWsz.sen[I.JI.) 

a 
13 551 13 557 -4199 93fí 

Dózsa rtollérrlum. Cedlád 
11 Szellemi telmekek visiHisa 
, , t a M t j i j jn lsa . létesítése 
3.1 Eoveb nenek-berend.-íeiszarelések vásárlása 
esrküzoesíeizés 150 I3H 130 
41 fltfjvilell es szaniHastetlinikaL eszközük vtstrlata 
51 GénlármO beszerzés 
1. Beruházás összesen 133 13a 130 
lí Felhalmoiasl !élra Hadon oenzeszkoz 
11 Felhalmozási célra átadod nenzeszküz Összesen Q g 
111. Mindösszesen O.J1.I 130 130 (, 1311 

Kdznázda&á(EJ Szakközén In kula. Cealód íönállóan gazdálkodói 
1.1 Szellem! termikek vzssdksa 340 340 340 
2.1 Etoűlelek vásárlása - lelesllése 
31 poveh ncbek.bereiHl Jelszerelesek vásárlása 

!?IO IZ'S 3 270 
4.1 Üowllell ás szamltaster.tinlkal eszközök vásárlása 25 0,5 
51 fiAmamal Eiesveces 
1. Beruházás összesen 

0 
Ü6M 13 694 2S694 

11. Felhalmazisl célra Hadait oénzaszköz 
II. Felhalmozási eelra áladon oenzoszkoz összesen g 

0 lik Mindösszesen |!.-1IJ g !1SM 21 HM o 21694 

Kdzoüídassul Szilkfcoz.euisk.ola. Ceciled fréazűen ónállóén üazdálküdür 

1.1 SzalFertf termékek vasaiiisa 
szonver vasadás 239 
3.1 Eunletek vásárlása - létesítése 
3.1 Eoveb •eDekJrerend.Jelszereiesek vásárlása 

S'aUrai eszkűíbeszeizee. eqveh Ü&D berendezés iabbralonuru szekrény !164 7 161 122 2 286 
41 Unwirell i s számítástechnikai eszközök vasadasa 
számltaiec niciulcr. mikrelik lö.ler aen >ESS 1653 
51 neoiarmo E*szerzas 
1. Beruházás Összesen „ 2 164 2J£4 2 019 41S1 

11. Felhalmozási ctlía átadott oenzeszkoz 

II felhalmozási eeira atadctt oenzeszkoz összesen o _ s 
111. Mindösszesen MM 2 1S4 2154 2 019 

Pátiéit J Szkr Sjedtendre 

1.1 szellemi tarmekek vásárlása 
s.lPrHífelek vasanasa . lelesllése 

3.1 Egyéb oenek-iroiBnd felszerelések vásárlása 
küldezú eszkozbeszerea 11 CCS 11075 11 025 

41 Ünwit.ll ás szarrltasletlrnikal eszközök vasadasa 

5.1 óeolármCI beszerzés 

1. Beruházás összesen „ 11 055 11 OH g 1I02S 

11 FrEhaEmozasI célra átadott űénzeszküz 
IE. Felhalmozási ceim átadóit oenzeszkoz összesen g 

III. Wiedösszesenll.Jl.l 11025 11 OZ! g 11625 

Nevelési Tanácsadó. Szentendre 
1.1 Szellemi termékek vásárlása 
2.1 ÉnUteTek vasinasa - lelesltése 
3.1 «nváb[ieDek̂ erend..felszereiásek vásárlása 
knleiezn oszkwbcszpes ÍÍB4 1JS J 1604 
4.1 Uawtteli es szimHastccknIkal esaköjök vasanasa 
ilniiWa.mil beszerzés 

„ IBM K M 1B94 
11 Felhalmozási sálra átadod oenzeszkoz 
II. Felhalmozási cella átadod bem-eszköz összesen 

0 15S4 1SM o 16M 

Vuilcsies T. MOV Okt lm. Szentendre (íjnállóaii oazUálkodól 

1.1 szellemi termékek vasanasa 
11 F.nEHeEek vasárEBsa - létesítése 
3.1 Eoveb oaoek-aerend.-telszBrBiesek vásáilásB 

'Jk m 745 
1.1 UnveOeu os szamíiasieclüilkal eszköze* vasanasa 
5.1 Geularmü beszerzés 
1 Barotiazas Összesen 

0 
715 ~m g Í45 

lí Felhalmozási célra átadót! nenzeszküz. 
II peEhalinozasI eeka átadott oenzeszkoz összesen 

c 
o 

III. Mindösszesen (Ul.) 0 74S 745 0 Í15 

http://Szilkfcoz.euisk.ola
http://ilniiWa.mil
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intézmények Zí 9. ÓVl lelVe ott Kiadásai (dhíIrrioiBiSh IckdalOnskérií 

2009. ÉV 

i. Int. Szentendre [részben önállóan gazdálkodó) 

•IBc01e«va*arlása-látBS!«*B 
• 1 $tttÖb C^plk-|«.i;n.d..btlSieieFések 

i.i OWIeb ás 3zlmmst.rtinikr.l eszkozOfc v t l M H 

, Felhalmozási oilra átadott r l i a i i l l l összesen 

Erkel F. Zeneiskola Ceuiéd loi.ailöan oazdalk.___ 
l l-BelleM lrrm.lelVasa.lSsa 
21 EMiietek vasadása - létesítése 
3.1 EíTvéli aflwk̂ iarand.JelsísrelHsek vásárlása 
kűrlezoeszkűzbeszerés !írj 302 302 
11 ttuwltelí és szén-Jtáslecnnlkal eszközök vásárlása 
5.1 QétilármQ beszerzés 
1. Beruházás ossanion 3D2 302 302 
II. Felhalmozási cella átadott oénzeszköz 
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen _ o 
111 Mindösszesen U.JI.l 3DZ 302 o 332 

Erkel F. Zeneiskola Cediéd (részben önálLúan aazdálkodö) 

1.1 szellsml termfkak vásárlása 
2.1 eűllletek vásárlása. létesítése 
3.1 Énváboének.bercnd.-TelEzereléEek vasadása 
KS7li07beEzerzéB 1331 4331 -1 027 3 307 
arcirfi Zeneiskola 'SÍII 11170 |- IS29S 
r&mx Znoisskoie 2 E26 
jvaísílrsa Alssf i"iv. r_vt isirca 7£5 706 

iszl F Zeneiskola 1703 1 703 

1.1 Qawltell ás számítástechnikai eszközük vásárlása 

ül Oénláimfl. bosiarzás 
1 Reiunazás összesen 10 701 IS 701 -11127 5 671 

II. Felhalmozási célia alánon neniaszkoz 
II. Felhalmozási cáUa áradén aeníeszkbr nssrosnn o 
111. aHndÖ3Szesentl..ll.J a 10 701 10 701 •1027 9074 

Gyömrő. Általános Iskola 

1.1 SáeltorrU teriraike* vásárlása 
2.1 Férnetek vasállasa - létesítése 
3.1 Edváb eereá̂ erend.Jelszerelásek vásárlása 1335 
kotokíc" a&zkazCéíjerés 
l . l tWi ie l l ás számiasTeeh-ilkal eszküzük vásárlása 
5.1 némámul beszerzés 
S. Beruházás összesen „ 4332 Q 133! 
11. Felhalmozási cálla átadott oenresfköz 
11 Felhalmozási célra átadott oénzeszköz összesen 0 _S 
III. Mlndüsszesea (1.11.) 0 1332 4 331 D Í33Í 

Bolrval János Gin.n L es Kn-c.. SzakfrraBD 
11 Szellemi Termékek vásárlása 
2.1 EDOelck vásárlása - létesítése 
3 1 Fawéli nÉr*tubcrand..InlsrBiElesek vásailása 
kötelező esÉkoülesztres 2S965 39 6Ü5 3J.B6J 
ízeiHSiwlS esiíw IWiMCés 163 481 
4.1 Ebn-vllell es számítástechnikai eszköze* vásadása 0 
szarrjlislsdsakiii oszhfíok toszerzfco 566 566 
5.1 űéclármO beszerzés 
1 Heiniűzás összesen g 30165 16 665 1 069 41T934 
II. Felhalmozási célra átadott oénzeszkOz 
II. Felhalmozási céllá átadat! nánzaszkOi összi-sen o 
III. Mindösszesen (1.-1!) 0 19 665 31965 1(65 40931 

Aszúd. Palöíl Sándor Gimnázium 
11 Szellemi termékek vásárlása 
Z.l Ecíllctei vásárlása - létesítése 
3 1 F.m.eb oenck.berenű.Jelszrielesek vi-ináse 313 313 54.1 
kötelezi esíSoztaizerSs o 
1.1 rjowllell és számítástechnikai eszközök vásárlása 5 446 
5 1 Híraármü beSVerZéS 
1 Benmazas összesen 

0 
5 765 5 719 ö 5 7E9 

11. Felhalmozási célra átadott oinzeszköf 
H. Pclbalmovási cília áladotl oéozessköz összesen 0 
111. Mindösszesen (Wl.f o 5 799 5 719 s 5 799 

Vác. Chazar A. Áll iskola 
1.1 szellem termékek vásárlása 
2.1 ÉDDIetek vásadása - létesítése 
3.1 Eovébaériek4jerenrt.íelszerel*sek vásárlása . .915. .261 654 
kálelezí eszkozbeazeréa 
4.1 llnwrtElt Bs számltásleclínlkal eszközök vásadása sao SB0 990 
5.1 Oétlámvj beszerzés 
I. Bnluhizás összesen „ u b H ... 1 S S .26! 1634 
11. Felhalmozási oéltá átadott bénzeszküz 
11 FVrtiatmozasI célra alaöűlt oénzeszköz összesen g 
Jtl. átlnüösszeseii 11.̂ 1.) o 1995 1695 .261 1634 

Selve János Hirmán szakközépiskola. Vác frészben OnálIOan gazdálkodó) 
11 szellemi termékek vásadása 
7.1 Emiletek vasáitásá - létesítése 
3.1 Eován •caek-nerehd-l'elazeEilcscfc vásállása „ 

0 

g 

koleezO eszkczbeszeYéa 530 33Ű Síi 
4.1 Uowltell és számltásteclinlkal eŝ LDzök vásadása 
lanton ceszetjés 130 
5.1 OfloiairnO beszomás 
1. flemliáaas összesen 330 336 139 no 
11. Felhalmozási célra flladott bénzeszkoz 
11 Felhalmozási cállá átadott nűnruszktlz összesen 
111. Mindösszesen |I.JL) 0 130 330 13i> 

http://lrrm.lelVasa.lSsa
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Simon A. Álíalános rskD.a, Vác 

TEGYE5ÜE. SudaDest 

1 Qiiî aiiTifl.t̂ ĵEtí-̂ S... 

Alaoíultű Művök,, kúítzménv. Alb&rlirea 

.1 gpülatet vflEArta!-,!.- LétasiteH 

1 l.tvelleml Ir̂ ékék Visarias. 
PhcloShon szoftver 166 1S5 
1.1 BnUkHrt vftMrUta - létesMáse 
11 Fővén néoek-&er«nd.Jeis*ereiasek vssaria*a 
béoek-gerenrtgzésoK 637 637 

Effl 850 K0 
11 Orrwrlatl és szarratestetlinikal esrkOknk vásárlása 
üp|Yileii eszközök ESS 

5.1 GÉrksrmü Beszerzés 
1. Berunazes összesen SL •JSl 1 JS7 1681 ZSOt 
II. r-elnaimn>isl eelra áladon oenzeszkoz 
II. Felhalmozási oélra átadott oinzosafcűl összesen „ 0 
lll.Wlndasszesenll.JI.1 

0 
1 W 1J97 1081 

Liszt F. AlarjÍQkú Müvokt. Inlé-zmísnv. Nűavkila 

11 Szellemi termékek visírlísa 
3 i Palihetek vásárlása . lelesllése 
3.1 Eovéb Hjének-berendjelszerolesek vásárlása 
oenek-bErEndezesek rSJ 1J.B 
n 1 ildvvllell . * szinaiislrennlkal eszközök vásárlása 
3n.*ieli oszkoíok 
51 fjénlármű beszerzés 
1 Bsrisiiias összesen ; 131 ISt n 15B 
II. Felhalmozási cklra átadott ocbzesíko' 
II. Fellialmozasi érire áradott pénzeszköz összesen „ n 
111. Mindösszesen fl.-IJ.l o 139 na r, 1!J 

Nevelési Tajiöcsadú. Naayfcála 

.i?«nn.ii:aa tetten... 
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2QTI9. ÉV \ 
| HKfH.1 

1 ]Menib;_l 1 j 

1.1 Szellemi lermikík VSSÍIUH 
7 i t:tU\Hi* UhíirliSÍ • lizleí.lflr.lr 

fn-.icnuv MdíKiiri é$mEllnek tervezési v&lbenir •a CÍT! JSSEI 

177 000 13 7Ji 190111 
SíWíendfe, léi épületMr, n^eurri^Gar^-a; r̂ oJhcialiiíú 
k.niftr.iiahi-iriLjk etĵ ühJErj&jzíí-e 16 000 te ooo -S2MC a ooo 
Ü.i Eoveb ̂ TOfcrberer̂ .felszerelések vasailrtse ISS! 150 

Klíma bauvteés HszeuKe 4KO 15D0 

! H B 1503 

4.. Unvvitali sí; szamMslKchEili.é.1 esrkflziM' vasd-rl-ts.. 

LCDTV.iunntlni SSJ 697 

5.1 tféolflfmű bs iizerzes 
!. RBHilliíSl fJSSZfcSe.1 23 66! 197 650 126 31! i):B 239 790 

H. í*IHalnwz&sl célra átaOr-t! Dínzü&zkiíz Összesen 
0 

g 

HE MímíöstTMSan (.--U-, ; ! t 6 J ISI 660 3 17B 729 795 

PesíMciivl Künvvlüf Szeinlcnticc 

11 SírfSf-ml Inrmrtrk uSía.liii 
4 161 4151 

7.1 fttUlete* vásiriíM - létesítése 
3 r r £(-v«- iT^k'bcjiibi Jí.iírî iÉSEk ua-^r.au 

1O03 íase 109* 

i.\ Qfiwllell es szűrni tAsíechiilkal esztiiSzDk vásárt LVSS 
1« 145 

ÜJ. OöiJJs-míl taízerzös 

„ 1°Si 109B 4796 5 3IU 

II. Fe.h-ilmgílÜ ciMia FtUi-Ml i*?JDsrkür tosíew-i. g „ 
Ifí. MlndOsszísrrilE-lEL g 10SB sasa 4790 53S4 

Poaí •VIÜQ^ Leiíflliár. SjentencEre 

1.1 Szellemi tényekek vásárlása 
? 1 Fi^r i . . . vttltfito*. lirearTfise 

31 fovéb oének*»r»nd-f»lszeríl*sek Yits Jrli-.a 
51? 317 

4.) UI»VI<DL1 L-a^Üri.eitliT-lls?, eizkflsC* líJií.líii, 

5.1 Gíff ŰFTiiÜ beszerzés 
r Etenitiárts. űaimsej. „ 112 31! 

0 
317 

-3. Fvlhiinariiít tMti átadni, oíta.Bsfltüi 
rJ. ̂ ftalirezásl célra átadott Dénzeszköz Összesen g 

tii. mvKtstHtaMi 0 11! 31! 0 31! 

Móricz ZsraziiDnd •imnáziirm, Szentendre (részben •nÁllo-an gs!dítfc«i6] 

1* SzeUeim lennekek visMis* 
7.. Pi74ilití»L íJiirli-ia 

3^ Sível- ni&Mfc^rerri.-felszerel vS^ain-is-i 
!6S 266 

a..ÜWFt̂ i««aNÜ»MtJiM[kal Bi7Hüíűk ni-ssilata 
Qnwi'eh GSzkttGk 0 
f. H {.11 jHÍj[íül be 47 Ifiéi? 

g 206 766 g 266 

lE FelharrrXrzasI célra 6 Sutot! oenzeazköz 
ir FrEMEműzJ--- cfrlra iüitoff irie.(zesii 

0 o 266 266 0 2(5 

Nevelés' ^ . A ^ ^ . P ^ . ^ . f ^ ^ ^ ^ . ^ ^ f : * ? ^ ^ 

.1 Otívviaii ésEfa^üriPCFii.i>;..ic 
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5/d. melléklet 

Intézményei, ÍQG9. én Icrverelt kiadása, feíúfliai.. csonkén. 

Megnevezés. 
2009. év 

Megnevezés. [ eddigi j | kclenlng! | módosítóit 
eredetiéi. [ módosítás j modostlottel. j módosítás | előirányzat 

Pes1 Meovei Flór Ferenc Koiház 
1. Feltiiilás 
é[£ledGÍÚfil&UlGr-.|,ln>t&sl Teenv hüro'clrliüas roeleaê  tailo orirí* 10 cco , , m 

3SCCO 35 KB 

Fríiirilas AFA sooo 5 KG 50t» 

1. FenSlitas Összesen 10 mw J3 00Ü 40 000 1) 10 001 

Szent Rókus Kólhaz fa Intézményei 

lr Felríiltás 

tculellcWIÜS 50 íouas £nni£i,i nsztílv fidülllüsa o 19712 1t!!2 

Fehiillas ÁVA o 

1. petolltas összesen a Q o 10 712 1E71Z 

TiiíjDuvűíjyinlézal Törökbálint 
ftantcen séo fclüiitas 1500 
Hodn 110 nan.1esr kínsínSr cserébe 
fcvIlaMaro csere lelrvelúillas (érür,elv kialakítás Deaen úr laví'ás arJKra IrSOOO 46 000 
Budakeszi Tudűson&uö Intézet FitfiVfitilsr." íotm 30 000 
" fl̂ GrUorrtfszűr.vak ler-aesése szifcséiies) 
1. FelUlltas összesen 17 S00 jo«m 77 500 0 77 500 

Szakorvost Rendelőintézet. Gvomrő 
ír l̂nríCiiíljlS I1D0! 1000 -1W3 

i 0 
1. FeiulNJs összesen 

0 
.!"M 

Szakorvosi Rendelőintézet Szioetszentmiklós 
Éoüierek rl'koio lolvrisd ovtníelri!*íek l̂ nmaras oíerére icce 1CO0 o 1M0 

o 
1 FelOUtSs összesen í m g 100O iára 

Szakorvosi Rendelőintézet, Monor 
Nviláazarok [seréle es hnrco&zalszraelelés kliraalizalas 102 001 IffiSí^ 1011 10ZZÜ5 

1. Feíú)Has összesen j is; ogi 102 IKf 2MJ 102 !I5 

Szakorvosi Rendelőintézet. Naovkáta 
Nvmrasraa c«-eie 0!COi 

-4 5Í7 i 57 S23 

1. Feiríltás Összesen Eiora J Í 7 7 I 57 6Z3 

Kiráiv Fndre SzakközéDEskola. Vác (önállóan oazdálkodó) 
Gsuosírorlnirlhelv 'elüilMs 7 271 2 274 2 274 
Gemarnj] layeoraí 'elúmas isa 1S3 193 

1. Felújítás összesen 0 2167 2 451 g 2 467 

Király Sridre szakközépiskola. Vác Irészben önállóan gazdálkodó) 
vízsrn'a.-tvi leíísltűss \ * oj ^Si 221 

i | lr Felállás összesen 1 D] 0 221 

Dózsa Gv. Kolléuum. Cc-aied 

rOzkszeo Icliyias ! 103 . a ) i . 1 S 3 g 

1 0 oi 
1. Felújítás összesen 15S! -ISi 0 

Ady Endre Gimnázium Ráckeve (önállóan Gazdálkodói 
Inaallarrak ielü̂ lasa 200 

j 
1 FeHlllas összesen g 200 200 Í 0 200 

Toldi K. Szkk.. Naavkörbs. 

(ékooclt eiztciisárs felúihasa I ™ i ™ 1500 

s 1. Felülírás összesen o 1 000 1500 g 1500 

Aszód. Petőt) Sándor Gimnázium (önállóan aezdá!ltndn) 
ŷrstlanolt lelüillása Sl 01 « 

n 1. PellÜltaS öSsíeSen g H 94 0 91 

Gödöllő. Madách Imre sza k közéül skola. Szakiskola ós Kollöulum Ireszlien önnilöan aazdál kodul 

Écillnr!elti.||as o 3111 3411 

0 
o 0 

(.Felutltás összesen 
0 

„ 3 441 3441 

Vác. Ciiazar A. Ált iskola 
írnananok leSílasa Sün SOJ 

Szekelvkanu lalúil'üs 1175 1476 
1. Felülírás összesen „ 906 900 1475 237S 

Csonka J- Műszaki Szkk., SzIgeEszentmlklós (részben önnállóan gazdálkodó) 
Innallinnk ItiOülíövI o 57 57 

(, o 
1. Felúlllis összesen o g 0 57 57 

•abas. Táncsics M. Gimnázium (önállóan oazdálkodöl 
MGIÜ̂ és sotrlürHvi 11 510 iis-oí 11 516 

o ol 
1. Felülírás összesen o 14 010 14 510 í 0 14 510 

Pcat Menyei Múzeumok lüaíüafósáqa 
Koszos Izarm alüzeLCTi (elú.llasa •13 2(11 «2Cflj l 13 ina 
incellanlelrMias (i! ietc.il 16000 
1. Feltllltas ÖMZasen o 43 200 lazmi 16IHK[ 59zoo 

http://ietc.il
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6. számú melléklet 
Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2G09. évi 

működési céíra átadott pénzeszközök tervezett összege 

e Ft-ban 

Megnevezés eredeti előirányzat eddigi módosítás módosított 
olöiiányiat 

jelenlegi 
módosítás 

módosított 
előirányzat 

Véqleqes pénzeszköz átadás eqyéb támoqatások 
1.) Műk. c.p.eszköz átadás áilamházt. kívülre 

PM. Szimfonikus Zenekar KHT. 20 729 6 440 27 169 27 169 
TURiNFORM Irodák és Ideqenforg. iám {128/2002 KGYH) 15 000 15 000 15 000 
57/2002. KGYH Bursa Húrig, felsőoktatási ösztöndíj 14 133 14 133 14 133 
Európai Információs Pont ( Területfejlesztési KHT ) 3 000 3 000 3 000 

Tépióvidék Természeti Értékeién Közalapítvány támogatása 3 000 3 000 3 000 

Felsö-Dunaági Természeti és Környezetvédelmi 
Közalap iívány támogatás 

2 000 
2 000 2 000 

Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása 2 500 2 500 2 500 
Sajátos nevelési iq. qyermekek támogatása 25 000 25 000 25 000 
Elnöki keret társ. i eseményekre 20 000 10 20 010 329 20 339 
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének 

támogatása 1 000 1 000 1 000 
P.m. Bizionsáqos Település cím díjazása 3 000 3 000 3 000 
P.m. Területfejlesztési Tanács támoqatása 1 000 1 000 1 000 

A volt" Katolikus Kereszt Alapítványtól "átvett feladat miatt 110 000 110 000 110 000 

Megyei Közoktalásfejlesztési Közalapítványok szakmai 
tevékenységének támogatása 47 949 47 172 95121 95121 
Vármeqye Közalapítvány támoqatása 2 000 2 000 2 000 
Pm Kózoklafásfejíesztési Közalapítvány alapítói működési 

támoqatása 1 000 1 000 1 000 

Budaoesti Közlekedési Szövetség támogatása 1 000 1 000 1 000 
Pécel Jézus Szíve Népleánya Szociális Otthon tám. 6 000 6 000 6 000 

TISZK Vác működési támogatás (ebböi felügyelő b., 
könyvvízsq. díja 5.000 eFt) 80 562 25 814 106 376 106 376 

I lüZK Cegléd működési támogatás (ebből felügyelő b. 
könyvvízsq. díja 4.000 eFt) 68 143 8 982 77 125 77 125 

TISZK Kecskemét működési támoqatás 5 000 5 000 5 000 
Píkler Emmi Közalapítvány támogatása 5 000 5 000 5 000 
Dabas igazgyöngy Alapítvány ped.szakszolgálat 18 000 18 000 18 000 
Váci Eqvhézmeqye támoqatása 4 050 4 050 4 050 
Lámpás '92 Közalapítvány támogatása 1 600 1 600 1 600 
Sportkoncepció véq re hajtása 31 500 31 500 31 500 
Kiemelt megyei sportesemények 10 000 10 000 10 000 

Civil szerveződések támoqatása (2008. év áthúzódó; 2009. év 61 337 61 337 61 337 
PM Média Kft 420 420 420 
Mosolygó Kórház Alapítvány támoqatása 250 250 250 
"AGY" Iskolai Egyesület támogatása 1 350 1 350 1 350 
2008. évi pénzmaradvány elszámolása 564 991 564 991 564 991 
GyV-SzF-08-0013 TEGYESZI nevelő szülői hálózat 8 625 8 625 8 625 
KAB-KEF-Ü9-Á-002 pályázat, Drogprevendós program 3 000 3 000 -3 000 0 
Építészeti nívódíj 100 100 
Kultúrált Település Környezeti Díj 429 429 

1.) Működési célú pénzeszköz átadása áliamhazt. 
kívülre össz. 460 666 769 891 1 230 557 -2 142 1 228 415 

2.) Mük.célú p.eszk. áíad. áilamházt. bel ül re 
Érdi önkormányzat eqyúttműködési megállapodás 87 000 87 000 -87 000 0 
Aszód.Többcélú kistérségi Önk.térsulás 321/2005.Kqyh 20 000 20 000 20 000 
Pedaqóqiai szakmai szolgáltatás 16 390 1S390 -16 390 0 
Pályaválasztási tanácsadás 20 000 20 000 -20 000 0 
Vác Város önkormányzat I.Géza Kir. Kollégiumban 

elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kqyb 16 150 16150 16 150 
Százhalombatta Város "Kistérséqi Autista Kőzp.331/2005Kqy 10 455 1 950 12 405 12 405 
Helyi védelmi feladatok támogatása 13 000 13 0OO -6 947 6 053 

Göd Város Önkormányzata meqszűni buszközlekedés támogatása 320 320 160 480 

PMÖ kisebbségi önkormányzatok állami támogatás 
kieqésziiése 5 616 5 616 5 616 
2.) Műk.c.p.eszköz átad.áSíamházt belülre Össz. 169 995 20 886 190 881 -130177 60 704 
PM. Önk. Hív. Véqleqes p.e. átadása eqyéb tám.{1-2) 630 661 790 777 1421438 -132 319 1 289 119 

3.) PMKI működési célra átadott pe. 0 0 0 0 0 
4) Bolqár Kisebbségi Önkormányzat működési cétra átadott pc 1 034 0 1 034 800 1 834 
5) Cigány Kisebbségi önkormányzat működési célra átadott p 0 25 25 25 
6) Német Kisebbségi Önkormányzat működési céíra átadott pe 0 1 339 1 339 690 2 029 
7) Szerb Kisebbséqi Önkormányzat működési célra átadott pe 0 180 180 1 990 2 170 
8) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési céira átadott f 800 0 800 50 850 
9) TEGYESZi 69 69 
Mindösszesen (1-8.) 632 495 792 321 1 424 816 -128 720 1 296 096 



Pest Megye önkormányzata 2009. évre tervezett működési tartalék eFt-ban 

Megnevezés efedeö előirányzat eddigi módosítás módosttot! 
előirányzat jelen legl módosítás 

módosított 
előirányzat 

Céltartalékok 

Pedagógus helyettesítési rendszer kiépítése 10 000 10 000 -10 000 0 

Pályázati önrész pályázati lehetőségek függvényében 70 000 -70 000 0 0 

Kultúrált települési díj 1 800 1 800 -1 800 0 

Pest Megye Építészeti díj 1 300 1 800 -1 800 0 

Pest Megye kitüntetettjeinek díjazása 7 000 7 000 ~7 000 0 

Közalkalmazottak és köztisztviselők 13. havi juttatása 210 000 -210 000 0 0 

Sportkoncepció 20 000 -20 000 0 0 

Intézményi céltartalék 797 582 -129 586 667 996 -667 996 0 

Új Tudás Műv. Program 0 0 0 

Keresetkiegészítés 77 599 77 599 -77 599 0 

Érettségi és szakmai vizsgák támogatása 0 0 0 

Alapfokú művészetoktatás támogatása 0 0 0 

Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás 0 0 0 

Teljesítmény motivációs pályázati alap 1 261 1 261 -1 261 0 

Állami támogatás kerekítési különbözet 1 1 -1 0 

Kisebbségi Önkormányzat támogatás rendezése 0 0 0 

S A V E - R E M A tagi köicsön visszafizetés 500 500 -500 0 

Cegléd Kistérségi Társulás logopédia támogatás 3 039 3 039 -3 039 0 

Tápióvidék Többcélú Kistérségi Társulás közoktatásfejlesztési 
támogatása 3 496 3 496 -3 496 0 

Dunakanyar Kistérségi Társulás intézményi fenntartás támogatása 8 286 8 286 -8 286 0 

Szakmai informatikai célok támogatása 0 0 

Céltartalékok összesen: 1 118182 -335 404 782 778 -782 778 0 

Pest Megyei civil szerveződések támogatása 55 000 -55 000 0 0 

Általános tartalék 100 000 -74442 25 558 -25 558 0 

Működési tartalékok összesen: 1 273 182 -464 846 808 336 -808 336 0 
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Pest Megye Önkormányzata 
Szűcs Lajos Elnök Úr részére 

1364. Budapest, Pf.: 112 

Tisztelt Elnök Úr! * *, ' ' ' 

Elvégeztük a Pest Megye Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (11.13) Pm. 
számú rendelet módosítás tárgyában készült (20I0.02.16-i keltű) előterjesztés felülvizsgálatát. 

Az önkormányzati költségvetés főbb számszaki elemei: 

- A Hivatal és részben önálló költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai 
1.886.239 eFt-tal módosultak. 

- A bevétel főösszege 34.474.145 eFt-ra, hiánya 4.026.612 eFt-re, a kiadás főösszege 
38.500.757 eFt-ra módosult; 

- Az előirányzat főösszege 38.500.757 eFt-ra módosult. 

A tervezett módosítások a 2009. évi költségvetésben nem szereplő bevételek és kiadások 
felmerülése miatt váltak szükségessé (állami normatíva lemondás, állami támogatás 
csökkenése, működési célú pénzeszköz átvételének változása, kamatból származó 
többletbevétel, működési saját bevétel növekedése) 

Fentiek alapján javaslom a rendeletmódosítás Tisztelt Közgyűlés elé terjesztését megvitatásra és 
elfogadásra. 

Budapest, 2010. február 23. 

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása 

Könyvvizsgáló cég neve 
Könyvvizsgáló cég székhelye 
Nyilvántartásba vételi szám 

Bejegyzett könyvvizsgáló aláírása 

neve 
Kamarai tagsági szám 

JA RT Bt. 
1056 Bi i£i; int ' ; : r , I rányi u . 5. 

Adószá;n : 2MS«5 l . 0 -2 -41 

i'IT' í í t . I í 70'--OUís- .-fM'i l47Q 

EconArt Bt. 
1056. Budapest Irányi u.5. 
01347 

Koltay Mária Tünde 
005155 

Tel/fax; 318-8819 

http://20I0.02.16-i
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9/2010. (III. 05.) Pm. sz. rendelet melléklete 

5. számú melléklet a 13/2002. (V. 17.) Pm. sz. rendelethez 

Pest Megye Közgyűlésének Elnöke részére 

Tisztelt Elnök Úr! 

Alulírott (adóazonosító számom: ) 19 -ben a 
szám alatti lakás vásárlásához, építéséhez, bővítéséhez korszerűsítéshez* Pest 

Megye Önkormányzatától Ft munkáltatói kölcsönben részesültem, melyből 
már Ft-ot visszafizettem. 

Fennálló munkáltatói kölcsön tartozásom további részét, azaz Ft-ot - a 
hatályos személyi jövedelemadóról szóló jogszabály figyelembevételével - egy összegben 
kívánom visszafizetni, a 40%-os engedmény igénybevétele mellett. Tudomásul veszem, hogy 
a munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön elengedett Összege - a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott összeghatárig - adóterhet 
nem viselő járandóságnak minősül. 

Kérelmemhez való hozzájárulását és intézkedését előre is köszönöm. 

Kelt: 
Tisztelettel: 

kérelmező neve, telefonszáma 
Fentiek valódiságát igazolom: 

vezető aláírása 

P . H . 

A megfelelő rész aláhúzandó 
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56/2010. (02. 26.) számú KGYH melléklete 

amely létrejött egyrészről 
Pest Megye Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 7., statisztikai számjele: 
15395883-8411-321-01, adószáma: 15395883-2-13), képviseli: dr. Szűcs Lajos a közgyűlés 
elnöke, mint haszonkölcsönadó (a továbbiakban: Kölcsönadó), 

másrészről 
SAVE-REMA Energiaügynökség Pest Megyei Regionális Energiagazdálkodási Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 7., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-
718543, statisztikai számjele: 13096753-7420-113-01, adószáma: 13096753-2-41), képviseli: 
Ocskó István ügyvezető, mint haszonkölcsönvevő (a továbbiakban: Kölcsönvevő) 

(a továbbiakban: Szerződő Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. 

1. Kölcsönadó tulajdonát képezi 620/1000 tulajdoni hányadban a Budapest, belterületi 24268 
helyrajzi számú, kivett tanácsház megjelölésű, 6611 m2 alapterületű, természetben 1052 
Budapest, Városház u. 7. szám alatti műemlék ingatlan. 

2. Kölcsönadó ingyenesen Kölcsönvevő használatába adja az 1. pontban megjelölt ingatlan 1. 
emeletén található 149/a, 149/b számú, valamint a 148/a számú mindösszesen 39,03 m 
alapterületű helyiségeket iroda céljára. 

3. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése számú határozatával - amely jelen 
megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi - akként döntött, hogy a fenti helyiségek 
használatát térítésmentesen biztosítja, egyúttal felkérte Elnökét jelen haszonkölcsön szerződés 
aláírására. 

4. Jelen haszonkölcsön szerződés 2010. február 21. napjától 2011. február 20. napjáig terjedő 1 
(egy) éves határozott időtartamra jön létrejön létre. 

5. Kölcsönadó Kölcsönvevő részére térítésmentesen biztosítja az irodahelyiséghez kapcsolódó 
közüzemi szolgáltatások és a portaszolgálat igénybevételét, valamint korlátlan internet 
hozzáférést és használatot. 

6. Kölcsönvevő köteles a helyiségekben általa elhelyezett vagyontárgyakra biztosítási szerződést 
kötni, illetve ennek hiányában a kárveszélyt viselni. Az épületbiztosítás költségeinek viselése 
Kölcsönadó kötelezettsége. 

7. Szerződő Felek kölcsönösen rögzítik, hogy Kölcsönvevő jelenleg is a helyiségek birtokában 
van, így külön birtokbaadásra nincs szükség. 

8. Kölcsönvevő a 2. pontban meghatározott helyiségeket kizárólag rendeltetésszerűen használhatja, 
azt harmadik személy használatába Kölcsönadó engedélye nélkül nem adhatja és egyéb 
tevékenységre, szolgáltatásnyújtásra nem használhatja. E kötelezettség megszegése Kölcsönadó 
azonnali hatályú felmondási jogát alapozza meg. 

9. Kölcsönvevő felelős minden olyan kárért, mely rendeltetésellenes vagy szerződésellenes 
használat következménye. Kölcsönvevő köteles a jelen szerződést, illetve a 2. pontban megjelölt 
helyiségeket érintő bármely váratlan eseményről Kölcsönadót haladéktalanul tájékoztatni. 
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10. Kölcsönvevő az 1. pontban megjelölt ingatlanba a mindenkor hatályos házirend - Szabályzat a 
Megyeháza házirendjére (Budapest V., Városház u. 7.) - szerint beléptetett és Kölcsönvevőhöz 
előzetesen egyeztetett időpontban érkező személyekért felelősséget vállal jelen szerződés 
aláírásával. Kölcsönvevő az előzetesen nem egyeztetett időpontban érkező vendégeket pedig a 
portaszolgálat jelzését követően köteles a bejárattól közvetlenül az irodáig kísérni, majd 
távozáskor a portára visszakísérni. 

11. Kölcsönvevő jelen szerződés megszűnése esetén köteles a 2. pontban meghatározott 
helyiségeket épségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas, ingóságaitól kiürített állapotban 
Kölcsönadnak visszaadni. 

12. Kölcsönadó előzetes értesítés mellett jogosult ellenőrizni a 2. pontban megjelölt helyiségek 
rendeltetésszerű használatát. Kölcsönadó jogosult a jelen szerződés tárgyát képező helyiségekbe 
előzetes értesítés, illetve egyeztetés nélkül is bemenni, ha az 1. pontban megjelölt ingatlanban, 
illetve a helyiségekben lévő személy- vagy eszközállománnyal kapcsolatosan olyan azonnal 
elhárítandó körülmény merül fel, amely az ingatlanban, illetve a helyiségekben a személyi-, 
illetve vagyonbiztonságot veszélyezteti. 

13. Jelen haszonkölcsön szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi ÍV. törvény (Ptk.), valamint Pest Megye Közgyűlésének az önkormányzat 
vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2003, (VI. 20.) Pm. számú rendeletében 
foglaltak az irányadóak. 

14. Jelen haszonkölcsön szerződés 2 (kettő) számozott oldalból áll, egymással mindenben szó 
szerint megegyező 6 (hat) eredeti példányban készült, amelyből Kölcsönadó 4 (négy), 
Kölcsönvevő pedig 2 (kettő) eredeti példányt kap. 

Szerződő Felek jelen haszonkölcsön szerződést, annak elolvasása és közös értelmezése után, mint 
akarattikkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

Kelt Budapesten, 2010. év hó napján. 

Dr. Szűcs Lajos Ocskó István 
Pest Megye Közgyűlésének Elnöke Ügyvezető 

Pest Megye Önkormányzata SAVE-REMA Energiaügynökség Kft. 
Kölcsönadó Kölcsönvevő 

Ellenjegyzem: 

Dr. Szép Tibor 
Főjegyző 

Pest Megye Önkormányzata 
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57/2010. (02. 26.) számú KGYH melléklete 

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS-tervezet 

mely létrejött egyrészről 

Pest Megye Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u. 7. (továbbiakban: Megyei 
Önkormányzat) képviseletében Dr. Szűcs Lajos a megyei közgyűlés elnöke, 

másrészről 

a Magyarországi Református Egyház (székhelye: 1146 Budapest, Abonyi u. 21., 
nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozatának száma: 6.Pk.633ő7), 
továbbiakban Fenntartó, képviseletében Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, lelkészi elnök, és dr. 
Fíuszár Pál főgondnok, világi elnök (továbbiakban: Szerződő felek) között a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás biztosításának átvállalásáról a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi X X X I . törvény (továbbiakban: Gyvt.) 
97. §-ában és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 120-122. §-aiban foglaltak 
alapján a következő feltételek szerint: 

1. A Szerződő Felek kijelentik, hogy az ellátási szerződés tárgyában 2004. június 29. 
napjától a fenntartásukban lévő intézmények, nevezetesen a Pest Megyei Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Intézményei valamint a Molnár Mária Református 
Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon között meglévő együttműködést kívánják jelen 
ellátási szerződés aláírásával megerősíteni. 

2. Fenntartó vállalja, hogy az általa alapított és tulajdonát képező Molnár Mária 
Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthonban, a továbbiakban Működtető 
(2700 Cegléd, Bercsényi u. 5), amely tevékenységét a Közép-magyarországi 
Regionális Államigazgatási Hivatal által kiállított, B-S18/6/20Ö9. sz. (2009. március 
23.) működési engedély alapján végzi, 9 férőhely erejéig átvállalja a Megyei 
Önkormányzattól a gyermekvédelmi szakellátás keretébe tartozó, átmeneti vagy tartós 
nevelésbe vett, a Gyvt. 53. § (2). a) pontja alapján különleges ellátási igényű 
gyermekek teljes körű ellátását. 

3. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a xxx/2009. (xx.xx.) számú K G Y H 
határozatával - amely jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi --döntött a 
2. pontban meghatározott szolgáltatás szerződés szerinti igénybevételéről, egyúttal 
felhatalmazta Elnökét az ellátási szerződés aláírására. 

4. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglalt ellátásra 
vonatkozó, a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott állami normatív 
hozzájárulást a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott jogosult hívja le. 

5. Fenntartó vállalja, hogy az intézmény működtetéséhez szükséges, a mindenkori állami 
normatíva és a tényleges működési költségek közötti különbözetet fedezi, melyhez a 
Megyei Önkormányzat kölcsönösen kialkudott összegű kiegészítő ellátási díjat nyújt. 
A Megyei Önkormányzat által nyújtandó kiegészítő ellátási díj mértéke a Szerződő 
Felek megállapodásának figyelembevételével, Pest Megye Közgyűlésének éves 
költségvetéséről szóló rendelete alapján, minden év április elsejéig kerül 
megállapításra. A Szerződő Felek az éves elszámolás alapján megvizsgálják az előző 
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évi kiadásokat és a vizsgálat eredményétől függően megállapítják a kiegészítő ellátási 
díj mértékét. A módosított megállapodásban kialkudott kiegészítő ellátási díj értékét 
tárgyév január elsejétől visszamenőleg is meg kell fizetni. A kiegészítő ellátási díj 
értékében ily módon kialakult különbözetet az Önkormányzat minden évben a 
második utalás alkalmával szolgáltatja, az akkor esedékes ellenérték megfizetésével 
együtt. 

Az Önkormányzat által fizetendő, jelen szerződésben meghatározott és átvállalt 
feladatokért járó kiegészítő ellátási díj a 2010. évben 20.000,-Ft/fő/hó (667,-
Ft/fő/nap), tehát 240.000,-Ft/fő/év, azaz Kettőszáznegyvenezer forint/fő/év. 

A kiegészítő ellátási díj megfizetése átutalással történik oly módon, hogy az 
Önkormányzat a fenti összeget évente kétszer, egyenlő Összegben átutalja Fenntartó a 
CÍB-Banknál vezetett 11100104-19024031 számú számlájára. Az első utalás időpontja 
minden évben a tárgyév első hónapjának 20. napja, a másodiké pedig a tárgyfélévet 
követő hó 20. napja. 

Fenntartó vállalja, hogy az átutalt pénzeszköz felhasználásáról a tárgyévet követő 
január 31-ig a tényleges feladatmutatók alapján elszámol, továbbá részletes pénzügyi 
elszámolást készít. A z elszámolásnak tételesen tartalmaznia kell a felhasználási 
jogcímeket és a jogcímenként felmerült kiadásokat. 

Az Önkormányzat által nyújtott összeg felhasználható minden, az ellátottak 
gondozásával, egészségügyi ellátásával, elhelyezésével és személyes szükségleteivel 
összefüggő kiadás teljesítésére. 

Az Önkormányzat a támogatás felhasználását ellenőrzi, és ennek során Fenntartótól az 
ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekéri, illetve előre egyeztetett 
időpontban helyszíni ellenőrzést tart. 

Fenntartó vállalja, hogy amennyiben az elszámolás alapján az Önkormányzat - a 
Fenntartóval történt előzetes egyeztetést követően - a támogatás céljától eltérő 
felhasználását állapítja meg, a jogszerűtlen felhasználásnak megfelelő összegű 
támogatást a felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül visszafizeti. 

Fenntartó tudomásul veszi, hogy az elszámolás elkészítésének elmaradása, az 
ellenőrzés megtagadása az Önkormányzati támogatás átutalásának azonnali 
felfüggesztését vonja maga után. A támogatás esedékes összegének átutalására csak 
abban az esetben kerülhet sor, ha a Fenntartó elszámolási kötelezettségének eleget tett. 

6. A Fenntartó kijelenti, hogy: 
a. az 2. pontban megnevezett Működtető működtetéséhez szükséges hatósági 

engedélyekkel, személyi, tárgyi, technikai feltételekkel rendelkezik, 

b. a gyermekek ellátásával kapcsolatos jogszabályokat, szakmai 
követelményeket, nyilvántartási kötelezettség, adatkezelés és adatvédelem 
szabályait ismeri, azok előírásait az ellátás során betartja, a Működtetővel 
betartatja. 

7. A gyermekek elhelyezése a hatályos jogszabályok alapján, a Pest Megyei 
Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság szakvéleménye, a Pest Megyei Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat javaslata alapján, az illetékes Gyámhivatal 
határozatával történik. A működtető vezetője, illetve megbízottja jogosult részt venni 
az elhelyezési értekezleten, és véleményét megfogalmazni. A Fenntartó a gyermekek 
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felvétele napjától teljes körű, otthont nyújtó ellátást biztosít a Gyvt-ben szabályozottak 
szerint. 

8. A Fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy az ellátással kapcsolatban - az ellátás 
megkezdésekor - a Gyvt. 33. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmú tájékoztatást 
nyújt az ellátandó gyermekek és törvényes képviselőik részére. 
A tájékoztatás tartalmazza az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, illetve a 
gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén a 
panaszjog gyakorlásának módját is. 

9. A személyi térítési díjat a Működtető intézmény vezetője állapítja meg a vonatkozó 
jogszabályok alapján. Az intézményvezető az ellátott írásos kérelme alapján 
méltányosságból dönthet a személyi térítési díj csökkentéséről, illetve elengedéséről. 

10. Az ellátottak által benyújtott panaszról és kivizsgálásuk eredményéről, valamint a 
megtett intézkedésekről Fenntartó évenként, a 12. pontban részletezett éves beszámoló 
keretében tájékoztatja az Önkormányzatot. A panaszjog, illetőleg a panaszok 
orvoslásának rendje a Gyvt. 36.§-ában rögzítettek szerint alakul. 

11. A Működtető köteles a külön jogszabályban meghatározott (adatszolgáltatási 
kötelezettséget a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a 
gyermekjóléti szolgálatok és a gyermekvédelmi gondoskodást nyújtó szervek és 
személyek által kezelt adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet) 
előírásoknak megfelelően teljesíteni, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat 
az illetékes szervek rendelkezésére bocsátani. 

12. Fenntartó minden év január 31. napjáig az előző évi tevékenységéről szakmai 
beszámolót készít Pest Megye Közgyűlése számára. 

13. A Szerződő felek az ellátási szerződést 5 éves időszakra kötik meg, azzal, hogy évente 
felülvizsgálatra kerül a férőhelyszámok és a kiegészítő ellátási díj tekintetében és azt 
megállapodásuk szerint módosítják. A szerződés minden egyéb módosítását a Felek 2 
hónapos határidőn belül kezdeményezhetik. A szerződés a Felek akarata szerint 
további 5 évre meghosszabbítható. Jelen szerződés 2010. április 1. napján lép 
hatályba. 

14. A Szerződő Feleket megilleti a rendes felmondás joga. A felmondási idő 3 hónap. 
Bármelyik Fél súlyos szerződésszegése esetén lehetőség van a szerződés rendkívüli, 
azonnali hatályú felmondására. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a 
Fenntartó nem teljesíti a szerződésben vállalt, valamint a jogszabályban meghatározott 
kötelezettségeit, illetve az Önkormányzat a támogatás összegét jelen szerződésben 
meghatározott módon nem folyósítja. 
Súlyos szerződésszegés esetén a szolgáltatás folyamatosságát az Önkormányzat 
biztosítja. Amennyiben az azonnali hatályú felmondás valamelyik szerződő félnek 
felróható, az ezzel Összefüggésben okozott teljes kár megtérítésére köteles. 

A felmondási jog mindkét formája kizárólag írásban gyakorolható. 
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15. Felek vállalják, hogy jelen szerződés teljesítése során egymással kölcsönösen 
együttműködnek. Fenntartó kijelenti, hogy az 1993. évi III. törvény 121. § g) 
pontjában meghatározott tájékoztatási és értesítési kötelezettségét minden esetben 
írásban teljesíti. 

16. A jelen megállapodás végrehajtásában, a kapcsolatok folyamatosságának biztosítása 
érdekében a szerződő feleket a Megyei Önkormányzat részéről a gyermekvédelmi 
szakreferens, a Fenntartó részéről a Működtető intézményvezetője képviseli. 

17. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott 
kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény és a Gyvt. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

18. Szerződő Felek jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat 
közösen értelmezték, és a megállapodást ... azonos tartalmú példányban, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen, jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2010. március ... 

dr. Szűcs Lajos 
Pest Megye Önkormányzata 

Közgyűlésének elnöke 

Ellenjegyzem: 

dr. Bölcskei Gusztáv 
püspök, lelkészi elnök 

és dr. Huszár Pál 
főgondnok, világi elnök 

dr. Szép Tibor 
Pest Megye Önkormányzata 

Főjegyző 
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63/2010. (02. 26.) számú KGYH melléklete 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

Alulírott dr. Szűcs Lajos, Pest Megye Közgyűlésének elnöke ezúton megerősítem, hogy 

Pest Megye Önkormányzata részt vesz a Visegrádi Országok Régiói Turisztikai 

Munkacsoportja által kidolgozott a „Visegrádi országok régióinak közös turisztikai terméke" 

címet viselő projektben, melynek kivitelezéséhez mind szakmai, mind pénzügyi szempontból 

hozzájárulunk. Az anyagi hozzájárulás maximális értéke: 1.100 Euro. 

dr. Szűcs Lajos 

Budapest, 2010. február 23. 
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64/2010. (02. 26.) számú KGYH 1. számú melléklete 

IGÉNY BEJELENTÉS 

Pest Megye Önkormányzata Pest Megye Közgyűlésének [ ] K G Y H számú 
határozata alapján bejelenti igényét a Honvédelmi Minisztérium által meghirdetett, „Pályázat 
inkurrens anyagok és eszközök ingyenes átruházására" tárgyú pályázati kiírására. 

A pályázaton elnyerhető anyagok közül a következőkre nyújtjuk be igényünket: 

1. Elhelyezési szakanyagok: 

Katonai rugózott ágy 100 db 

2. Humán szakanyagok: 

Ping-pong asztal 10 db 

Biliárd asztal 5 db 

3. Technikai eszközök: 

HAD-8 agregátor (három fázisú) 1 db 

HAD-8 agregátor (egy fázisú) 1 db 

Mozgókonyha 1 db 

Vízszállító utánfutó (1000 l-es) 1 db 

5 t utánfutó 1 db 

A felhasználás célja 

A pályázat által elnyerhető anyagokkal és eszközökkel Pest Megye Önkormányzata a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi L X V . törvény 69-70. §-okban kötelezően előírt 
önkormányzati feladatok ellátását, továbbá a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, 
szervezetéről és a veszélyes anyagokicai kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 
szóló 1999. évi L X X I V . törvény 2. § és 15. §-ában megfogalmazott feladatainak hatékonyabb 
végrehajtását kívánja biztosítani. 

Pest Megye Önkormányzatának 7 körház és szakorvosi rendelőintézet, 31 oktatási intézmény 
és 13 szociális intézmény fenntartásáról kell gondoskodnia. 

Az igényelt elhelyezési-, humán- és a technikai szakanyagok Pest Megye Önkormányzata 
fenntartásában lévő intézmények ellátottjai részére biztosítanák veszély- és katasztrófa 
helyzetben a megfelelő ellátást, mivel a költségvetési normatív forrásból származó anyagok, 
eszközök csak a szükségletek töredékét biztosítják. 

A technikai eszközök elsősorban a megye területén jelentkező logisztikai, szervezési 
feladatok (közétkeztetés, szállítás) eredményesebb ellátáshoz nyújtanak segítséget. 

Jelen pályázat támogatása esetén a fent említett kötelező feladatok ellátása is hatékonyabban 
biztosítható. 
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A Pályázó adatai: 

Hivatalos név (teljes név): Pest Megye Önkormányzata 

Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 7. 

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 112. 

Telefonszám: 36 1 485 6800 

Faxszám: 36 1 266 1266 

Központi elektronikus levélcím: pestmegye@pestmeRye.hu 

Szervezet képviselője: 

dr. Szűcs Lajos Pest Megye Közgyűlésének elnöke 

Szervezet ügyintézője: 

Czikó László vezető főtanácsos 

Telefonszám: +36 368 9968 

Fax: +36 1 317 6406 

Email: cziko56@gmail.com 

Budapest, 2010. február 55 )5 

dr. Szűcs Lajos 

mailto:pestmegye@pestmeRye.hu
mailto:cziko56@gmail.com
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64/2010. (02. 26.) számú KGYH 2. számú melléklete 

NYILATKOZAT 

A Honvédelmi Minisztérium miniszteri biztosa által a Magyar Honvédség készletéből 

feleslegesnek nyilvánított, használt, de részben vagy egészében használható, illetve felújítható 

- inkurrens - honvédségi kezelésű állami vagyont képező anyagok és eszközök ingyenes 

átruházásával kapcsolatban kiírt pályázat során az ingyenes tulajdonba adás járulékos 

költségeit Pest Megyei Önkormányzat viseli. 

Budapest, 2010. február „ „ 

dr. Szűcs Lajos 
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68/2010. (02. 26.) számú KGYH 1. számú melléklete 

A beruházási céi indokolása 

1. A jelenlegi ellátottság bemutatása: Az iskola épülete nem tudja megfelelő 
színvonalon ellátni a diákok oktatását, 

tanteremhiánnyal küzdenek. 
2. Az ellátandó feladat jellemző kapacitásának 
mutatói: 

A tanulmányi szárny bővítése, személyfelvonó 
telepítése. 

3. A tervezett beruházás környezetre gyakorolt 
hatása: 

Beruházásnak káros hatása nem lesz. 

4. A beruházás javasolt telepítési helye/i, a hely 
kiválasztásának szempontjai: 

Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas, Szent 
István tér 2. tanulmányi szárny. 

5. A javasolt telepítési hely tulajdonosi helyzete, 
az ingatlan/ok megszerzésének módja: 

Az ingatlan Pest Megye Önkormányzata 
tulajdona. 

6. A hasznosítás formája: Oktatási intézmény. 
7. A megvalósítás módja (új építés, bővítés, 
átalakítás-rekonstrukció, felújítás, vásárlás, az 
előzőek együttes alkalmazása stb.): 

Új építés. 

8. A beruházást megalapozó tanulmányok, 
tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása: 

Műszaki leírás és árazatlan költségvetés. 

9. Alapközművek helyzete, a beruházás várható 
hatása az infrastruktúra terhelésére: A közművek az ingatlanon rendelkezésre állnak. 

10. Esetleges társberuházók bemutatása: — 

11. Becsült költségek anyagi-műszaki bontásban, 
éves ütemezéssel: 

a költségbecslés módja (tervezői 
költségvetés, műszaki értékbecslés, 
előzetes adásvételi megállapodás, 
prognosztizáció stb.): 

- ha a beruházással együttesen felújítás is 
megvalósul, úgy a felújítás költségeinek 
részletezése: 

A 2010. évben bruttó 472.000.000.-Ft. 
Ebből kivitelezés: bruttó 465.000.000,- Ft, 
Műszaki ellenőr díja: bruttó 7.000.000,- Ft. 

12. Tulajdonos, üzemeltető megjelölése: Tulajdonos: Pest Megye Önkormányzata, 
üzemeltető: Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 

13. A kivitelező kiválasztásának módja (pl: 
közbeszerzés): 

Közbeszerzési eljárás. 

14. A beruházás megvalósításának, vagy a 
beruházás elmaradásának kockázatai, egyéb 
fontosnak tartott körülmények: 

Elmaradás esetén a minőségi oktatás tartós 
akadályoztatás továbbra is fennáll. 

15. A beruházás céljából következő beruházói 
feladatok: 

Közbeszerzési eljárás lefolytatása. 

http://472.000.000.-Ft
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68/2010. (02. 26.) számú KGYH 2. számú melléklete 

Beruházási célokmány 

1. A beruházó megnevezése: 
és címe: 

Pest Megye Önkormányzata 
(1052 Budapest, Városház u. 7.) 

2. Az üzemeltető megnevezése: 
és címe: 

Táncsics Mihály Gimnázium 
(2370 Dabas, Szent István 2.) 

3. A beruházás megnevezése: 
-jellege: 

- beruházás 
- felújítás 
- rekonstrukció (bővítés) 

Beruházás. 

4. A beruházás célja és szükségessége: Az intézmény tantermi gondjainak megoldása, a 
könyvtár megfelelő kialakítása, személyfelvonó 

telepítése. 
5. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a 

területkijelölés indokai, a területkészítéssel 
kapcsolatos feladatok, a funkcionális és 
üzemeltetői igények, stb.): 

Az intézmény ingatlanának tanulmányi szárnya. 

6. A beruházás műszaki meghatározása, a 
választott megoldás indoka: 

Hozzáépítés, tetőtér beépítés, személyfelvonó 
telepítése. 

7. A beruházás költségelőirányzata, és annak 
anyagi-műszaki Összetétele a megvalósítás évére 
pro gno sztizálva: 

A 2010. évben bruttó 472.000.000,-Ft. 

8. A beruházási költségek fedezete, tervezett 
megoszlása: 

- intézményi költségvetés: 
- Megyei Önkormányzati Hivatal 

költségvetése: 
- központi költségvetés: 
cél- és címzett támogatás: 
elkülönített állami pénzalap: 
decentralizált támogatás: 
- egyéb (átvett pénzeszközök, stb.): 

A 2010. évben tervezett bruttó 472.000.000,- Ft, 
fedezete Pest Megye Önkormányzata 2010. évi 

költségvetésének felhalmozási tartaléka. 
Ebből kivitelezés: bruttó 465.000.000,- Ft, 
műszaki ellenőr díja: bruttó 7.000.000,- Ft. 

9. Kapcsolódó beruházások szükségességének 
rövid leírása és költségkalkulációja: 

— 

10. A megvalósítás jogi feltételei (kisajátítás, 
hatósági engedélyek stb.): 

— 

11. Az üzembehelyezésre vonatkozó adatok 
(várható időpontja, használatbavételi engedély, 
az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, 
stb.): 

2010. IV. negyedév 

12. Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok 
(kezdete, befejezése, stb.): 

— 

13. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok 
fedezetének biztosítása: 

intézményi költségvetés. 

14. A beruházás gazdasági értékelése 
(megtérülés): 

Hosszabb távú. 
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78/2010. (02. 26.) számú KGYH melléklete 

2009. évben elvégzett ellenőrzések: 

1. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa (iktatószám: 535/2009) 

AJ Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett következtetései: 

Az értékelt időszakban, a Kórházban az Alapító Okirat, a Szervezeti Működési Szabályzat, a 
Költségvetési Alapokmány, valamint a tényleges feladatellátás összhangja minden területen 
érvényesült. 

Az Intézmény gazdasági szervezetének működésére vonatkozó szükséges és előírt 
szabályzatok rendelkezésre állnak. Ezek közel teljes körű szabályozást jelentenek az érintett 
területek számára, megteremtik a jog- és célszerű működés feltételeit. Hiányosságként 
említhető, hogy a pénzforgalmi jogosultságok szabályozása során nem rögzítették a szakmai 
teljesítés igazolásának rendjét - a Kötelezettségvállalás szabályzatát ezzel javasoljuk 
kiegészítem. Emellett az Ügyrend és a kapcsolódó, az egyes szervezeti egységek működését 
szabályozó működési rendek előírásai nincsenek teljesen összhangban (átfedések és 
ellentmondások egyaránt előfordulnak) ezért a dokumentumok felülvizsgálata indokolt. 

A vizsgált időszakban az intézményi szintű módosított bevételi előirányzat teljesítése 2005. 
évben 101,1 %-ra, a 2006. évben 98,94 %-ra, a 2007. évben 103,82 %-ra, a 2008. évben 
101,03 %-ra alakult. A támogatások részesedése az összes bevételen belül: 2005-ben 93,03% 
(4.091.856 E Ft), 2006-ban 94,69 % (4.340.780 E Ft), 2007-ben 95,9 % (5.068.723 E Ft), 
2008-ban 89,53 % (5.807.697 E Ft) volt. Az intézményi szintű tényleges bevételek döntő 
hányadát a vizsgált időszakban az OEP és a fenntartói támogatások együttes összege adta, 
melynek mértéke a vizsgált időszakban 89,53 - 95,9 % között mozgott. 

Az előző évi pénzmaradvány összegének 2007. évi (410.506 E Ft), 2008. évi (892.858 E Ft) 
ugrásszerű növekedése a Kórház racionális és takarékos gazdálkodásának, továbbá az 
intézményi feladatbővülés és a kódolási gyakorlat szigorításának, valamint a következetes és 
folyamatosan megvalósuló szakmai ellenőrzések végrehajtásának az eredménye. Megerősíti 
ezt a Kórház nettó tartozásállományának alakulása is, az összehasonlított időszakban a 
Kórház 217.112 E Ft nettó tartozás állománya 555.210 E Ft intézményi tartalék pénzeszköz 
álíománnvá alakult. 

Az Intézmény módosított kiadási előirányzatát 2005-ben 99,8%-os, 2006-ban 98,29%o-os, 
2007-ben 95,76%-os, valamint 2008-ban 87,07%-os mértékben használta fel. Az adatokból 
kitűnik, hogy az Intézmény tényleges kiadásai az előirányzathoz képest nem mutatnak 
jelentős eltérést (0,2 - 12,93%). 

A tényleges kiadások jelentős részét (97,5-99,06%)) az Intézmény működési, üzemeltetési 
feladatokra költötte, ennek megfelelően beruházásra, fejlesztésre a vizsgált években az 
Összkiadások összegének csak mintegy 0,94-2,5%-át fordították. Szükséges megemlíteni, 
hogy a 2008. évben beruházásra, fejlesztésre és felújításra felhasznált összeget (185.109 E Ft) 
saját intézményi bevételekből biztosították. A teljesített működési kiadások közül legnagyobb 
összegben és arányban a személyi jellegű kiadások, valamint a munkaadót terhelő járulékok 
részesedtek, együttes arányuk az értékelt időszakban 48,12% -49,67% között mozgott. A 



2010. évi 2. szám PEST M E G Y E ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 245 

személyi juttatások százalékos aránya a vizsgált években (36,55%; 37,5%; 37,47%; 36,31%) 
gyakorlatilag változatlan volt. 
Az Intézmény által rendelkezésünkre bocsátott bizonylatok alapján - ellenőrzésre kerültek a 
2006. és 2008. évek reprezentációs kiadásai. A vizsgált okmányok részletes ellenőrzése után 
megállapítást nyert, hogy a Kórház a fenntartó által jóváhagyott szabályozóval rendelkezett, a 
meghatározott reprezentációs keret összegét (bevétel 0,5%-a) egyik vizsgált évben sem érték 
el. 
A személyi jellegű kiadási előirányzatok felhasználását elemezve megállapítást nyert, hogy a 
személyi juttatások módosított előirányzatának teljesítése a bérjellegű kiadások 
vonatkozásában 2005. évben 11.380 E Ft-tal, a személyi jellegű kiadások esetében 2005. 
évben 16.703 E Ft-tal, 2006. évben 5.849 E Ft-tal haladta meg az előirányzat mértékét. A 
fentiek ellenére az intézményi összkiadások vonatkozásában egyik vizsgált évben sem 
következett be túllépés, azaz a vizsgált időszakban a tényleges teljesítés mindvégig a 
módosított előirányzat mértékén belül maradt. 

Az Intézménynél a vizsgált években megvalósuló dologi és egyéb folyó kiadások 
teljesítésének alakulását (készletbeszerzés, kommunikációs-, szolgáltatási kiadások, vásárolt 
szolgáltatások, kiküldetési és reprezentációs kiadások, különféle adók, díjak befizetése) 
bontásban a mellékelt tanúsítvány számadatai szemléltetik részleteikben és arányaikban. Az 
Intézmény takarékos gazdálkodás megvalósítására való törekvését igazolják a dologi kiadások 
összegei, azok megoszlása, valamint az intézményi összkiadásokhoz viszonyított alakulásuk 
vizsgált évenkénti százalékos aránya (49,6%; 49,35%; 49,03%; 48,57%). 
Az Intézmény eszközeinek (immateriális javak, tárgyi eszközök és forgóeszközök állománya) 
és forrásainak (saját tőke, tartalékok, rövid lejáratú kötelezettségek, egyéb passzív pénzügyi 
elszámolások) alakulását 2004. 12. 31. és 2008. 12. 31. viszonylatában vizsgálva 
megállapítható, hogy a változás 2.386.936 E Ft növekedést mutat, ami index %-ban kifejezve 
215,53%, azaz a Kórház mérleg szerinti vagyonállománya a vizsgált négy év során 
megkétszereződött, amit javarészt a címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció 
eredményezett. Az egyes eszköz- és forráscsoportok mértékének alakulását részleteiben a 
mellékelt tanúsítvány számadatai mutatják. 

Az intézményi készpénz és értékcikkek tárolása, kezelése az elvárásoknak megfelelően, az 
intézményi szabályzatban meghatározottak szerint történt. A szigorú számadású 
nyomtatványok és az elszámolásra kiadott összegek nyilvántartását az átlátható, pontos 
nyilvántartás-vezetés és a szabályos elszámolás jellemezte. Az ellenőrzött bevételi és kiadási 
pénztárbizonylatok kitöltése szabályszerűen történt, az érvényesítő, ellenjegyző és 
utalványozó aláírásai a vizsgált esetekben hiánytalanul fellelhetők voltak, a bizonylatok 
felszereltsége teljes körűnek mondható, a kötelezettségvállalás dokumentumai minden 
esetben rendelkezésre álltak, az igénybevett szolgáltatások szakmai igazolása megtörtént. 

A belső ellenőrzés az intézményi készpénz és bankszámla forgalom alakulását vizsgálva 
megállapította, hogy a készpénz forgalom aránya a teljes pénzforgalom volumenéhez 
viszonyítva a vizsgált években a készpénzkímélő gazdálkodás követelményeinek 
figyelembevételével kedvezően alakult (2005. évben 1,02%; 2006. évben 0,98%; 2007. évben 
2,02%; 2008. évben 1%), annak csupán elenyésző részét (0,98-2,2%) képezi. 

A hatékonyan működő minőségirányítási rendszernek, a szabályozottan kialakított pénzügyi
számviteli rendszernek, a következetesen gyakorolt és ellenőrzött utalványozási-, 
ellenjegyzési-, és érvényesítési rendnek köszönhetően az értékelt időszakban szabályszerű 
gyakorlat valósult meg. A bizonylati rend és okmányfegyelem teljes mértékben helyesen 



246 PEST M E G Y E ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2010. évi 2. szám 

működik, mely vonatkozott a bizonylatok terjes körű felszereltségére, az egyes 
alapbizonylatok csatolásának és az igénybevett szolgáltatások szakmai igazolásának 
meglétére, valamint a bevételezések dokumentálásának teljességére. Az Intézmény 
tevékenységét az ellenőrzés ezen a területen teljes egészében szabályosnak ítélte. 

Eszközgazdálkodás terén végzett vizsgálat összegezett tapasztalata alapján a selejtezési 
tevékenység vonatkozásában az intézményi szabályzat megfelelő iránymutatást nyújt az 
intézményi selejtezési eljárások szabályos lebonyolításához, azonban a törvényi hivatkozások 
aktualizálása, pontosítása szükséges. A kiválasztott selejtezési eljárások gyakorlati 
lebonyolítása, okmányolása a vizsgált esetekben - a 3. sz. alpontban vizsgált jegyzőkönyv 
kivételével - szabályosan, az intézményi belső szabályozásnak megfelelően került 
végrehajtásra, a selejtezett eszközök nyilvántartásokból történő kivezetése megtörtént. 

A leltározási eljárások rendje és kapcsolódó dokumentumaik elkészítése a vizsgált években 
teljeskörűnek tekinthető, azok ügyviteli szempontból is megfeleltek a szigorú számadású 
okmányokkal szemben támasztott követelményeknek. A törvényi előírásokat és az intézményi 
szabályozóban meghatározottakat mindvégig konzekvensen betartották. A z intézményvezető 
egyszemélyi felelőssége - nyomatékosan elmondható ez a jelenlegi főigazgató kinevezése 
után - az eszközgazdálkodás-vagyonmegóvás szakterületén is megfelelően érvényesült. 
A belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátott és vizsgált intézményi okmányok és 
nyilvántartások az ellenőrzött mérlegtételek számadatait hitelt érdemlően, kellő 
részletességgel támasztották alá. 
A költségvetési beszámolók és az éves könyvviteli mérlegek megalapozottságának vizsgálata 
során bizonyosságot nyert, hogy a Kórház az ellenőrzött időszakban eleget tett a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény 69. §. (1) és (2) bekezdéseiben, valamint az államháztartás 
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. 
(XII.24.) Kormányrendeletben rögzített kötelezettségének. 

Az Intézmény rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodás vizsgálata során a belső 
ellenőrzés megállapította, hogy a Kórház szakmai és gazdasági vezetése a hatékonyság, 
szabályszerűség és gazdaságosság szempontjainak messzemenő figyelembevételével a 
vizsgált időszakban igyekezett eleget tenni az intézményi vagyon, a pénz- és anyagi eszközök 
védelme, megóvása, ésszerű felhasználása követelményeinek. Ennek megvalósulását 
igazolták az ellenőrzött időszakon belül vizsgált pénzügyi-gazdasági tevékenységek 
eredményes végrehajtása, valamint a munkavégzés színvonalának kedvező tendenciái. A 
pénzügyi-gazdasági munka területén mindvégig tapasztalható volt a következetesen 
megvalósított szabályozottság, a körültekintő előkészítés, a racionálisan szervezett 
végrehajtás és a szigorú, folyamatos ellenőrzés. A szakmai tevékenységek során mindvégig 
érvényesült a főigazgató egyszemélyi vezetői, illetve a gazdasági vezető és helyettese 
mindenre kiterjedő szakszerű irányító, koordináló tevékenysége. 
A belső ellenőrzés az élelmezési tevékenység intézményi megvalósulását szabályozottnak, a 
konyhaüzem gyakorlatát, a nyilvántartás, okmányolás rendjét összességében szabályosnak, az 
elvárásoknak megfelelő színvonalúnak értékelte. A végzett tevékenység elért színvonala - a 
konyhaüzem műszaki állapota kapcsán huzamosabb ideje fennálló kedvezőtlen és mostoha 
munkakörülmények ellenére - az élelmezési osztály teljes személyi állománya 
felelősségteljes, lelkiismeretes munkájának, elhivatottságának eredménye. 

Az Intézmény rendelkezik valamennyi szükséges FEUVE és belső ellenőrzési tevékenységet 
szabályozó dokumentummal. Ezek - az említett kisebb hiányosságoktól eltekintve -
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megfelelő szabályozási keretet teremtenek a Kórház ellenőrzési tevékenységéhez, a hatékony 
kontrollrendszer működtetéséhez. 

A belső ellenőrzés összességében az Intézmény ellenőrzési tevékenységét megfelelőnek ítélte. 
A F E U V E és a minőségirányítási rendszer keretében az intézményi működés, gazdálkodás 
szabályosságára nagy gondot fordítanak. Ennek megfelelően a széles feladatkört ellátó 
Kórházban a feladatellátás jelentősebb hiányosságok nélkül valósul meg. A belső ellenőrzési 
kapacitásokat ésszerűen használták fel, a vizsgálatok hozzájárultak az intézményi működés 
szabályosságának javításához. Az intézményi belső ellenőrzés, valamint a F E U V E rendszer 
betölti funkcióját, elősegíti a Kórháznál a jogszabályi előírásokicai összhangban álló és a 
hatékony gazdálkodás megvalósulását. 

A vizsgálat az Intézmény közbeszerzési tevékenységét összességében javarészt szabályosnak 
értékelte, ugyanakkor az eljárások dokumentálása gyakran szabálytalanul, hiányosságokkal 
valósult meg: a bizottsági tagok szükséges nyilatkozatai nem fellelhetők, a pályázatok 
bontásának dokumentálása szintén hiányos. Egy esetben pedig - élelmiszer szállítására 
vonatkozó megállapodás meghiúsulását követően, idő szűke miatt - a közbeszerzési törvény 
előírásait figyelmen kívül hagyva bonyolították a beszerzést. 

Ami az intézményi ellenőrzés működését illeti, az Intézmény rendelkezik valamennyi 
szükséges, a Kórház F E U V E és belső ellenőrzési tevékenységét szabályozó dokumentummal. 
Ezek - kisebb hiányosságoktól eltekintve - megfelelő szabályozási keretet teremtenek a 
Kórház ellenőrzési tevékenységéhez, a hatékony kontrollrendszer működtetéséhez. 
A revízió az Intézmény ellenőrzési tevékenységét - a lehetőségekhez képest - megfelelőnek 
ítélte. A F E U V E és a minőségirányítási rendszer keretében az intézményi működés, 
gazdálkodás szabályosságára nagy gondot fordítanak. így a széles feladatkört ellátó 
Kórházban a feladatellátás jelentősebb hiányosságok nélkül valósul meg. A belső ellenőrzési 
kapacitásokat ésszerűen használták fel, a vizsgálatok hozzájárultak az intézményi működés 
szabályosságának javításához. Az intézményi belső ellenőrzés, valamint a F E U V E rendszer 
betöltötte funkcióját, elősegítette a Kórháznál a jogszabályi előírásokkal összhangban álló és 
hatékony gazdálkodásra törekvést. 

Az intézményi gépjármű üzemeltetési utasítás tartalmazta mindazokat a jogszabályi 
hivatkozásokat és szabályozásokat, melyeket a tevékenység ellátása során alkalmazni 
szükséges. A z intézményi gépkocsik üzemeltetésével kapcsolatosan szabályos, teljes körű és 
áttekinthető dokumentáció került bemutatásra. 

A Letétkezelési Szabályzat megfelelően tartalmazta a letétkezelésre vonatkozó mindazon 
előírásokat, amelyek biztosították a folyamat szabályszerű ellátását. A gyakorlati 
megvalósítás során a letétek átvételének, kezelésének, dokumentációjával kapcsolatban nem 
merült fel kifogás. A letéti pénztárból történő kifizetések során azonban több esetben történt 
úgy kifizetés, hogy a pénztárban nem volt meg rá a fedezet, így azt csak a házipénztár 
készpénzkészletéből lehetett kifizetni, amely azonban nem volt dokumentálva, így azokon a 
napokon a házipénztárt hiánnyal kellett volna zárni. A pénztáreilenőr aláírása a havi letéti 
pénztárösszesítőről - az ellenőrzött hónapokban - több esetben hiányzott. 

Az intézkedési tervben rögzített feladatokat a Kórház az általa vállalt határidőn belül 
maradéktalanul végrehajtotta, a gyakorlati alkalmazás terén elmaradás vagy hiányosság nem 
állt fenn. 
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A Kórház személyzeti munkája ellenőrzésének összegezett megállapításai: 
Az ellenőrzés során megállapítható, hogy a személyi anyagok, kapcsolódó munkaügyi 
nyilvántartások a jogszabályi előírások alapján kerültek dokumentálásra. Módosítani 
szükséges azon a helytelen munkáltatói gyakorlaton, hogy a jogviszony tartama alatt a 
kinevezés tartalmi elemeiben bekövetkező változáskor nem új kinevezési iratot, hanem 
kinevezés módosítást kell készíteni, mivel nem új jogviszony létesítéséről van szó. 
A jubileumi jutalmak a Kjt. 78.§-ban foglaltak szerint kerültek kifizetésre. 
A tanulmányi szerződésekből eredő visszafizetési kötelezettségeket az intézmény az 
előírásoknak megfelelően tartja nyilván. 
A fegyelmi eljárásokról: A Humánpolitikai Osztály vezetőjének elmondása alapján 
megállapítható hogy a humánpolitikai munkatársak csak » a vizsgálóbiztos, vagy a fegyelmi 
eljárás elrendelője általi - kérésre vesznek részt a fegyelmi eljárásban, ekkor nyújtanak 
segítséget, adnak tájékoztatást az eljárás és a határidők szabályairól. 
A Kjt. 45-53.§-i pontosan előírják a fegyelmi eljárás megindításának módját, az eljárás 
mellőzésének lehetőségét, a vizsgálat folyamatát, a határidőket, a fegyelmi tanács tagjaira és a 
tárgyalásra, az ott készült jegyzőkönyvre, a kiszabható fegyelmi határozatra, annak 
végrehajtására, jogerejére vonatkozó előírásokat. 
Javasoljuk, hogy készüljön egy összefoglaló jellegű tájékoztató anyag a kinevezési jogkör 
gyakorlója, - jogkör átruházása esetén - a fegyelmi tanács elnöke és tagjai, valamint a 
mindenkori vizsgálóbiztos részére, melyben a Kjt. előírásain túl a feladat ellátását segítő 
magyarázatok, szakmai javaslatok is kapjanak helyet. 
A kölcsönös bizalmi viszonyon alapuló helytelen gyakorlat (pl. a közalkalmazottai nincs 
átvetetve, általa dátummal ellátva a fegyelmi tárgyalásra szóló értesítés, vagy a fegyelmi 
határozat, illetve nincs a határozat végén jogorvoslati záradék) a jogorvoslati eljárás során, a 
munkaügyi bíróság általi elbíráláskor - az ügy érdemi vizsgálata nélkül - az eljárásjogi 
szabályok megsértése esetén döntő jelentőséggel bír. 

B./ Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett javaslatai: 

Az Önköltség-számítási Szabályzatot dolgozzák át, egészítsék ki, a szükséges évenkénti 
aktuális adatokkal számított használatos térítési díjakat a jövőben a Szabályzathoz csatolják 
mellékletként; 

Az intézményi Kötelezettségvállalási Szabályzatot javasoljuk kiegészíteni a szakmai teljesítés 
igazolására vonatkozó előírásokkal; 
Az Ügyrend és a kapcsolódó működési rendek összhangjának megteremtése érdekében 
szükséges e dokumentumok felülvizsgálata, aktualizálása, az átfedések, hiányosságok 
kiküszöbölése; 

Javasolja a vizsgálat a Kötelezettségvállalás, érvényesítés és utalványozás rendje (INT 20.) 
megnevezésű szabályzat egységessé tételét, mivel a személyi változások miatti aláírás minták 
és egyéb pontok módosításai miatt nehezen áttekinthetővé vált; 

Az ésszerű gazdálkodás követelményeink megfelelő bérleti gyakorlat ismerete mellett is fel 
kell hívni a Kórház figyelmét arra, hogy az egyes bérleti szerződések megkötésénél a 
fenntartói rendelet és a közüzemi díjak változásán túlmenően vizsgálják a piaci viszonyokat, a 
bérlő cég által nyújtott szolgáltatás minőségét, szükségességét, tekintettel az Intézmény 
sajátos igényeire. 
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Az aláírás mintákat tartalmazó változások esetében a táblázatokon is kerüljön feltüntetésre a 
készítés dátuma és a korábbi változatok kerüljenek érvénytelenítésre; 

Javasolja a vizsgálat a könnyebb áttekinthetőség és visszakereshetőség érdekében a 
végrehajtott szerződésmódosításokat minden esetben sorszámmal ellátni; 

Az Intézmény „Felesleges vagyontárgyak feltárásának, hasznosításának és selejtezésének 
szabály zat"-ának törvényi, jogszabályi hivatkozásait aktualizálják; 

A különböző leltározási feladatok elvégzésére a jövőben kiadott megbízó leveleket minden 
érintettel tudomásul vétel végett írassák alá; 

Szükséges a jövőben a szigorú számadásra vonatkozó elvárások teljesítéséhez a dolgozók 
étkezési jegyei, kultúra utalványai beszerzését igazoló számlákhoz csatolt név szerinti 
elosztóíveken a megvásárolt utalványok sorszám szerinti bevételezése. Azok kiadását a 
dolgozók aláírásával kell igazolni; 

A Letétkezelési szabályzatban a házipénztárhoz hasonlóan, a várható kifizetések 
függvényében meg kell határozni a letéti pénztárban tartható maximális készpénz összegét. A 
kifizetések teljesítését a letéti pénztárban rendelkezésre álló készpénzkészletből kell 
lebonyolítani; 

A házipénztár és a letéti pénztár átadás-átvételének dokumentálását a jövőben - hatályos 
intézményi szabályzataikban rögzített módon és nyomtatványokon - minden esetben végre 
kell hajtani; 

A havi letéti pénzösszesítőkön nagyobb figyelmet kell fordítani a pénztárellenőr aláírásainak 
megtételére; 

Az intézményi közbeszerzési eljárások lebonyolítása során elengedhetetlen a vonatkozó 
jogszabályok és az intézményi szabályzat rendelkezéseinek betartása, az eljárások szabályos 
és teljes körű dokumentálására minden esetben nagyobb hangsúlyt kell fektetni; 

A bizottsági tagok összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatainak minden esetben a 
közbeszerzési dokumentáció részét kell képezniük; 

Javasoljuk, hogy az ajánlatok bontása során foglalják jegyzőkönyvbe a megjelentek nevét és 
aláírását, vagy csatoljanak szabályosan kitöltött jelenléti ívet; 

A Kórház belső ellenőri beosztását mielőbb szervezzék meg és működtessék; 

A munkaerő megtartása, a fluktuáció mértékének csökkentése érdekében javasolt - az egyes 
osztályokon jelenleg is jól működő - rekreációs programok szervezésének intézményi szintre 
történő kiterjesztése, természetesen az önkéntesség elvének érvényesülése mellett; 
A kontrolling, valamint a betegadminisztrációs rendszer fejlesztésével, finomításával 
szükséges támogatni az intézmény, illetve az egyes osztályok/szervezeti egységek vezetőinek 
hatékony gazdálkodását segítő döntéseit; 
Továbbra is kiemelten kell kezelni a teljesítményfinanszírozással összefüggő adatszolgáltatás 
teljeskörűségét és pontosságát, melyet folyamatos vezetői és belső ellenőrzéssel szükséges 
biztosítani; 
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Módosítani szükséges a Mt. 82.-85. §-aiban rögzítettektől eltérő munkáltatói gyakorlaton, 
hogy a jogviszony tartama alatt a kinevezés tartalmi elemeiben bekövetkező változáskor nem 
új kinevezési iratot, hanem kinevezés módosítást kell készíteni, mivel nem új jogviszony 
létesítéséről van szó; 

Javasoljuk, hogy készüljön egy összefoglaló jellegű tájékoztató anyag a kinevezési jogkör 
gyakorlója, - jogkör átruházása esetén - a fegyelmi tanács elnöke és tagjai, valamint a 
mindenkori vizsgálóbiztos részére, melyben a Kjt. előírásain túl a feladat ellátását segítő 
magyarázatok, szakmai javaslatok is kapjanak helyet. 

2. Szenvedélybetegek Otthona, Ócsa (iktatószám:693/2009) 

AJ Az intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett következtetései: 

Az Intézmény működése az Alapító Okiratban, valamint a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban foglaltaknak megfelelően szervezett, a gazdálkodási tevékenység a szükséges 
erőforrások ésszerű kihasználása mellett történik. Az értékelt időszakban a tényleges 
feladatellátás összhangja minden területen érvényesült. 

Az Intézményben az engedélyezett férőhelyek száma 115 fő, míg az elhelyezettek tényleges 
létszáma 2006-ban 116 fő, 2007-ben, illetve 2008-ban egyaránt 115-115 fő volt, az Otthon az 
értékelt időszakban teljes kihasználtsággal működött. A normatív állami hozzájárulás 
feladatmutatója, azaz a ténylegesen teljesített gondozási napok száma 2006-ban 42.232 nap, 
2007-ben 42.320 nap, 2008-ban 42.153 nap volt, az erre vetített férőhelyszám 115,70 főt, 
115,95 főt, illetve 115,17 főt jelentett. Komoly társadalmi problémára hívja fel a figyelmet az 
elhelyezésre várók számának alakulása, az éves kimutatások december 31-i állapota szerint 
2006- ban 66 fő 2007-ben 82 fő, 2008-ban pedig 81 fő várt elhelyezésre, mely a jelenleg 
engedélyezett férőhelyek 57,39%, 71,30%, valamint 70,43%-át tette ki. A tervezett gondozási 
napok száma 2006-ban és 2007-ben egyaránt 41.975 nap volt, míg 2008-ban 42.090 nappal 
számoltak. A tényleges gondozási napok száma 42.232 nap, 42.320 nap, illetve 42.153 nap 
teljesítésre alakult, százalékban kifejezett mértéke a tervezetthez képest a vizsgált évek 
sorrendjében 100,61%, 100,82% és 100,15%. 

A tényleges bevételek főszámai az előirányzatoktól eltérően már ingadozó jelleget mutattak, 
2006~ban 195.005 E Ft, 2007-ben 188.382 E Ft, illetve 2008-ban 244.047 E Ft volt a 
teljesítés. Megállapítható, hogy az Intézmény 2007-ben nem tudta teljesíteni tervezett bevételi 
előirányzatát és 11.982 E Ft-tal maradt el annak mértékétől, míg 2006-ban 952 E Ft-tal, 
illetve 2008-ban 15.160 E Ft-tal haladta meg. A vizsgált évek sorrendjében a tényleges 
teljesítés százalékban kifejezve 100,49%-ra, 94,02%-ra, illetve 106,62%-ra alakult. 

Az intézményi bevételek jelentős részét különböző jogcímeken nyújtott támogatások tették ki , 
melyek együttes értéke a vizsgált évek sorrendjében 146.640 E Ft, 129.867 E Ft, valamint 
150.595 E Ft volt, részaránya az összbevételből 75,20%, 68,94%, illetve 61,71%-ot jelentett. 
A támogatások közül a normatív állami hozzájárulás részesedési mutatója 2006~ban 48,06%, 
2007- ben 48,84%, illetve 2008-ban 37,70% volt. Az igényelt normatív állami hozzájárulás és 
a ténylegesen elszámolt összeg az értékelt időszakban azonosan alakult, mely körültekintő és 
megalapozott igénylést támaszt alá, nagysága a vizsgált évek sorrendjében 93.725 E Ft, 
92.000-92.000 E Ft volt. 
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Nélkülözhetetlen bevételi forrást jelentett a fenntartói támogatás, melynek tervezett összege 
2006-ban 52.595 E Ft, 2007-ben 52.433 E Ft, 2008-ban pedig 58.266 E Ft volt, míg a 
ténylegesen nyújtott bevételi kiegészítés 52.820 E Ft, 37.313 E Ft, illetve 58.266 E Ft-ra 
alakult. A fenntartói kiegészítés megalapozottságát mutatja, hogy a személyi juttatások és a 
munkáltatót terhelő járulékok együttes összege 2006-ban 121.504 E Ft-ot, 2007-ben 118.574 
E Ft-ot, illetve 2008-ban 129.475 E Ft-ot jelentettek a tényleges kiadásokból, 62,46%, 
63,22%o, és 56,57% részarányt képviselve. E két kiadásnemhez képest a normatív állami 
hozzájárulás elmaradásának mértéke 2006-ban 27.779 E Ft, 2007-ben 26.574 E Ft, 2008-ban 
pedig 37.475 E Ft volt. A fenntartó által ténylegesen nyújtott bevételi kiegészítés 2006-ban 
52.820 E Ft, 2007-ben 37.313 E Ft, illetve 2008-ban 58.266 E Ft volt, mely - a normatív 
állami hozzájárulás mértékének elmaradását figyelembe véve - az Intézmény 
működőképességének biztosításához nélkülözhetetlen volt. 

Az Otthon a támogatásokból származó bevételi kiesését igyekezett más forrásból pótolni, 
melyet alátámasztanak a működési jellegű bevételek egyre emelkedő tendenciát mutató 
számadatai, összegük a vizsgált évek sorrendjében 48.365 E Ft, 58.515 E Ft, valamint 93.452 
E Ft volt, százalékban kifejezve pedig 24,80%, 31,06%, illetve 38,29%-ot jelentett. Ebből az 
összegből jelentős részt azonban az intézményi ellátási díj képviselt, melynek tényleges 
teljesítése 2006-ban 45.968 E Ft, 2007-ben 54.684 E Ft, továbbá 2008-ban 59.979 E Ft volt. 
Az egyéb saját és kamatbevételek valamelyest hozzájárultak a tervezett bevételi előirányzat 
teljesítéséhez, a vizsgált évek sorrendjében 0,77%-os, 0,79%-os, illetve 0,52%-os részesedési 
arányt képviselve az összbevételből, a tényleges teljesítés összege 2006-ban 1.506 E Ft, 2007-
ben 1.490 E Ft, 2008-ban 1.266 E Ft volt. 

Összefoglalva megállapítható, hogy az értékelt időszakban a kedvezőtlen gazdasági 
környezet, a feszített éves pénzügyi tervek megmutatkoztak a bevételi előirányzatok 
alakulásában, hiszen az intézményi költségvetésre egy növekedő mértékű 
alulfinanszírozottság volt jellemző. Fenntartó által nyújtott támogatás igénylése is 
megalapozott volt, mivel a normatív állami hozzájárulás mértéke egyik évben sem fedezte 
volna a személyi juttatások és járulékai együttes összegének mértékét. Az igényelt-, illetve a 
ténylegesen elszámolt támogatás összegének aránya a megengedett tűrési határértéken belül 
maradt. 

A teljesített kiadási főösszegek a vizsgált évek sorrendjében 194.524 E Ft, 187.572 E Ft, 
illetve 228.887 E Ft volt, mely a módosított kiadási előirányzat 100,24%, 93,62%, és 
100,00%-ban történő felhasználását jelentette. A feladatellátás jellegét és munkaerő 
szükséglet igényét támasztja alá, hogy az intézményi szintű tényleges kiadások több mint felét 
a személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok tették ki, mely két kiadásnem 
együttes értéke 2006-ban 121.504 E Ft, 2007-ben 118.574 E Ft, illetve 2008-ban 129.475 E Ft 
volt, mely a tényleges kiadások 62,46%, 63,22%, valamint 56,57%-át jelentette. 

A dologi kiadások módosított előirányzata 2006-ban 66.594 E Ft, 2007-ben 68.512 E Ft, volt, 
míg a tényleges teljesítés 64.987 E Ft-ban, illetve 65.148 E Ft-ban realizálódott. 2008-ban a 
módosított előirányzat és a tényleges teljesítés azonosan alakult, 79.826 E Ft volt. 
Megállapítható, hogy az Intézmény egyik évben sem lépte túl jóváhagyott előirányzatát, a 
tényleges teljesítés 97,59%, 95,09% és 100,00%-on alakult. 

Az ellátottak pénzbeli juttatásának összege a vizsgált évek sorrendjében 1.074 E Ft, 1.190 E 
Ft és 1.253 E Ft volt, mely 2008. év kivételével minden évben elmaradt a módosított 
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előirányzat mértéktől (226 E Ft-tal, 48 E Ft-tal), ami 82,62%-os, 96,12%-os, valamint 100%-
os tényleges teljesítést jelentett. 

Beruházásra, fejlesztésre fordított tényleges kiadás 2006-ban 6.583 E Ft, 2007-ben 2.228 E Ft, 
illetve 2008-ban 2.281 E Ft volt. A teljesítés a bázis évben 2.304 E Ft-tal haladta meg a 
módosított előirányzat mértékét, míg a többi értékelt évben megegyezett annak értékével, 
ezzel a teljesítés százalékban kifejezett 153,84%-ra, valamint 100-100%-ra alakult. A túllépés 
oka, hogy az Intézmény részére 2005-ben jóváhagyásra került kazánházi rekonstrukció (6.700 
E Ft) pénzügyi teljesítése tárgyév február hónapjában történt, a műszaki átadással 
egyidejűleg. A fedezet nagy részét a dologi kiadásokból történő 1.607 E Ft-os átcsoportosítás 
jelentette. 

A vagyonállomány alakulását tekintve az Otthon eszközeinek és forrásainak értéke a bázis évi 
223.095 E Ft-ról mindösszesen 230.623 E Ft-ra emelkedett, ami csak 3,37%-os (7.528 E Ft-
os) gyarapodást eredményezett, melyből a befektetett eszközök állománya 395 E Ft-tal 
99,81%o-ra csökkent, a forgóeszközök állománya pedig 7.923 E Ft-tal, 50,08%-kaí növekedett. 

Az értékelt időszakban az Otthon tevékenységének ellátása mellett kiemelkedő színvonalon 
látta el a pénzügyi gazdálkodást alátámasztó beszámolók és nyilvántartások elkészítését. A jól 
és szabályosan működő nyilvántartási és beszámoltatási rendszer kialakításában és a feladatok 
maradéktalan végrehajtásában jelentős szerepe van annak, hogy az Intézmény súlyt helyezett 
arra, hogy mind a szakmai, mind a pénzügyi feladatot ellátók körében biztosított legyen a 
feladatkör ellátásához egyrészről a lehető legmagasabb iskolai végzettség, másrészről, hogy a 
dolgozók továbbképzések útján szerezzenek naprakész információt, tudást. A befektetett 
munka eredménye, hogy az intézményi beszámolók és az éves mérleg megalapozottsága 
tekintetében az ellenőrzés példaértékűnek értékelte a kialakított nyilvántartási és elszámolási 
rendet. A mérlegbeszámolók alapját az év végén készített leltárok képezték, amit a főkönyvi 
kivonatok adatai és az analitikus nyilvántartások is alátámasztottak. Az Intézmény minden 
értékelt évben elkészítette az Otthonban elhelyezett gondozottak betétkönyvei év végi 
állományának leltározását, a gondozási díjak hátralékáról, illetve túlfizetéseiről készített 
kimutatást, a lakók személyes tárgyairól készített év végi összesítést, az intézményi készpénz 
és bankszámla egyenlegének alátámasztását, a vagyon kimutatás alapját képező leltárakat, 
csak úgy, mint a tárgyévből áthúzódó szállítói kötelezettségek kimutatását. A z idegen 
pénzeszközök mérlegben és az év végi leltárakban felvett összege megegyezett, értéke 2006-
ban 10.460.452 Ft, 2007-ben 11.656.076 Ft, valamint 2008-ban 15.581.818 Ft volt. Az 
Intézmény a betétkönyvek állományát, helyesen a 366. számú főkönyvi számlán, mint idegen 
pénzeszköz, illetve a költségvetésen kívüli passzív elszámolások között (488-489 főkönyvi 
szia.) tartotta nyilván és mutatta ki mérlegében. 

Az Intézmény rendelkezett mindazokkal a szakmai és pénzügyi területet lefedő 
szabályzatokkal, mely a szabályszerű vagyongazdálkodás alapját képezik. A pénzkezeléssel 
kapcsolatos szabályzatok megfelelő tartalommal és kellő részletezettséggel tárgyalták a 
pénzkezeléssel összefüggő feladat- és hatásköröket. Az általános rendelkezések mellett 
hangsúlyozottan kezelték a készpénzkezelés és pénzintézeti teljesítések szabályait, a 
pénzkezelés személyi feltételeit, az összeférhetetlenséget kizáró tényezőket, a pénztáros 
feladat- és jogkörét. A készpénzkezelésre vonatkozó előírások mellett - melléklet formájában 
- megtalálható volt a pénztáros és helyettese írásos felelősségvállalási nyilatkozata, az 
utalványozási-, ellenjegyzési- és érvényesítői kinevezések, a kinevezettek aláírás mintái, a 
folyamatos és zökkenőmentes munkavégzéshez szükséges formanyomtatványok egy-egy 
példánya. Az utalványozási és ellenjegyzési jogkörrel rendelkezők nevét, beosztását, jogkörük 
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pontos megnevezését, a jogkörrel járó rendelkezési összeg maximumát, valamint az aláírás 
mintákat a szabályzat melléklete tartalmazta. A vizsgálat megállapította, hogy az intézmény 
az értékelt időszakban mind a bizonylati rend és okmányfegyelem, mind a 
kötelezettségvállalás (utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés) rendjét messzemenőkig 
betartotta. 

Az Intézmény a vagyonvédelem érdekében részletesen szabályozta a selejtezéssel kapcsolatos 
teendőket, a selejtezés bizonylatait, valamint a tevékenység végrehajtásának rendjét, azonban 
a szabályzat nem tartalmazott előírást a veszélyes hulladékok kezeléséről, ezért kiegészítésre 
szorul a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően. Egyes hulladékok a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 3. § 
b.) pontja szerint veszélyes hulladéknak minősülnek, így a törvény 32. § (2) bekezdése szerint 
tilos a veszélyes hulladékot - a környezetvédelmi hatóság engedélye nélkül - más hulladékkal 
vagy anyaggal összekeverni. A hivatkozott jogszabályi hely (5) bekezdése szerint a 
háztartásban, illetőleg intézményi fogyasztásból, felhasználásból vagy szolgáltatásból 
keletkezett veszélyes hulladékot a termelő köteles a 20. § (3) bekezdésnek megfelelően 
elkülönítve, a környezet szennyezését vagy károsítását kizáró módon gyűjteni és az annak 
begyűjtésére és szállítására, illetőleg ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező hulladékkezelő 
részére átadni, valamint a szolgáltatásért járó díjat megfizetni. 

Az Otthon Leltárkészítési és Leltározási Szabályzatát felülvizsgálta és átdolgozta a 2006. 
október 20-án kelt, 133-3/2006. számon iktatott intézkedési terv alapján. A revízió 
megállapítása szerint az Intézményben a vizsgált időszak minden évében - december 31-i 
fordulónappal - a mérlegtételek adatainak valódiságát alátámasztó leltározási tevékenységet 
elvégezték. A szabályzatban foglaltakat figyelembe véve számbavételre került sor a 
befektetett eszközök, mint az immateriális javak, a jármüvek, az ingatlanok, a tárgyi 
eszközök, az ügyviteli és számítástechnikai eszközök, valamint készletek esetében pedig az 
élelmiszer raktár készletei, a tüzelőanyagok, a göngyölegek, a hajtó- és kenőanyagok, a 
munkaruha, a textilnemű, a tisztítószer, a gyógyszer és a bélyegek körében. Más intézmények 
részére követendő példa és gyakorlat lehet az Intézmény által számítógépen megtervezett 
program, amellyel a gyógyszer és a tisztítószer készletek nyilvántartását vezetik. A program 
nagyban megkönnyíti a készletek nyilvántartását és a leltározást, valamint biztosítja 
átláthatóságot és ellenőrizhetőséget. 

A házi pénztárban lévő készpénzállományról minden évben, december 31-i fordulónappal 
leltárfelvétel készült, melynek összege 2006-ban 64.760 Ft, 2007-ben 49.848 Ft, illetve 2008-
ban a készpénzmaradvány 72.320 Ft-os tétele december 29-én befizetésre került a 
folyószámlára, így az év végi állomány értéke 0 Ft volt, mely adatokat egyrészről a 
pénztárjelentések év végi zárásáról készített összesítés, továbbá a beszámoló mellékletét 
képező melléklet is alátámasztott. A költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és 
kiadások állománya mind a három értékelt évben tételes kimutatással (leltárral) volt 
alátámasztva. 

Hibaként állapítja meg azonban az ellenőrzés, hogy a Gépjármű üzemeltetési szabályzat 
rendelkezései értelmében a gépjárművezetőknek ki kellett volna fizetni a megtakarítást, 
továbbá be kellett volna szedni a túlfogyasztás miatt keletkező többletfelhasználás 
ellenértékét, azonban a vizsgált időszakban ez nem történt meg, így a szabályzat 
rendelkezéseit az Intézmény tényleges nem tartotta be. További hibaként állapítható meg, 
hogy a menetlevelek kitöltése nem teljesen szabályos, ugyanis azokból nem állapítható meg 
hitelt érdemlően, hogy mennyi a városi forgalomban, valamint a lakott területen kívül megtett 
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kilométerek száma, így a korrekciós tényezők alkalmazása nem tekinthető pontosnak. 
Ugyancsak hibaként állapítható meg, hogy a korrekciós tényezők alkalmazásáról a szabályzat 
még az említés szintjén sem rendelkezik, ezért ebben a formában nem alkalmas feladatának 
maradéktalan ellátására. 

A jövőben biztosítani szükséges, hogy a beérkező számlák esetében az általános forgalmi 
adóról szóló többször módosított 2007. évi CXXVII . törvény 169. §-a szerint a számlák 
tartalmi előírásaival összefüggő kötelező elemek, mint a termék vagy szolgáltatás 
megnevezése, vámtarifaszáma, illetve statisztikai jegyzékszáma, mennyiségi egysége és 
egységára, továbbá a forgalmi adó százalékban kifejezett mértéke és annak számszerűsítése 
maradéktalanul fel legyen tüntetve, ennek hiányában ugyanis nem szabad elfogadni (és 
elszámolni) semmilyen számlát. 

A 2006. évben lefolytatott árubeszerzésre irányuló egyszerű közbeszerzési eljárás a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi C X X I X . törvény előírásainak megfelel, az eljárás 
szabályosan került lebonyolításra. 

Az Intézmény egy olyan szigorúan szabályozott rendszert alakított ki az egyes tevékenységi-
és feladatkörökhöz igazítottan, hogy a F E U V E rendszer bevezetése csak új törvényi keretet 
jelentett az eddig alkalmazott gyakorlathoz. A z Intézményben egy pontosan és szigorúan 
szabályozott rendszer működik, a munkafolyamatba épített belső ellenőrzés, valamint az 
előzetes, utólagos és vezetői szintű ellenőrzés hatékonysága alapvetően nem hagyott kívánni 
valót maga után. 

A 2006. évi pénzügyi-gazdasági vizsgálat által feltárt hiányosságok felszámolása érdekében 
az Intézmény 2006. október 20-án Intézkedési tervet készített (iktatószám: 133-3/2006.). 
Jelen vizsgálat megállapította, hogy az abban rögzített feladatokat az Otthon, az általa vállalt 
határidőn belül maradéktalanul megvalósította, a gyakorlati alkalmazás terén további 
elmaradás vagy hiányosság nem állt fenn. 

B./ Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett javaslatai: 

A Selejtezési szabályzat módosításra szorul a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések és eljárások tekintetében. 

A jövőben biztosítani szükséges, hogy a megsemmisítendő eszközök esetében a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 3. § b.) pontjában, 32. § (2) és (5) 
bekezdésében foglalt kötelezettségek betartása maradéktalanul megvalósuljon. 

Javasolja a vizsgálat, hogy a Szabályzatban meghatározottak szerint a könyvviteli mérlegben 
értékben nem szereplő, használt és használatban lévő készletek, kisértékű immateriális javak, 
tárgyi eszközök leltározását, tényleges számbavételét két évenként mennyiségi nyilvántartás 
alapján végezzék el. 

A számítógépek esetében a beszerzési számlán levő pontos konfigurációt, az egyes több 
kiegészítővel rendelkező gépek, berendezések esetében pedig a tartozékokat az 
állománybavételi bizonylatokon és az eszköznyilvántartó kartonokon minden esetben 
hiánytalanul rögzíteni szükséges. Mivel ezek a nyomtatványok vagyonvédelmi célokat 
szolgálnak, így azok szabályszerű kiállítására nagyobb hangsúlyt kell fektetni a jövőben. 
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Javasolja az ellenőrzés az egy évnél hosszabb ideig használható és használatra tervezett 
eszközök esetében - az egyedi értékelés elvét figyelembe véve - az egyedi analitikus 
nyilvántartás alkalmazásának lehetőségét. 

A Gépjármű üzemeltetési szabályzat rendelkezéseit aktualizálni kell, tekintettel a 
gépjárművezetők általi megtakarítás vagy túlfogyasztás miatt keletkező pénzmozgásokra, 
valamint a korrekciós tényezőkre. 

A menetleveleket a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati 
erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről 
szóló 60/1992. (IV. 1.) kormányrendelet előírásai szerint igénybe vehető korrekciós tényezők 
alkalmazására való tekintettel pontosan szükséges vezetni. 

A jövőben biztosítani szükséges, hogy a beérkező számlákon az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII . törvény 169. §-a szerint részletezett kötelező tartalmi elemek 
minden esetben maradéktalanul feltüntetésre kerüljenek. 

3. Speciális Otthon, Inárcs (iktatószám: 1397/2009) 

AJ Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett következtetései: 

Az ellenőrzés megítélése szerint az Intézmény tevékenysége az Alapító Okiratban, a 
Költségvetési Alapokmányban, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
foglaltakkal összhangban áll. Az Intézmény tevékenységét az ellenőrzés célszerűen 
szervezettnek, az anyagi erőforrásokat jól kihasználtnak értékelte. 

A gazdasági folyamatok szabályozottságával kapcsolatban az ellenőrzés súlyos hiányosságot 
nem észlelt. Az Intézményben a gazdálkodás szabályozása teljes körű, a vonatkozó 
jogszabályokkal összhangban van. Néhány részietinformáció aktualizálása végett szükséges 
ugyanakkor a gazdasági szervezet ügyrendjének, illetve a számviteli rend szabályzatának 
felülvizsgálata. 

Ami a gazdálkodás gyakorlatát illeti, összefoglalva megállapítható, hogy az Otthon 
működésének egyik legfontosabb feltétele a normatív állami hozzájárulás mellett, a fenntartó 
önkormányzat által nyújtott támogatás volt. Az állami hozzájárulás és a fenntartói támogatás 
igénylésében szabálytalanság nem történt. A bevételek alakulása ugyanakkor jól tükrözi a 
gazdálkodás nehéz helyzetét, valamint, hogy a bevételi előirányzat teljesülését mennyiben 
gátolta az alulfinanszírozottság. Az intézményi ellátás díjának emelkedése ellentételezte 
valamelyest a központi és fenntartói források csökkenését. Összességében a feladatellátás 
zavartalanságának, illetve a likviditás fenntartásának biztosítása jelentős erőfeszítést és 
takarékosságot igényelt. 
Az Intézmény ettől függetlenül egyik vizsgált év tekintetében sem lépte túl engedélyezett 
kiadási keretét. 
Az Otthon eszközeinek és forrásainak értéke a bázis évi 56.545 E Ft-ról 70.042 E Ft-ra 
emelkedett, ami 24%-os változást eredményezett. Az Intézmény a vagyonállományának 
hiteles és teljes körű alátámasztására nagy hangsúlyt fektetett. A Tanúsítványban közölt 
adatok megegyeztek a mérlegbeszámolókban, az analitikus nyilvántartásokban és a főkönyvi 
könyvelésben rögzített adatokkal. 
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Az intézményi pénzkezelés vizsgálata kapcsán összességében megállapítható, hogy a 
pénzforgalmi jogosultságok gyakorlása, az utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési és 
teljesítésigazolási feladatok ellátása az értékelt időszakban szabályszerűen valósult meg. Mind 
a házipénztári be- és kifizetések, mind a pénzintézeti tranzakciók dokumentációja esetében 
érvényesült az előírt bizonylati rend és okmányfegyelem. A szigorú számadású 
nyomtatványok kezelése az előírások szerint történik, a nyilvántartások vezetése szabályos, 
pontos és jól követhető. 
Hiányosságként értékelhető azonban, hogy több esetben elmulasztották a kötelezettségvállalás 
szabályos írásba foglalását. Emellett hibás gyakorlatnak tekinthető, hogy a szükségesnél 
rendre jóval nagyobb összegeket adnak ki elszámolásra, illetve vásárlási előleg gyanánt, ezzel 
pedig felesleges pénzmozgás keletkezik. 
A gondozottak költőpénzének és értékeinek kezelése, felhasználása, nyilvántartása kisebb 
hibáktól eltekintve szabályos, és megfelelően dokumentált. 

Az alkalmazott bevételi díjtételek - intézményi gondozási díj, étkezési térítési díj -
megállapítása, beszedése, bizonylatolása és nyilvántartása megfelelő, az ellenőrzés 
hiányosságot nem tapasztalt. 

Az intézményi eszközökkel való gazdálkodást illetően a revízió megállapítása, hogy az 
Otthon selejtezési tevékenysége teljes mértékben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban és 
az intézményi selejtezési szabályzatban foglaltaknak. Az ellenőrzés részére bemutatott 
selejtezési dokumentumok minden részletre kiterjedően szabályosak és átláthatóak voltak. 
A leltározási tevékenység mind szabályozottsága, mind a gyakorlati végrehajtás 
szempontjából kielégítő, és - kisebb hibákat leszámítva - megfelelően dokumentált. Az 
ellenőrzés súlyos hiányosságot nem észlelt. 
A vizsgált időszakban az intézményi beszámolók és az éves mérlegek megalapozottsága, 
valamint alátámasztottsága megfelelő színvonalúnak értékelhető, az ellenőrzés jelentős 
hiányosságot nem tapasztalt. 

A konyhaüzem működését illetően a vizsgálat szabálytalanságot nem észlelt. 

Az intézményi gépjármű üzemeltetése kapcsán az ellenőrzés megállapította, hogy az 
Intézmény Gépjármű üzemeltetési szabályzata tartalmazta mindazokat a rendelkezéseket, 
melyeket a tevékenység során alkalmazni kellett, a gyakorlatban helyesen, szabályzatukkal 
összhangban alkalmazták a korrekciós tényezőkkel való számítást. A menetlevelek pontosan 
és áttekinthetően voltak kitöltve. 

A F E U V E és belső ellenőrzési tevékenységet illetően megállapítható, hogy mind a 
szabályozottság, mind az ellenőrzések gyakorlati végrehajtása kielégítő, az intézményi 
F E U V E és belső ellenőrzés funkcióját betölti, hozzájárul a költségvetési szerv működésének, 
gazdálkodásának hatékonyabbá tételéhez. Hiányosság, hogy a vizsgált évekre nem készült az 
éves ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés. 

A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzésre az Otthonban a vizsgált időszakban 
nem került sor, így az intézmény a közbeszerzés rendjét szabályozó dokumentumot sem 
készített. 

Ami a korábbi fenntartói ellenőrzés konzekvenciáit illeti, a 2006. évi pénzügyi-gazdasági 
ellenőrzést követően az intézményvezető 2006. október 11-én, 169/2006. iktatószámon Pest 
Megye Önkormányzatának Főjegyzője részére intézkedési tervet terjesztett fel. 
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Jelen vizsgálat megállapítása szerint a szükséges intézkedéseket ezt követően meghozták, a 
tervben foglaltak maradéktalanul teljesültek, az ellenőrzés tapasztalatait megfelelően 
hasznosították. 

Az Intézmény személyügyi tevékenysége megfelelő, a személyi anyagok rendezettek, 
egységesek. A munkaköri leírások azonban nem mindenben felelnek meg az elvárásoknak, 
emellett a közalkalmazotti szabályzat kidolgozása is elmaradt. 

Ami az Intézmény fő funkcióját illeti, a lefolytatott vizsgálat alapján megállapítható, hogy a 
szakmai munka színvonala megfelel az elvárásoknak. Az Otthon dolgozói a lehetőségekhez 
képest igyekeznek a legjobb körülményeket teremteni az ellátottaknak, a szakmai előírások 
betartására pedig nagy gondot fordítanak. 

B./ Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett javaslatai: 

Az Intézményi szabályzatok közül felülvizsgálni szükséges az SzMSz-t és a házirendet, 
illetve az Ügyrendet és a számviteli rendet szabályozó dokumentumokat; 
Javasoljuk, hogy a már érvényüket vesztett aíáírásmintákra vezessék rá a hatályon kívül 
helyezést; 
A jövőben fokozottan ügyelni szükséges az Ámr. kötelezettségvállalásra vonatkozó 
rendelkezéseire - minden indokolt esetben készüljön írásos kötelezettségvállalás; 
Javasolja az ellenőrzés, hogy az indokolatlan pénzmozgást elkerülve a jövőben előleg kiadása 
csak akkor történjen, ha a vásárlás célja biztosított, és a biztosított összeg nagyságrendje se 
haladja meg jelentősen a beszerzését, elkerülendő az indokolatlan pénzmozgást; 
A leltározási dokumentumok időben történő elkészítésére és a hitelesítő aláírások meglétére 
nagyobb figyelmet kell fordítani; 
Az ellenőrzés javasolja a tankolás mennyiségének, valamint a kilométeróra tankoláskori 
állásának a menetleveleken történő feltüntetését a könnyebb áttekinthetőség érdekében. 
A FEUVE, illetve belső ellenőrzési tevékenység maradéktalan ellátásához az éves ellenőrzési 
terveket megalapozó kockázatelemzés készítése szükséges; 
Elengedhetetlen a munkaköri leírások tartalmi pontjainak felülvizsgálata, kiegészítése, 
pontosítása. 

Az intézmény közalkalmazotti szabályzatának kidolgozása szükséges. 

4. Dózsa György Kollégium, Cegléd (iktatószám: 1380/2009) 

AJ Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett következtetései: 
A Kollégiumban öt, illetve a 2007/2008-as tanévben 6 csoportban folyt a tanulók nevelése, a 
tanulócsoportok több évfolyamon tanuló gyermekekből tevődtek össze. A kollégiumi nevelés 
egyéni és csoportos foglalkozások keretében történik. Az Intézmény feladatait 31 fő 
alkalmazotti létszámmal látta el 2003. július 1-től 2005. december 31-ig, ebből 10 fő 
pedagógus, 0,5 fő könyvtáros, 0,5 fő pedagógiát segítő nevelő, 9 fő konyhai dolgozó, 11 fő 
technikai dolgozó volt. A gyermekvédelmi felelős fél állásban látja el az ifjúságvédelmi 
feladatokat, a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók érdekeit képviseli a települési 
önkormányzatoknál (térítési díj mérséklés, átvállalás). 
A selejtezési tevékenység rendezett képet mutatott, a szabályzatban meghatározott 
követelményeknek nagyobbrészt megfelelt. A tevékenység végzéséhez használt 
formanyomtatvány csomag magában foglalta a teljes selejtezési folyamatot, így azok pontos 
kitöltése és helyes alkalmazása szabályszerű munkát eredményezett. Megállapítható, azonban 
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hogy a Selejtezési szabályzat kiegészítésre szorul a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény előírásaira tekintettel, amely rendelkezéseket a Kollégium a gyakorlati 
feladatvégzés során több esetben is megszegett. Hiányosság volt, hogy az eszközök 
elszállításáról szóló igazolások nem álltak minden esetben rendelkezésre. 
A Kollégium leltározási tevékenysége csak részben felelt meg a jogszabályokban és a 
szabályzatban foglalt előírásoknak. A leltározási körzetek kijelölése a szabályzatban nem 
történt meg, nem készült megbízólevél a leltározás vezetőjének és a leltárellenőrnek, nem 
valósították meg maradéktalanul a kapcsolódó dokumentumok teljes körű, pontos kitöltésének 
követelményét, az eszközök nyilvántartása esetében nem mindig volt biztosított a minden 
kétséget kizáró azonosíthatóság, valamint a íeltárfelvételi iratokkal kapcsolatban több esetben 
formai hiányosságok merültek fel. A leltározási tevékenység dokumentáltságáról azonban 
megállapítható, hogy a felvett leltárfelvételi ívek és kiértékelések átláthatóak, a bennük foglalt 
folyamatleírások nyomon követhetőek, összefüggő egységes szerkezetet alkotnak, valamint a 
fenti hiányosságoktól eltekintve minden évben elvégezték a leltározást a vagyonmegóvás 
érdekében. 

Az Intézmény jogos követelés állománya az értékelt időszakon belül minimális volt az 
étkezési díjak beszedésére, behajtására különös gondot fordítottak. A következő évre 
áthúzódó, áruszállításból és szolgáltatásokból származó kötelezettségek év végi állományát 
tételes leltárral támasztották alá. 
A költségvetési függő, átfutó bevételek és kiadások állománya a kötelezettségek kimutatását 
az értékelt három évben elfogadható, részletes, tételes és szabályszerűen kiállított 
kimutatással (leltárral) volt alátámasztva. Az intézményi beszámolók és az éves mérleg 
megalapozottsága, valamint az intézményi analitikus nyilvántartások tekintetében 
hiányosságot nem tapasztalt, összességében rendszerezettnek értékelte. A vizsgált időszakban 
az intézményi beszámolók és az éves mérlegek megalapozottsága, valamint alátámasztottsága 
megfelelő színvonalúnak értékelhető. 
Az élelmezési tevékenység műveletei az ellenőrzés megállapítása szerint, az intézményi 
szabályzatban rögzítetteknek megfelelően, szabályosan kerültek végrehajtásra. Az élelmezési 
anyagok beszerzését szúrópróbaszerűen ellenőrzött bizonylatok tanúsága szerint megfelelően 
dokumentálták, a raktárba bevételezés minden esetben szabályszerűen történt. Összességében 
a vizsgált szakterület szabályozottságát, a végzett feladatellátás és a kapcsolódó 
adminisztráció végrehajtását a vizsgálat megfelelő színvonalúnak, szabályosnak ítélte. 
A szigorú számadású nyomtatványok köre kiterjedt az Intézményben használt sorszámmal 
rendelkező bizonylatokra. A nyilvántartás vezetése megfelelő volt, megállapítható azonban, 
hogy a szabályzatban, illetve a gyakorlatban kezelt nyomtatványok köre eltért egymástól, nem 
volt biztosított az összhang, ezért a vizsgálat javasolja a szabályzat felülvizsgálatát, 
kiegészítését. 
A készpénzforgalmi bizonylatok szúrópróbaszerű ellenőrzése során a vizsgálat megállapította, 
hogy az Iskola betartotta az utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről szóló 
törvényi előírásokat, az ellenőrzött bevételi és kiadási pénztárbizonylatok kitöltése 
szabályszerűen valósult meg. 
Összességében megállapítható, hogy a pénztári kifizetések többségében aláírási jogkörök 
gyakorlása megfelelt a szabályzatokban előírtaknak. Azokban az esetekben amikor az 
Intézmény vezetője a kifizetés során az utalványozási jogkörét saját maga javára látta volna 
el, több esetben fordult elő, hogy ilyenkor nem történt meg az utalványozás, de mivel a 
szabályzat is rendelkezik a helyettesítés rendjéről, ilyenkor alkalmazni kellett volna. 
Általánosságban megállapítható, hogy a kifizetésekhez kapcsolódó dokumentumok számos 
esetben hiányoztak, a számlák egy részének felszereltsége nem megfelelő, a szükséges 
bizonylatokat, vagy azok másolatait nem helyezték el a kifizetések mellékleteként. Az 



2010. évi 2. szám PEST M E G Y E ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 259 

ellenőrzés részére bemutatásra kerültek ugyan egyes számlák mellékletei, megrendelés, 
árajánlat, egyéb dokumentáció, javasoljuk azonban a jövőben a kifizetésekhez csatolni a 
megrendelést, árajánlatokat, megrendelés visszaigazolását, állományba vételi bizonylatot, 
illetve a kifizetés alapjául szolgáló egyéb dokumentumokat. 

A pénzintézeti bizonylatok szúrópróbaszerű ellenőrzése során a vizsgálat megállapította, hogy 
az Iskola a vizsgált időszakban betartotta az utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés 
rendjéről szóló törvényi előírásokat, az utalványrendeleteken az aláírások a szabályzatban 
meghatározott aláírási jogkörökkel rendelkezők részéről történt meg. A számlák felszereltsége 
azonban több esetben is hiányosságokat mutatott. Általánosságban megállapítható, hogy a 
szükséges bizonylatokat, vagy azok másolatait nem helyezték el a kifizetések mellékleteként, 
a teljesítés igazolása, az árú átvételének, illetve nyilvántartásba vételének dokumentálása az 
esetek nagy részében elmaradt. 

A szállásköltség és terembérleti díjak, illetve a vendégétkezések díjának megállapítására 
önköltségszámítás utoljára 2006. évre készült, melyet a további években átlagosan évi 10%-
kai emeltek. A terembérleti díjak esetében külön került megállapításra bérleti díj, melytől 
egyedi elbírálás alapján létszámtól és időtartamtól függően eltérő lehetett, illetve óradíj 1-2 
órás igénybevételre vonatkozóan. A szállásköltségek esetében a helyi sajátosságokat 
fegyelembe véve, a komfort fokozatnak megfelelően külön díjtételek kerültek kialakításra. A 
kollégium szobáinak bérbe adásakor az ágyneműhasználat költségei is meghatározásra 
kerültek. A bemutatott önköltségszámítások akár a szállásköltségekre, akár a vendégétkezőkre 
vonatkoztatva ceruzával készültek, egyes esetekben aláírás nélkül, így azok nem fogadhatók 
el hivatalos dokumentumokként. Belső tartalmuknál fogva sem teljes körűek, nem 
tartalmaznak közüzemi költségeket, amortizációt, karbantartási költségeket. 

Összességében elmondható, hogy az Intézménynél a belső ellenőrzési tevékenység 
szabályozottan, szervezetten valósult meg. A z ellenőrzésekről az ütemtervnek megfelelően, 
valamint a súlyosabb esetekben jegyzőkönyvek, feljegyzések készültek, melyek 
alátámasztják, hogy az Intézményben kialakították a folyamatban épített előzetes és utólagos 
vezetői ellenőrzés rendszerét. 
A vizsgálat során az intézményvezetés részéről együttműködés volt tapasztalható, ezzel 
segítve a vizsgálatot végző munkáját. 
Az elmúlt 3 év viszonylatában végzett vizsgálat hibaként állapítja meg az ügyeleti naplók, a 
törzslapok és a nevelői feljegyzések nem megfelelő, hiányos vezetését, valamint a felvételi 
kérelmek és értesítők rendezetlen ügykezelését. 
Javasoljuk, hogy a jogviszony megszűnésekor/megszüntetésekor minden - a jogviszony 
megszűnéséhez kapcsolódó - irat mind a munkáltató, mind a közalkalmazott részéről történő 
aláírásra nagyobb figyelmet fordítsanak. 
A megszüntető irat elkészítésekor a jogviszony létrejöttéhez és a jogviszony 
megszüntetéséhez kapcsolódó iratok adattartalmának összhangban kell lennie. 
A megszűnés/megszüntetés esetei, a felmentés folyamata nem térhet el a jogszabályban 
meghatározottaktól, a dolgozót megillető szabadságot a felmentési idő munkavégzési 
kötelezettséggel járó időtartamában lehet kiadni vagy a jogviszony megszűnésekor pénzben 
kell megváltani. 
A közalkalmazotti jogviszonnyal párhuzamosan, a munkakörhöz kapcsolódó feladatokra nem 
köthető megbízási szerződés, ezért javasoljuk a megbízási szerződések felülvizsgálatát, a 
jogszabályoknak megfelelő körben történő alkalmazását. 
A közoktatásról szóló 1993. évi L X X I X . tv. szerint nevelő-oktató munka - kollégiumi 
nevelés-oktatás - pedagógus munkakörben, közalkalmazotti jogviszonyban, illetve 
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munkaviszonyban látható el, ilyen feladatra polgári jogi jogviszony nem létesíthető, ezért 
javasoljuk a „kollégiumi nevelő-tanár" feladatra létrejött megbízási szerződések 
felülvizsgálatát, a jogviszonyok rendezését. 

B./ Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett javaslatai: 

A Kollégium vegye fel a selejtezési szabályzatába a veszélyes hulladékok kezelésére 
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket (a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
törvény 3. § b.) pont, valamint 32. § (2) és (5) bekezdés). 
A selejtezési tevékenység elvégzése során tartsa be a veszélyes hulladékok kezelésére 
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, valamint gondoskodjon a selejtezéssel érintett 
vagyontárgyak rendeltetési helyre szállításának hitelt érdemlő igazolásáról. 
A leltározásban részvevő valamennyi személy részére szükséges megbízólevelet kiállítani. 
A számítógépek esetében a beszerzési számlán lévő pontos konfigurációt, az egyes több 
kiegészítővel rendelkező gépek, berendezések esetében pedig a tartozékokat az állományba 
vételi bizonylaton és az eszköznyilvántartö kartonon minden esetben hiánytalanul rögzíteni 
szükséges. 
A tárgyi eszközöket minden esetben egyesével egyedileg kell nyilvántartásba venni, valamint 
rögzíteni szükséges a gyártási számot és a típust. Mivel ezek a dokumentumok 
vagyonvédelnii célokat szolgálnak, így azok szabályszerű kiállítására a jelenleginél nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni a jövőben. 
Javasolja az ellenőrzés az egy évnél hosszabb ideig használható és használatra tervezett 
eszközök esetében - az egyedi értékelés elvét figyelembe véve - az egyedi analitikus 
nyilvántartás alkalmazásának lehetőségét. 
Biztosítani szükséges a leltárfelvételi ívek esetében a szabályzatban rögzített formai előírások 
maradéktalan betartását (szabálytalan javítások, átírások, felülfestések, ceruzás bejegyzések). 
A könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló 
szabályzat kiadásáról szóló 3/1975. (VIII. 17.) K M - P M együttes rendelet 4. § (1) 
bekezdésében meghatározottak szerint törekedni keli az abban megjelölt időközönkénti 
könyvtári leltár felvételére. 

A pénzkezeléssel kapcsolatos szabályzatok átdolgozása szükséges a Kollégium sajátosságaira 
figyelemmel, különös tekintettel a részben önállóvá válással Összefüggő feladatok és személyi 
változásokra. 

Azonnal intézkedni kell az időszaki pénztárjelentés a naprakész vezetésére vonatkozóan. 

A Pénz és Ertékkezelési Szabályzatban és a gyakorlatban vezetett szigorú számadású 
nyomtatványok körét összhangba kell hozni. 

A szakmai teljesítés igazolására vonatkozóan a szabályzat rendelkezett ugyan, a gyakorlatban 
azonban gyakorta hiányosság mutatkozott ezen a téren. Javasoljuk a teljesítések igazolására 
jogosultak nevét és aláírás mintáit írásban rögzíteni és a szabályzat mellékleteként csatolni. 

Biztosítani kell a pénztári és banki kifizetések esetében a számlák teljes felszereltségének 
hiánytalan meglétét. Ide értve a számlák teljesítés igazolásának szükségességét, illetve az 
államháztartás működési rendjéről szóló (jelenleg már nem hatályos) 217/1998. (XII. 30.) 
kormányrendelet (Ámr.) 134. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, a gazdasági 
eseményenként 50.000 Ft-ot meghaladó kifizetések esetén írásbeli kötelezettségvállalás 
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készítését, és az Ámr. 2.§ 67. pontja szerinti kötelezettségvállalás dokumentumainak (a 
kinevezési okirat, a szerződés, a megállapodás, a visszaigazolt megrendelés) csatolását. 

A jövőben olyan önköltségszámítást kell készíteni, amely figyelembe veszi a kollégiumi 
szobák, valamint a kiadott helységek karbantartási költségeit, a közüzemi díjakat, 
amortizációt, ügyelet és takarítás költségeit, járulékokat, illetve az adminisztrációs 
költségeket. Ezeket a számításokat az Önköltség-számítási Szabályzat mellékleteiként 
szükséges kezelni, és évente aktualizálni szükséges. 
A tanügy-igazgatási dokumentumok precízebb vezetése érdekében nagyobb hangsúlyt kell 
helyezni az ügyeleti naplók pontosabb, naprakész, minden szükséges információt tartalmazó 
vezetésére, és a felvételi kérelmek, értesítők rendezésére, pontos és folyamatos iktatására. 
Javasoljuk, hogy a jogviszony megszűnésekor/megszüntetésekor minden - a jogviszony 
megszűnéséhez kapcsolódó - irat mind a munkáltató, mind a közalkalmazott részéről történő 
aláírásra nagyobb figyelmet fordítsanak. 
A megszüntető irat elkészítésekor a jogviszony létrejöttéhez és a jogviszony 
megszüntetéséhez kapcsolódó iratok adattartalmának összhangban kell lennie. 
A megszűnés/megszüntetés esetei, a felmentés folyamata nem térhet el a jogszabályban 
meghatározottaktól, a dolgozót megillető szabadságot a felmentési idő munkavégzési 
kötelezettséggel járó időtartamában lehet kiadni vagy a jogviszony megszűnésekor pénzben 
kell megváltani. 
A közalkalmazotti jogviszonnyal párhuzamosan, a munkakörhöz kapcsolódó feladatokra nem 
köthető megbízási szerződés, ezért javasoljuk a megbízási szerződések felülvizsgálatát, a 
jogszabályoknak megfelelő körben történő alkalmazását. 
Szükséges a Belső Ellenőrzési Szabályzat átdolgozása az intézmény sajátosságaira 
figyelemmel 
5. Speciális Otthon Topház, Göd (iktatószám:1487/2009) 

A, Az intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett következtetései: 

Az Intézmény tevékenysége összességében az Alapító Okiratban, a Költségvetési 
Alapokmányban, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakkal összhangban 
áll, feladatait megfelelő színvonalon látja el. Az Otthon tevékenységét az ellenőrzés 
célszerűen szervezettnek, az anyagi erőforrásokat jól kihasználtnak értékelte. 

A gazdasági folyamatok szabályozottsága vizsgálatának összegzett tapasztalata szerint az 
Intézmény gazdasági szervezetének működésére vonatkozó szükséges és előírt szabályzatok 
rendelkezésre állnak, összességében megfelelő szabályozást biztosítanak az érintett 
szakterületek számára, megteremtik a jog- és célszerű működés feltételeit. 

A vizsgált időszakban az intézményi szintű módosított bevételi előirányzat teljesítése 2006. 
évben 99,92 %-ra, 2007. évben 97,83 %-ra, 2008. évben 103,45 %-ra alakult.Az ellenőrzés 
során megállapítást nyert, hogy a fenntartói támogatás biztosítása a Intézmény részére a 
vizsgált években mindvégig szükséges és megalapozott volt, mivel a feladatmutatóhoz kötött 
normatív támogatás összege nem fedezte az időszak egyetlen évében sem az Intézménynél a 
személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok együttes összegét. 
Az Intézmény módosított kiadási előirányzatát 2006-ban 99,65 %-os, 2007-ben 97,24 %-os, 
2008-ban 100 %-os mértékben használta fel. 
A tényleges kiadások jelentős részét (99,44-99,87%>) az Intézmény működési, üzemeltetési 
feladatokra fordította. 
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A személyi jellegű kiadási előirányzatok számadatainak elemzése során a belső ellenőrzés 
megállapította, hogy a személyi juttatások módosított előirányzata összegének teljesítése a 
személyi jellegű kiadások vonatkozásában a 2006. évben 2.390 E Ft, 2007. évben 95 E Ft, 
2008. évben 607 E Ft túllépést eredményezett, azonban az intézményi kiadások összértékében 
a teljesítés minden vizsgált évben a módosított előirányzat mértékén belül maradt. 

Az Intézmény eszközeinek és forrásainak alakulását 2005. 12. 31. és 2008. 12. 31. 
viszonylatában rögzítve a változás 5.388 E Ft csökkenést mutat, ami index %-ban kifejezve 
98,5%. 
A dologi jellegű kiadások vonatkozásában az Intézményt a vizsgált időszakban takarékos, 
költségkímélő gazdálkodás jellemezte, amit a dologi kiadások az intézményi összkiadásokhoz 
viszonyított alakulásának százalékos aránya (29,4%; 29,85%; 27,64%) is alátámaszt. 
Az eszközök és források részletes mutatói számadatait elemezve megállapítható, hogy a 
források összértékében a vizsgált időszakban 5.388 E Ft összegű csökkenés következett be, 
ennek megfelelően a 2008. 12. 31-én a források értéke a 2005. 12. 31-i értékhez képest 98,5 
index%-nak felelt meg. 
Az Intézmény gazdálkodásában a vizsgált időszakban - a feszített költségvetés ellenére -
előirányzat túllépés az összkiadások teljesítése terén nem fordult elő. 

Az intézményi készpénz és értékcikkek tárolása, kezelése az elvárásoknak megfelelően, az 
intézményi szabályzatban meghatározottak szerint történt. A szigorú számadású 
nyomtatványok és az elszámolásra kiadott összegek nyilvántartására az átlátható, pontos 
nyilvántartás-vezetés és szabályos elszámolás voltjellemző. 

A pénzintézeti bizonylatok szúrópróbaszerű ellenőrzése során a vizsgálat megállapította, hogy 
az Intézmény az értékelt időszakon belül néhány hiányosságot leszámítva - mind a bizonylati 
rend és okmányfegyelem, mind a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és 
érvényesítés rendjéről szóló törvényi előírásokat - betartotta. Az ellenőrzés mindössze néhány 
olyan jellemzően előforduló típushibát talált, melyre jelen jegyzőkönyv keretein belül hívja 
fel a figyelmet. 

A belső ellenőrzés a gondozottak készpénzkezelésének szabályozottságát, a szabályozás és a 
gyakorlat összhangját, a kapcsolódó operatív számviteli feladatokat, a számítógépes 
nyilvántartást, a korábban kialakított és a vizsgált években alkalmazott rendszert jól 
használhatónak, áttekinthetőnek, a szakterülettel megbízott személyek munkáját megfelelő 
színvonalúnak ítélte. 

Az intézményi szabályzat megfelelő iránymutatást nyújt a selejtezési tevékenység szabályos 
lebonyolításához. A kiválasztott selejtezési eljárások gyakorlati végrehajtása, okmányolása a 
vizsgált esetekben szabályosan került megvalósításra, a selejtezett eszközök 
nyilvántartásokból történő kivezetése megtörtént, a bemutatott okmányok úgy tartalmi, mint 
formai szempontból mintaértékűek. Az intézményvezető egyszemélyi felelőssége a 
szakterületen kellő súllyal érvényesült. 

Az intézmény leltározási és leltárkészítési kötelezettségét az államháztartás szervezetei 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) 
Korm. rendelet 37. § (l)-(7) bekezdéseiben rögzítetteknek, valamint a saját belső intézményi 
szabályozóknak megfelelően teljesítette. 



2010. évi 2. szám PEST M E G Y E ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 263 

A vizsgálat megállapította, hogy a rendelkezésre bocsátott intézményi okmányok a vizsgált 
mérlegtételek számadatait, hitelt érdemlően, kellő részletességgel támasztották alá. 
Az intézményi költségvetési beszámolók és az éves intézményi könyvviteli mérlegek 
megalapozottságának vizsgálata során bizonyosságot nyert, hogy az Intézmény az ellenőrzött 
időszakban maradéktalanul eleget tett a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §. (1) és 
(2) bekezdéseiben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendeletben rögzített 
kötelezettségének. 

Az anyagi erőforrásokkal való gazdálkodás területén az Otthon szakmai és gazdasági vezetése 
a hatékonyság, szabályszerűség és gazdaságosság szempontjainak figyelembevételével a 
vizsgált időszakban eleget tett az intézményi vagyon, a pénz- és anyagi eszközök védelme, 
megóvása, ésszerű felhasználása követelményeinek. A szakmai tevékenységek során 
folyamatosan érvényesült az intézményvezető egyszemélyi vezetői, illetve a gazdasági vezető 
szakterületekre kiterjedő irányító, koordináló tevékenysége. 

A belső ellenőrzés az élelmezési tevékenység intézményi megvalósulását szabályozottnak, a 
konyhaüzem gyakorlatát, a nyilvántartás, okmányolás rendjét a vizsgált időszakban - a 
konyha üzemeltetésének a Hungast Kft. részére történő átadásig (2008. 11. 11.) -
összességében szabályosnak, az elvárásoknak megfelelő színvonalúnak értékelte. 

Az intézmény folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéssel, valamint a belső 
ellenőrzéssel kapcsolatos szabályzatai a vizsgálat megállapításai szerint megfelelő 
rendelkezéseket tartalmaznak az ellenőrzési tevékenységet folytatásához. 
Mind a belső ellenőrzési tevékenység, mind a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői 
ellenőrzés kellő hatékonysággal működik az Otthonban, így jogszabályokban és belső 
szabályzatokban foglalt feladatainak eleget tesznek. 

Az Intézmény által 2007. évben lefolytatott szolgáltatás igénybevételére irányuló egyszerű 
közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2003. évi C X X I X . törvény előírásainak 
megfelel, az eljárás szabályosan került lebonyolításra. 

Az Intézmény tulajdonát képező gépjárművek üzemeltetésének szabályozása, számítása, 
dokumentálása, az üzemanyag felhasználás okmányolásának rendje az értékelt időszakban az 
elvárások szintjén valósult meg. 

Az intézmény körültekintően, szabályszerűen vezeti a térítési díjjal kapcsolatos 
dokumentumokat, nagy figyelmet fordít a jogszabályi előírások következetes betartására. 

B, Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett javaslatai: 

A „Gazdasági szervezet ügyrendijében a jogszabályi hivatkozásokat pótolni, a 
pénzgazdálkodás rendjét teljes körűen szabályozni szükséges. 

A „Pénzkezelési szabályzat''-ban meg kell határozni a szigorú számadású nyomtatványok 
körét. 

Az Intézmény fektessen nagyobb hangsúlyt a belső ellenőrzési tevékenység végzésére, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVII I . törvény 121/A. § (3) bekezdése szerint a 
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költségvetési szerveknél a belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről a 
költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. Az ellenőrzést követő időszakban az 
intézményvezető racionális tervező-szervező és irányító tevékenységgel biztosítsa a belső 
ellenőrzés volumenének és ebből következően hatékonyságának folyamatos növelését. 

Javasolja az ellenőrzés, hogy az indokolatlan pénzmozgást elkerülendő a jövőben előleg 
kiadása csak akkor történjen, ha a konkrét vásárlásra sor kerül. 

Biztosítani kell a pénztári kifizetések esetében a számlák teljes felszereltségének hiánytalan 
meglétét, ide értve a számlák teljesítés igazolásának szükségességét, illetve az államháztartás 
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 134. § (3) bekezdésében 
foglaltak szerint, a gazdasági eseményenként 50.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén 
írásbeli kötelezettségvállalás készítését, és az Ámr. 2. § 67. pontja szerinti 
kötelezettségvállalás dokumentumainak (szerződés, megállapodás, visszaigazolt megrendelés) 
csatolását. 

Az elkövetkezendő időszakban fordítsanak nagyobb figyelmet a gépjármű igénybevételek 
során vezetett menetokmányok szabályos, teljeskörű kitöltésére és vezetésére. A 
menetleveleken a tankolások végrehajtását minden esetben tüntessék fel. 

Folyamatosan kutassák a jövőben a készpénzkímélő fizetési módok további alkalmazásának 
lehetőségeit. 

Az Intézmény gazdálkodási tevékenységi körében végbement változások (központi 
utalványozás bevezetése, az élelmezés kiválása a gazdasági szervezetből, a gazdasági 
szervezet állományában bekövetkezett létszámcsökkenés kapcsán szükségessé váló szervezeti 
struktúra átalakítása, az egyes dolgozók feladatköreinek újragondolása, újbóli meghatározása 
a megváltozott feltételekhez igazítása) kapcsán az intézményvezető tegyen meg mindent 
annak érdekében, hogy a rendelkezésére álló humán erőforrást a legoptimálisabb mértékben 
hasznosítsa az Intézmény előtt álló feladatok változatlan színvonalú megoldása érdekében. 

A gazdasági szervezet dolgozói igyekezzenek alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, 
váljanak képessé az újszerű munkaterületek elvégzésére, valamint egymás helyettesítésére. 

6. Bem József Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (iktatószám: 1619/2009) 

A, Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett következtetései: 

Az ellenőrzés megítélése szerint az Intézménynél rendelkezésre állnak az alapvető szabályozó 
dokumentumok, ezeken a szükséges változtatásokat rendre átvezetik. A költségvetési szerv 
működése az Alapító Okiratban, a Költségvetési Alapokmányban, valamint a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban foglaltakkal összhangban áll, feladatait megfelelő színvonalon látja 
el. Az Iskola tevékenységét az ellenőrzés célszerűen szervezettnek, az anyagi erőforrásokat jól 
kihasználtnak értékelte. 
A gazdasági folyamatok szabályozottságával kapcsolatban az ellenőrzés súlyos hiányosságot 
nem észlelt. Az Intézmény gazdálkodását szabályozó dokumentumok mindegyike az előírt 
tartalommal rendelkezésre áll, megfelelő alapul szolgál a jog- és célszerű költségvetési 
gazdálkodáshoz. A vizsgálat egyedüli hiányosságként észlelte az intézményi 
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bankszámlaadatok aktualizálásának elmaradását a számviteli rend szabályozásában és a 
pénzkezelési szabályzatban. 

Ami a gazdálkodás gyakorlatát illeti, összefoglalva megállapítható, hogy az Intézmény 
működésének egyik legfontosabb feltétele a normatív állami hozzájárulás mellett, a fenntartó 
önkormányzat által nyújtott támogatás volt. Az állami hozzájárulás és a fenntartói támogatás 
igénylésében szabálytalanság nem történt. A bevételek alakulása ugyanakkor jól tükrözi a 
gazdálkodás nehéz helyzetét, illetve azt, hogy a bevételi előirányzat teljesülését mennyiben 
gátolták a finanszírozási körülmények. Összességében a feladatellátás zavartalanságának, 
illetve a likviditás fenntartásának biztosítása jelentős erőfeszítést és takarékosságot igényelt. 
Az Intézmény ettől függetlenül egyik vizsgált év tekintetében sem lépte túl engedélyezett 
kiadási keretét. 
Az Iskola eszközeinek és forrásainak értéke a bázis évi 142.892 E Ft-ról 1.133.560 E Ft-ra 
emelkedett, ami 693,3%-os változást eredményezett. Az Intézmény a vagyonállományának 
hiteles és teljes körű alátámasztására nagy hangsúlyt fektetett, a Tanúsítványban közölt adatok 
megegyeztek a mérlegbeszámolókban, az analitikus nyilvántartásokban és a főkönyvi 
könyvelésben rögzített adatokkal. 

Az intézményi pénzkezelés vizsgálata kapcsán összességében megállapítható, hogy a 
pénzforgalmi jogosultságok gyakorlása, az utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési és 
teljesítésigazolási feladatok ellátása az értékelt időszakban szabályszerűen valósult meg. Mind 
a házipénztári be- és kifizetések, mind a pénzintézeti tranzakciók dokumentációja esetében 
érvényesült az előírt bizonylati rend és okmányfegyelem. A szigorú számadású 
nyomtatványok kezelése az előírások szerint történik, a nyilvántartások vezetése szabályos, 
pontos és jól követhető. 
Hiányosságként értékelhető azonban, hogy több esetben elmulasztották a kötelezettségvállalás 
szabályos írásba foglalását, a pénztárrovancs során pedig pontatlan adminisztrációból eredően 
hiány mutatkozott. 

Az alkalmazott bevételi díjtételek - helyiség-bérbeadás, tanműhelyi szolgáltatás külső 
megrendelő részére, étkeztetés díja - megállapítása, beszedése, bizonylatolása és 
nyilvántartása megfelelő, az ellenőrzés hiányosságot nem tapasztalt. 
Az intézményi eszközökkel való gazdálkodást illetően a revízió megállapítása, hogy az 
Intézmény selejtezési tevékenysége teljes mértékben megfelelt a selejtezési szabályzatban és a 
vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. Az ellenőrzés részére bemutatott selejtezési 
dokumentumok szabályosan, pontosan kerültek kitöltésre, a szükséges adatokat tartalmazták. 
A selejtezés bizonylatait a megfelelő mellékletekkel alátámasztották. 
Az Intézmény leltározási tevékenysége mind szabályozottsága, mind a gyakorlati végrehajtás 
szempontjából kielégítő, és megfelelően dokumentált. Az ellenőrzés súlyos hiányosságot nem 
észlelt. 
A vizsgált időszakban az intézményi beszámolók és az éves mérlegek megalapozottsága, 
valamint alátámasztottsága megfelelő színvonalúnak értékelhető, az ellenőrzés jelentős 
hiányosságot nem tapasztalt. 

Az élelmezést külső szolgáltató segítségével biztosították, a feladat ellátásában a vizsgálat 
szabálytalanságot nem észlelt. 

Az intézményi gépjármű-üzemeltetés a vizsgált időszakban a vonatkozó előírásokkal 
összhangban állt, az ellenőrzött dokumentumokban a revízió hiányosságokat nem tapasztalt. 
Az Intézmény Gépjármű-üzemeltetési szabályzata tartalmazta mindazokat a rendelkezéseket, 
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melyeket a tevékenység során alkalmazni kellett. A menetlevelek, összesítők és 
nyilvántartások pontosan és áttekinthetően voltak kitöltve. 

A F E U V E és belső ellenőrzési tevékenységet illetően megállapítható, hogy mind a 
szabályozottság, mind az ellenőrzések gyakorlati végrehajtása kielégítő, az intézményi 
F E U V E és belső ellenőrzés funkcióját betölti, hozzájárul a költségvetési szerv működésének, 
gazdálkodásának hatékonyabbá tételéhez. Hiányosság, hogy a vizsgált évekre nem készült az 
éves ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés. 

Az Intézmény közbeszerzési tevékenysége mind a szabályozottság, mind a gyakorlati 
végrehajtás tekintetében megfelelő volt, a vonatkozó jogszabályi háttérrel összhangban állt. 

A folyamatban lévő peres ügyek kapcsán megállapítást nyert, hogy az Intézmény a vizsgálat 
időpontjában egyetlen jogvitában érdekelt: a Pest Megyei Munkaügyi Bíróság előtt folyó 
munkaügyi perben már több tárgyalást lefolytattak, érdemi döntés azonban még nem született. 

Ami a korábbi fenntartói ellenőrzés konzekvenciáit illeti, a 2005. évi átfogó 
rendszerellenőrzést követően az intézményvezető 2006. április 30-án Pest Megye 
Önkormányzatának Főjegyzője részére intézkedési tervet terjesztett fel. 
Jelen vizsgálat megállapítása szerint a szükséges intézkedéseket ezt követően meghozták, a 
tervben foglaltak maradéktalanul teljesültek, az ellenőrzés tapasztalatait megfelelően 
hasznosították. 

Az Intézmény személyügyi tevékenysége megfelelő, a személyi anyagok, kapcsolódó 
munkaügyi nyilvántartások és egyéb dokumentumok a jogszabályi előírások betartásával 
készültek. 

Ami az Intézmény fő funkcióját illeti, a lefolytatott vizsgálat alapján megállapítható, hogy a 
szakmai munka színvonala megfelel az elvárásoknak. Apróbb hiányosságoktól eltekintve a 
tanügy-igazgatási dokumentumok vezetése, nyilvántartása megfelelő, naprakész. Az 
irattárolás az intézményben precíz, rendezett, példaértékű. Az ingyenes tankönyv jogosultság, 
valamint az étkezési támogatás dokumentálása pontos, jól áttekinthető. 
A vizsgálat hibaként állapítja meg a beírási naplök és törzskönyvek helyenként pontatlan 
vezetését, ezek összeolvasásának hiányosságát, a tanulói iskolaváltoztatás esetenkénti hiányos 
jelölését. 

B, Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett javaslatai: 

aktualizálni szükséges az intézményi bankszámlaadatokat a számviteli rend szabályozásában 
és a pénzkezelési szabályzatban; 
a jövőben fokozottan ügyelni szükséges az Ámr. kötelezettségvállalásra vonatkozó 
rendelkezéseire - minden indokolt esetben készüljön írásos kötelezettségvállalás; 
a házipénztári pénzkezelés során a bizonylatolás és a tényleges pénzmozgások összhangja 
elengedhetetlen, a pénztárjelentésben csak már teljesített befizetés szerepelhet, a 
pénztárhiányt elkerülendő; 
a revízió javasolja, hogy a tárgyi eszközök selejtezési jegyzékében kerüljön feltüntetésre a 
selejtezési bizottság javaslata a selejtezést követő eljárásra (hasznosítás illetve 
megsemmisítés). 
a F E U V E illetve belső ellenőrzési tevékenység maradéktalan ellátásához az éves ellenőrzési 
terveket megalapozó kockázatelemzés készítése szükséges; 
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a revízió javasolja, hogy a jövőben kockázatelemzés alapján, az intézményi ellenőrzési 
kapacitásoknak megfelelő éves ellenőrzési tervek készüljenek; 
javasoljuk továbbá - tekintettel az Intézményhez rendelt, részben önálló költségvetési szervek 
számára és a gazdasági szervezet összetettebb feladataira, - hogy akár státuszban, akár 
megbízási szerződés alapján, az Intézmény belső ellenőrt foglalkoztasson. Ez esetben az 
ellenőrzés az alárendelt intézmények vezetőivel egyeztetett módon, ezen intézmények 
vizsgálatára is kiterjedve szolgálhatná az egységes gazdálkodási gyakorlat megteremtését; 
A tanügy-igazgatási dokumentumok (beírási naplók, törzslapok) kezelése, és nyomon 
követhetősége érdekében precízebb dokumentálás, a dokumentumok Összeolvasásának 
rendszeresítése, a jelölések egyértelmű használata szükséges a könnyebb áttekinthetőség 
érdekében. 

7. Szent Rókus Kórház és Intézményei (iktatószám: 2110/2009) 

A, Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett következtetései: 

Megállapítást nyert, hogy az értékelt időszakban a Kórházban az Alapító Okirat, a Szervezeti 
Működési Szabályzat, a Költségvetési Alapokmány, valamint a tényleges feladatellátás 
összhangja a vizsgált területeken érvényesült. 

Ami a gazdasági folyamatok szabályozottságát illeti, a szükséges intézményi szabályzatok 
mindegyike rendelkezésre áll. A gazdasági szervezet - a Pénzügyi Osztály kivételével - ISO 
tanúsítvánnyal rendelkezik, a szabályzatok a minőségirányítás rendszeréhez kapcsolódva 
megfelelő keretet biztosítanak a Kórház működéséhez, gazdálkodásához. Több hiányosság 
tapasztalható ugyanakkor az intézményi Számviteli Politikánál, emellett a 
Kötelezettségvállalás Szabályzata és a Pénzkezelési Szabályzat is felülvizsgálatra szorul. 

A módosított bevételi előirányzatok és a tényleges bevételek alakulását vizsgálva 
megállapítást nyert, hogy a vizsgált időszakban az intézményi színtű módosított bevételi 
előirányzat teljesítése 2004. évben 87,39%-ra, 2005. évben 99,65 %-ra, a 2006. évben 99,1 
%-ra, a 2007. évben 73,4 %-ra, a 2008. évben 88 %-ra alakult. 

A támogatások részesedése az összes bevételen belül: 2004-ben 91,6%o (3.677.511 E Ft), 
2005-ben 96,4% (4.283.383 E Ft), 2006-ban 94,8 % (4.071.230 E Ft), 2007-ben 75,77 % 
(3.228.277 E Ft), 2008-ban 68,9 % (1.868.860 E Ft) volt. Az intézményi szintű tényleges 
bevételek döntő hányadát a vizsgált időszakban az OEP és a fenntartói támogatások együttes 
Összege adta, melynek mértéke a vizsgált időszakban 68,9 - 96,4%> között mozgott. A z OEP 
támogatás összege (avizsgált évek sorrendjében: 3.659.303 EFt ; 4.280.233 EFt ; 4.071.192 E 
Ft; 2.589.771 E Ft; 1.678.690 E Ft) a havonta lejelentett teljesítményadatok alapján került 
meghatározásra, és ennek megfelelően változott havonta. 
A módosított kiadási előirányzatok, valamint azok felhasználásának alakulása. Az Intézmény 
módosított kiadási előirányzatát 2004»ben 87,32%-os, 2005-ben 98,28%-os, 2006-ban 
97,79%-os, 2007-ben 72,38%-os, valamint 2008-ban 87,47%-os mértékben használta fel. Az 
adatokból kitűnik, hogy az Intézmény tényleges kiadásai az előirányzathoz képest eltérést 
(1,72 - 27,62%) eltérést mutatnak. 
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A tényleges kiadások jelentős részét (97,54-99,43%) az Intézmény működési, üzemeltetési 
feladatokra költötte, ennek megfelelően beruházásra, fejlesztésre a vizsgált években az 
összkiadások összegének csak mintegy 0,57-2,46%-át fordítótták. A teljesített működési 
kiadások közül legnagyobb összegben és arányban a személyi jellegű kiadások, valamint a 
munkaadót terhelő járulékok részesedtek, együttes arányuk az értékelt időszakban 55,26% -
49,67% között mozgott. A személyi juttatások százalékos aránya a vizsgált években (43,88%; 
42,02%; 46,09%; 41,59%; 41,08%) gyakorlatilag megközelítő érték maradt. 
A személyi jellegű kiadási előirányzatok felhasználásának vizsgálata folyamatában a 
számadatok elemzése során megállapítást nyert, hogy a személyi juttatások módosított kiadási 
előirányzatának teljesítése - sem a bérjellegű kiadások, sem a személyi jellegű kiadások 
vonatkozásában - a vizsgált időszakban nem haladta meg a módosított előirányzat mértékét, (a 
teljesítés mérve a vizsgált évek sorrendjében 90,46%-ra; 99,18%-ra; 97,88%>-ra; 72,93%>-ra; 
98,3%-ra alakult). 

Az Intézménynél a vizsgált években megvalósuló dologi és egyéb folyó kiadások 
teljesítésének alakulását (készletbeszerzés, kommunikációs-, szolgáltatási kiadások, vásárolt 
szolgáltatások, kiküldetési és reprezentációs kiadások, szellemi tevékenységek végzésére 
biztosított kiadások, különféle adók, díjak befizetése) bontásban az ellenőrzési jelentés 4. 
számú mellékletét képező 4. számú. TANÚSÍTVÁNY számadatai szemléltetik részleteikben 
és arányaikban. A dologi kiadások összegei, azok megoszlása, valamint az intézményi 
összkiadásokhoz viszonyított alakulásuk vizsgáit évenkénti százalékos aránya (33,26%; 
42,49%; 36,88%; 41,17%; 42,07%). 
Az eszközök és források részletes mutatóit az ellenőrzési jelentés 5. számú mellékletét képező 
5. számú TANÚSÍTVÁNY tartalmazza. Az Intézmény eszközeinek (immateriális javak, 
tárgyi eszközök és forgóeszközök állománya) és forrásainak (saját tőke, tartalékok, hosszú- és 
rövid lejáratú kötelezettségek, egyéb passzív pénzügyi elszámolások) alakulását 2003. 12. 31. 
és 2008. 12. 31. viszonylatában vizsgálva megállapítható, hogy a változás 672.341 E Ft 
csökkenést mutat, ami index %-ban kifejezve 78%, azaz a Kórház mérleg szerinti 
vagyonállománya a vizsgált öt év során mintegy ötödrésszel (22%) csökkent. A z egyes 
eszköz- és forráscsoportok mértékének alakulását részleteiben a tanúsítvány számadatai 
szemléltetik. 
Megállapítást nyert, hogy a Kórház nettó tartozás állománya a vizsgált időszakban (2003. 12. 
31.-2008. 12. 31.) mintegy megnégyszereződött, 199.868 E Ft-ról 789.720 E Ft-ra nőtt. Ez a 
növekedés 2009. első negyedév végéig tovább folytatódott, 893.732 E Ft-ra emelkedett, ez 
további 104.012 E Ft tartozás állomány növekedést jelentett. 

Ezzel összefüggésben az Intézmény teljes követelésállománya a vizsgált intervallumban 
mintegy 70%-ra 17.692 E Ft-ról 12.296 E Ft-ra, 2009. 03. 31-ig 9.720 E Ft-ra, pénzkészlete 
mintegy 25%-ra 95.719 E Ft-ról 23.590 E Ft-ra apadt, ami 2009. 03. 31-ig 3.581 E Ft-ig 
tovább csökkent. 

A szigorú számadású nyilvántartások felfektetése, illetve a naprakész, szabályszerű vezetése 
területén hiányosságok fedezhetők fel. Általános gyakorlat, hogy a beszerzésre vonatkozó 
adatsorokat nem rendeltetésszerűen töltötték ki, a tömbök visszavételezése, leadása a 
nyilvántartásban rögzítésre nem került, amelyet a továbbiakban az elszámoltathatóság 
érdekében vezetni szükséges, mivel magába foglalja a visszaélés lehetőségét. A számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény 168. § (l)-(3) bekezdése pontosan rögzíti a szigorú számadási 
kötelezettséggel kapcsolatos elvárásokat, melyek a vizsgált időszakban csak részben jutottak 
érvényre. 
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A szigorú számadású nyomtatványok kezelésére vonatkozóan azonnali intézkedés szükséges, 
mely a teljes körű és pontos nyilvántartás megvalósítását, illetve a Bizonylati Szabályzat 
aktualizálását foglalja magába. 

A szúrópróbaszerűen kiválasztott készpénzes bizonylatok ellenőrzése során a vizsgálat 
megállapította, hogy az Intézmény a vizsgált területen betartotta az államháztartás működési 
rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 134-138. §-ban (kötelezettségvállalás, 
utalványozás rendje, ellenjegyzés) előírtakat. Az Intézmény tevékenységét az ellenőrzés ezen 
a területen összességében szabályosnak ítélte. 

Megállapítható, hogy a szabályosan gyakorolt utalványozási-, ellenjegyzési-, és érvényesítési 
rendnek köszönhetően az értékelt időszakban szabályszerű gyakorlat valósult meg. Azonban a 
készletbeszerzések bevételezésének dokumentációiban az átvétel és átadó részéről az 
aláírások több esetben hiányoztak, illetve a napi munkába járás költségének igazolása a 
szervezeti egységek vezetői részéről számos esetben elmaradt. Felhívja az ellenőrzés a 
figyelmet arra, hogy a sablonosán, mechanikusan végzett gyakorlat számos hibalehetőséget 
hordoz, ezért erre a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani. 

A Letétkezelési Szabályzat megfelelően tartalmazta a letétkezelésre vonatkozó mindazon 
előírásokat, amelyek biztosították a folyamat szabályszerű ellátását. A gyakorlati 
megvalósítás során a letétek átvételének, kifizetésének dokumentációjával kapcsolatban nem 
merült fel kifogás. A letéti nyilvántartással kapcsolatban azonban az ellenőrzés 
hiányosságokat tapasztalt, melyek megszüntetésére a tulajdonvédelem érdekében 
haladéktalanul intézkedni szükséges. 

A szúrópróbaszerűen kiválasztott pénzintézeti bizonylatok ellenőrzése során a vizsgálat 
megállapította, hogy az Intézmény a vizsgált területen a tapasztalt hiányosságok ellenére -
melyek a jövőben következetes, szigorúbb, minden részterületre kiterjedő ellenőrzési 
tevékenységgel csökkenthetőek - összességében betartotta a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény 165-167. §-ban (bizonylati elv és bizonylati fegyelem), valamint az államháztartás 
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 134-138. §-ban 
(kötelezettségvállalás, utalványozás rendje, ellenjegyzés) előírtakat. 

A vizsgált időszakban a Kórház a selejtezési és leltározási feladatát szabályozottan, a 
gyakorlati megvalósítás terén megfelelő színvonalú munkavégzéssel látta el. Az intézményen 
belül a vagyon védelme elsődleges szempontként érvényesült, ezt alátámasztják a vizsgálat 
által ellenőrzött dokumentumok, nyilvántartások és kimutatások. 

Az intézményi költségvetési beszámolók és az éves intézményi könyvviteli mérlegek 
megalapozottságának vizsgálata során bizonyosságot nyert, hogy a Kórház az ellenőrzött 
időszakban eleget tett a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §. (1) és (2) 
bekezdéseiben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendeletben rögzített 
kötelezettségének. 

Az anyagi erőforrásokkal való gazdálkodás vizsgálata során a belső ellenőrzés megállapította, 
hogy a Kórház szakmai és gazdasági vezetése a szabályszerűség és gazdaságosság 
szempontjainak figyelembevételével a vizsgált időszakban eleget tett az intézményi vagyon, a 
pénz- és anyagi eszközök védelme, megóvása és felhasználása követelményeinek. Ennek 
megvalósulását igazolták az ellenőrzött időszakon belül vizsgált pénzügyi-gazdasági 
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tevékenységek végrehajtása, valamint a munkavégzés megvalósulásának kedvező tendenciái. 
A pénzügyi-gazdasági munka területén mindvégig tapasztalható volt a szabályozottság, a 
megfelelő előkészítés és végrehajtás, a megvalósított ellenőrzés. 

Kórház valamennyi szükséges, az intézményi F E U V E és belső ellenőrzési rendszert 
szabályozó dokumentummal rendelkezik. Ezek - kisebb hiányosságoktól eltekintve -
megfelelő szabályozási keretet teremtenek a Kórház ellenőrzési tevékenységéhez, a hatékony 
kontrollrendszer működtetéséhez. 
Ami az ellenőrzések gyakorlatát illeti, az Intézmény rendelkezik teljes munkaidőben 
foglalkoztatott belső ellenőrrel. A bemutatott vizsgálati dokumentációkból megállapítható, 
hogy a Kórház az ellenőrzési funkciók útján törekedett a szabályosság, a hatékonyság 
növelésére. Hiányosságként értékelendő azonban, hogy az éves ellenőrzési terveket nem 
támasztották alá kockázatelemzéssel - noha ezt az intézményi szabályozás is előírja. A 2007-
2008-as évek vizsgálatainak dokumentációja meglehetősen hiányos, illetve 2007. évben 
vélhetően több vizsgálat elmaradt. Emellett általános hiba, hogy nem követhető nyomon, 
hogy a belső ellenőrzés által tett javaslatok hasznosultak-e, a szükséges intézkedéseket 
meghozták-e. 

A gépjárműhasználattal kapcsolatos általános szabályzat tartalmazta mindazokat a 
szabályozásokat, melyeket a tevékenység ellátása során alkalmazni szükséges. Az Intézmény 
tulaj donát képező gépj árművek üzemeltetése, annak dokumentálása, az üzemanyag 
felhasználás okmányolása az értékelt időszakban az ellenőrzött pontnál rögzített 
hiányosságokat leszámítva összességében az elvárások szintjén valósult meg. 

Az intézmény által a vizsgálati időszakot képező években lefolytatott közbeszerzési eljárások 
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi C X X I X . törvény előírásainak, továbbá a belső 
intézményi szabályzatban foglaltaknak megfelelően, szabályosan kerültek lebonyolításra. 

B, Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett javaslatai: 

A Számviteli politika több ponton módosításra, kiegészítésre szorul - így az intézményi 
bankszámla adatok, az üzembe helyezés, a terven felüli értékcsökkenés, az analitikus 
nyilvántartások rendje és a pénzügyi lízing szabályozása tekintetében. 

Az Intézmény gazdálkodási tevékenységét szabályozó dokumentumok közül aktualizálni 
szükséges a Kötelezettségvállalási szabályzatot és a Pénzkezelési szabályzatot. 

Javasoljuk a FEUVE-szabáíyzatban megjeleníteni a FEUVE-tevékenység fő szempontjainak 
rendszerét - a szabályosság, szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség 
követelményeit. 

A jövőben az éves ellenőrzési terveket ~ intézményi szabályozásuknak megfelelően -
kockázatelemzéssel támasszák alá. 

Fordítsanak nagyobb figyelmet az intézményi belső ellenőrzések során tett megállapítások 
megvalósulására, a kapcsolódó intézkedések meghozatalára. 

A szigorú számadású nyomtatványok kezelésére vonatkozóan azonnali intézkedés szükséges, 
mely a teljes körű és pontos nyilvántartás megvalósítását, illetve a Bizonylati Szabályzat 
aktualizálását foglalja magában. 
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A pénztár átadás-átvételi jegyzőkönyveket a jövőben teljeskörűen (címíetrészletezések, 
kötelező aláírások) készítsék el. 

A Bizonylati Szabályzatban konkrétan meg kell határozni a szigorú számadású 
nyomtatványok körét. 

A szigorú számadású tömbök visszavételezése, leadása a nyilvántartásban rögzítésre nem 
került, amelyet a továbbiakban az elszámoltathatóság érdekében -a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény 168. § (l)-(3) bekezdései alapján - vezetni szükséges, mivel a jelenlegi módon 
magában hordozza a visszaélés lehetőségét. 

Javasoljuk a házipénztárban, illetve a letéti pénztárban tartható maximális készpénz 
összegének felülvizsgálatát a jegyzőkönyvben foglalt indokok alapján. 

Kötelezettségvállalási Szabályzat mellékleteként az egyes pénzforgalmi jogosultságok 
gyakorlására vonatkozóan - az államháztartás működési rendjéről 217/1998. (XII. 30.) 
Kormányrendelet 134. § (1) - 137. § (1) bekezdéseiben rögzítetteknek megfelelően - aktuális 
írásbeli felhatalmazásokat kell készíteni minden érintett személy részére. 

Az aláírás mintákat tartalmazó mellékleteken fel kell tüntetni az érvényesség kezdetét, illetve 
a készítés dátumát. 

A letéti pénztár pénztárra vonatkozóan is kell készíteni átadás- átvételi jegyzőkönyvet. 

A tulaj donvédelem szigorúbb betartása érdekében a letétek szabályozottabb nyilvántartására, 
szabályszerű kezelésükre haladéktalanul intézkedni kell. 

Javasoljuk, hogy a szakmai teljesítés igazolások aláírás mintáit tartalmazó listák esetében is a 
táblázatokon kerüljön feltüntetésre a készítés dátuma, az érvényesség kezdete, a korábbi 
változatokat pedig érvénytelenítsék. 

A jövőben fordítsanak a jelenleginél jóval nagyobb figyelmet az intézményi központi 
gyógyszertárba, illetve a Kisrókus Patikába nagy értékben beszerzett gyógyszerkészítmények 
megrendelő- és bevételi okmányainak szabályszerű vezetésére. 

Az ellenőrzés felhívja a figyelmet, hogy a különböző kifizetések okmányolása terén kerüljék a 
sablonos, mechanikus munkavégzést, mivel az számos hibalehetőséget hordoz magában. 

Biztosítani szükséges a selejtezéssel kapcsolatos dokumentumok esetében a formai és tartalmi 
előírások maradéktalan betartását (aláírások). 

Az ügyviteli-nyilvántartási szabályok betartása érdekében minden selejtezési eljárásnak külön 
nyilvántartási számot kell biztosítani. 

A jövőben nagyobb figyelmet szükséges fordítani a nyilvántartási okmányokban végrehajtott 
javítások szabályszerűségének betartására. 
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A vagyonvédelem érdekében nagyobb hangsúlyt kell fektetni a szabályzatban is 
meghatározott alleltár kezelők önleltározásának (évente két alkalommal kötelezően) 
ellenőrzésére. 

A jövőben az orvos igazgató évente írásbeli megbízást köteles kiadni a Kórházi Gyógyszertár 
leltározásának operatív irányítását végző leltárellenőr részére. 

A következő leltározással kezdődően a Leltározási zárójegyzőkönyvet minden leltározásban 
érintett felelős személy köteles aláírásával ellátni. 

A FEUVE-rendszerében meg kell határozni az alkalmazott intézményi szabályzatokat és azok 
felülvizsgálatának rendjét; 

Ami a belső ellenőrzési tevékenység gyakorlatát illeti, az éves ellenőrzési terv elkészítését a 
jövőben kockázatelemzésnek kell megelőznie, és alátámasztania; 

A lefolytatott ellenőrzések megfelelő, egységes és áttekinthető dokumentáltságát biztosítani 
szükséges; 

Az ellenőrzési anyagok részét kell, hogy képezze az elkövetkezendő időben a vizsgálatok 
nyomán hozott intézkedések dokumentációja (intézkedési terv, igazgatói utasítás, illetve 
egyéb döntések) is; 

Az ellenőrzés javasolja a jövőben a menetlevelek szabályos, pontos kitöltését, a helytelen 
javítások megszüntetését. 

A jövőben a Humánpolitikai Osztály vezetője lényegesen nagyobb figyelmet fordítson a 
személyügyi dokumentációk teljeskörű elkészítésére, a szabályos iratkezelésre. 

Kiemelt figyelemmel kell kísérnie a továbbiakban a személyi adatok fokozott védelmét, az 
ezzel kapcsolatos feladatok végzését, a kapcsolódó rendszabályok betartását. 

A Humánpolitikai Osztályon felfektetett, sorszámmal ellátott iktatókönyv vezetését a jövőben 
a belső iratkezelésről szóló szabályozásnak megfelelően kell végrehajtani. 

A jövőben a megszüntető személyügyi dokumentumokat a bérgazdálkodó is írja alá. 

A folyamatos és következetesen megvalósított intézményi belső ellenőrzés terjedjen ki a 
jövőben a pénzügyi, gazdálkodási tevékenység minden területére, ily módon biztosítva a 
hatékonyabb, mind kevesebb hibával megvalósuló szakmai munkavégzést. 

8. Válaszút Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye, Tóalmás 
(iktatószám: 1870/2009) 

AJ Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett következtetései: 

Összességében megállapítható, hogy az Intézmény tevékenysége az Alapító Okiratban, a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban, a Költségvetési Alapokmányban, valamint a 
Gazdálkodási szabályzatban foglaltakkal összhangban áll, feladatait megfelelő színvonalon 
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látja el. Az Otthon tevékenységét az ellenőrzés célszerűen szervezettnek, az anyagi 
erőforrásokat jól kihasznáitnak értékelte. 

A vizsgált időszakban az intézményi szintű módosított bevételi előirányzat teljesítése 2006. 
évben 96,61 %-ra, 2007. évben 101,04 %-ra, 2008. évben 102,26 %-ra alakult, ennek 
megfelelően 2006. évben 6.262 E Ft-tal kevesebb, a 2007. évben 2.055 E Ft-tal, míg 2008. 
évben 4.677 E Ft-tal több tényleges bevétel keletkezett. 
A normatív állami hozzájárulás részesedése az összes bevételen belül: 2006-ban 49,48 % 
(88.321 E Ft), 2007-ben 43,43 % (86.475 E Ft), 2008-ban 40,88 % (86.541 E Ft) volt. 

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a fenntartói támogatás biztosítása az Intézmény 
részére a vizsgált években mindvégig szükséges és megalapozott volt, mivel a 
feladatmutatóhoz kötött normatív támogatás összege nem fedezte az időszak egyetlen évében 
sem az Intézménynél a személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok együttes 
összegét. 

Az Intézmény módosított kiadási előirányzatát 2006-ban 96,11 %-os, 2007-ben 97,22 %-os, 
2008-ban 100 %-os mértékben használta fel. Az adatokból kitűnik, hogy az Intézmény 
tényleges kiadásai az előirányzathoz képest csekély eltérést mutatnak. A vizsgált három év 
100 %-hoz közelítő kiadási teljesítései a vizsgált időszakban az Intézmény feszített 
költségvetését tükrözik, módosított előirányzatukat a vizsgált évek egyikében sem lépték túl. 
Összességében elmondható, hogy az előirányzott kiadásokhoz képest a tényleges kiadások 
csak kis mértékben (max. 3,89 %) tértek el. 
A tényleges kiadások jelentős részét (99,43-99,87%) az intézmény működési, üzemeltetési 
feladatokra fordította. A teljesített működési kiadások közül legnagyobb összegben és 
arányban a személyi jellegű kiadások, valamint a munkaadót terhelő járulékok részesedtek, 
együttes arányuk az értékelt időszakban 64,12% - 66,91% között mozgott. A személyi 
juttatások aránya a vizsgált években (50,11%; 49,86%; 48,34%) csak elenyésző mértékben 
(1,77%-ai) csökkent. 

A személyi jellegű kiadási előirányzatok felhasználása számadatainak elemzése során a belső 
ellenőrzés megállapította, hogy a személyi juttatások módosított előirányzata összegének 
teljesítése a személyi jellegű kiadások vonatkozásában a 2008. évben eredményezett 27 E Ft 
túllépést, azonban az intézményi kiadások összértékében a teljesítés minden vizsgált évben a 
módosított előirányzat mértékén belül maradt. 

A dologi és egyéb folyó kiadások vonatkozásában az Intézményt a vizsgált időszakban 
költségkímélő, ésszerű gazdálkodás jellemezte, amit a dologi kiadások az intézményi 
összkiadásokhoz viszonyított alakulásának százalékos aránya (31,79%; 28,57%; 32,69%>) is 
alátámaszt. 
Az Intézmény eszközeinek (a befektetett eszközök és forgóeszközök állománya) és 
forrásainak (saját tőke, tartalékok, rövid lejáratú kötelezettségek, egyéb passzív pénzügyi 
elszámolások) részletes mutatóit, számadatait vizsgálva megállapítást nyert: a tárgyi eszközök 
értéke 13.529 E Ft (12,17 index %) növekedést, a forgóeszközöké 4.034 E Ft összegű (26,06 
index %) csökkenést mutatott. A források vonatkozásában a vizsgáit időszakban (2005. 12. 
31. és 2008. 12.31. között) a saját tőke összege 10.035 E Ft-tal (8,81 index %), a rövid 
lejáratú kötelezettségek 2.046 E Ft-tal (77,35 index %) növekedett, a tartalékok 410 E Ft-ról 0 
Ft-ra, az egyéb passzív pénzügyi elszámolások összege 2.176 E Ft-tal (22,64 index %) 
csökkent, ami az eszközök és források Összességében 9.495 E Ft (7,5 index %>) növekedést 
jelentett. 
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Az Intézmény gazdálkodásában a vizsgált időszakban - a feszített költségvetés ellenére -
előirányzat túllépés az összkiadások teljesítése terén nem fordult elő. 

Az intézményi készpénzkezelés szabályozottságának és gyakorlati megvalósulásának 
ellenőrzése során összességében megállapíthatást nyert, hogy a szabályosan gyakorolt 
utalványozási-, ellenjegyzési-, és érvényesítési rendnek köszönhetően az értékelt időszakban 
szabályszerű gyakorlat valósult meg. Azonban a dolgozói mobiltelefon használat, az étkezési 
díjak és útiköltségek befizetései szabálytalan módon történtek, mely gyakorlat megszüntetése 
a közeli jövő feladata kell legyen. Az intézményvezetőt érintő kifizetések esetében kiemelt 
figyelmet kell fordítani arra, hogy utalványozási feladatot nem végezhet, amennyiben azt saját 
maga javára látja el. Egyéb esetekben az Intézmény tevékenységét az ellenőrzés ezen a 
területen szabályosnak ítélte. 

A banki átutalással történő pénzügyi-gazdasági műveletek bizonylatainak, a tranzakciók 
végrehajtása szabályosságának ellenőrzése során összességében megállapítást nyert, hogy a 
számlák egy részének felszereltsége nem megfelelő, a szükséges bizonylatokat, vagy azok 
másolatait nem helyezték el a kifizetések mellékleteként, a teljesítés igazolása, az áru 
átvételének, a munka elvégzésének igazolása, illetve esetenként a nyilvántartásba vételének, 
dokumentálásának csatolása elmaradt. 

Az Otthon lakóinak pénzkezelési szabályzata megfelelő iránymutatást ad a feladatok 
elvégzéséhez, egyes pontokban azonban a szabályozó kiegészítésre szorul. A készpénz 
kezelése során a már korábban előfordult visszaélés, illetve a jelen jegyzőkönyvben feltárt 
hiányosságok is rámutatnak arra, hogy a F E U V E rendszerét az Intézmény munkájának ezen 
területén is erősíteni kell. 

Az Intézménynél bonyolított selejtezési tevékenység megfelel a selejtezési szabályzat eljárási 
részeinek, az ellenőrzés által megvizsgált selejtezési dokumentumok átlátható, teljes körű, 
szabályosan kitöltött iratokból álltak, formai, illetve tartalmi hiányosságot a vizsgált 
időszakban az ellenőrzés nem tapasztalt. A selejtezett vagyontárgyak nyilvántartásból történő 
kivezetése megfelelően dokumentált. A megsemmisítés dokumentálása egyes esetekben, 
tekintettel a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozóan, nem felelt meg a törvényi 
előírásoknak. 

Az Intézmény leltározási és leltárkészítési kötelezettségének az államháztartás szervezetei 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) 
Korm. rendelet 37. § (l)-(7) bekezdéseiben foglaltaknak, valamint saját belső intézményi 
szabályozó előírásainak - a rögzített és kifejtett hiányosságok mellett - a mérlegtételek 
alátámasztásával eleget tett. 
Az intézményi költségvetési beszámolók és az éves intézményi könyvviteli mérlegek 
megalapozottságának vizsgálata során bizonyosságot nyert, hogy az Intézmény az ellenőrzött 
időszakban eleget tett a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §. (1) és (2) 
bekezdéseiben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XIÍ.24.) Kormányrendeletben rögzített 
kötelezettségének. 

A szakmai tevékenységek végrehajtása során az intézményvezető egyszemélyi vezetői, illetve 
a gazdasági vezető szakterületekre kiterjedő irányító, koordináló tevékenysége nem valósult 
meg teljeskörűen. 
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A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés 
vonatkozásában összességében elmondható, hogy az intézménynél a szabályzatok az 
ellenőrzési tevékenység ellátásához megfelelő iránymutatást nyújtanak, azonban a létszám 
csökkentésével a feladatok hatékony ellátására, ellenőrzésének kialakítására és átalakítására 
jelentős erőfeszítéseket kell tenni a jövőben. A folyamatba épített előzetes, utólagos vezetői 
ellenőrzés rendszerének működtetése, nemcsak a gazdasági, hanem a szakmai területen is 
elengedhetetlen. 

Az Otthon használatában lévő gépjárművek üzemeltetésének szabályozottsága, gyakorlati 
végrehajtása, a felhasznált üzemanyag elszámolása a vizsgált években, az Intézményben az 
elvárások szintjén valósult meg. 

Összességében elmondható, hogy a szakmai terület ellenőrzése során nem találtunk kirívó 
szabálytalanságot, felhívtuk azonban az intézményvezető figyelmét a szabályzatok 
aktualizálására és jóváhagyásra való felterjesztésére, a térítési díj hátralékokról szóló jelentés 
megküldésére, ennek kapcsán a jogszabályok, helyi rendeletek folyamatos figyelemmel 
kísérésére. 

B./ Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett javaslatai: 

A szigorú számadású nyomtatványokkal összefüggésben a Pénzkezelési Szabályzat 
kiegészítésre szorul, figyelemmel a gyakorlatban használt és alkalmazott nyomtatványokra. 

Az elszámoltathatóság érdekében a felhasznált szigorú számadású nyomtatványokat is a 
nyilvántartásban szükséges vezetni. 

Az eddiginél nagyobb figyelmet kell fordítani a dolgozói mobiltelefon használat és az 
étkezési térítési díjak, valamint az útiköltségek szabályos befizetésére. 

Az intézményvezetőt érintő kifizetések esetében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az 
igazgató utalványozási feladatot nem végezhet, amennyiben azt saját maga javára látja el. 

Rögzítem szükséges a „Lakóink pénzének és vagyontárgyinak kezelése" elnevezésű 
szabályzatban a munkajutalmak elszámolásának és kifizetésének rendjét. 

Összegszerűen meg kell határozni, hogy az egyes tevékenységek elvégzése esetén milyen 
összegű díjazás fizethető ki a lakók részére. 

A banki átutalással történő pénzügyi-gazdasági műveletek lebonyolítása során nem fordítottak 
kellő figyelmet a számlák teljes körű felszerelésére, ezen gyakorlat megszüntetése a közeli 
jövő feladata kell legyen. 

A megsemmisítés dokumentálása egyes esetekben - tekintettel a veszélyes hulladékok 
kezelésére - nem felelt meg a törvényi előírásoknak, ezért erre a jövőben nagyobb figyelmet 
kell fordítani. 

Az intézményi Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzat mellékleteit 
tartalmi szempontból felül kell vizsgálni. 
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A következő évek leltározási gyakorlata során fordítsanak a jelenleginél lényegesen nagyobb 
figyelmet a teljes körű okmányolásra, az egyes okmányok szabályzatban foglalt előírások, 
szempontok szerinti kitöltésére. 

Az elkövetkezendő időszakban fordítsanak nagyobb figyelmet a gépjármű igénybevételek 
során vezetett menetokmányok szabályos, teljes körű kitöltésére és vezetésére, azaz a 
menetleveleken a tankolások végrehajtását minden esetben tüntessék fel. 

Az Intézmény gazdálkodási tevékenységi körében végbement változások (központi 
utalványozás bevezetése, az élelmezés kiválása a gazdasági szervezetből, a gazdasági 
szervezet állományában bekövetkezett létszámcsökkenés kapcsán szükségessé váló szervezeti 
struktúra átalakítása, az egyes dolgozók feladatköreinek újragondolása, újbóli meghatározása 
a megváltozott feltételekhez igazítása) kapcsán az intézményvezető tegyen meg mindent 
annak érdekében, hogy a rendelkezésére álló humán erőforrást a legoptimálisabb mértékben 
hasznosítsa az Intézmény előtt álló feladatok változatlan színvonalú megoldása érdekében. 

A gazdasági szervezet dolgozói igyekezzenek alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, 
váljanak képessé az újszerű munkaterületek elvégzésére, valamint egymás helyettesítésére. 

A jegyzőkönyvben feltárt hiányosságok megszüntetésével, valamint következetesebb vezető
irányító és ellenőrző tevékenységgel, fokozottabb követelménytámasztással el kell érni, hogy 
az intézményi munka minden területén hatékonyabban érvényesüljön az intézményvezető 
egyszemélyi felelőssége. 

9. Közgazdasági és Informatikai Szakiskola, Cegléd (iktatószám: 3140/2009) 

AJ Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett következtetései: 

Összességében megállapítható, hogy az Intézmény tevékenysége az Alapító Okiratban, a 
Költségvetési Alapokmányban, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
foglaltakkal összhangban áll, feladatait megfelelő színvonalon látja el. A z Iskola 
tevékenységét az ellenőrzés célszerűen szervezettnek, az anyagi erőforrásokat jól 
kihasznál tnak értékelte. 

A Számviteli politika, valamint a mellékleteit képező további gazdálkodással kapcsolatos 
szabályzatok a vizsgálat megállapításai szerint a követelményeknek megfelelő módon - az 
előző fenntartói ellenőrzés javaslatait figyelembe véve - szabályozzák az intézmény 
működését. 

Az intézménynek a vizsgált időszak első két évében a tervezettnél nagyobb bevételt sikerült 
elérnie: 2006-ban 1 %-al, míg 2007-ben 6 %-al, míg 2008-ban a bevételi előirányzatát 98,8 
%-ra teljesítette. A kiadási előirányzatának teljesítésekor a módosított előirányzatot egyik 
évben sem lépte túl, azt 98 % körül teljesítette, ugyanígy nem történt túllépés a személyi 
kiadásoknál sem (kivéve 2006. évet, akkor 0.08 %-al lépték túl a módosított előirányzatot), az 
átlagos mutató ebben az esetben 99,5 %>. 

A helyszíni ellenőrzés a tanúsítványokban megadott számadatok valóságos értékekkel való 
összehasonlítása, valamint a szükséges elemzések elvégzése után arra a következtetésre jutott, 
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hogy az Intézmény a vizsgált időszak mindhárom évében a rendelkezésre álló erőforrásokkal 
való költségkímélő, takarékos gazdálkodás érvényesülésének megfelelő módon a 
vagyonmegóvás követelményeinek eleget tett. 

A készpénzforgalmi bizonylatok szúrópróbaszerű ellenőrzése során a vizsgálat megállapította, 
hogy az Iskola a vizsgált tételek többségében betartotta az utalványozás, ellenjegyzés és 
érvényesítés rendjéről szóló törvényi előírásokat, az ellenőrzött bevételi és kiadási 
pénztárbizonylatok kitöltése szabályszerűen történt. A revízió a szúrópróbaszerű ellenőrzés 
által talált hibákra az alábbiakban szeretné felhívni a figyelmet. 

Összességében megállapítható, hogy a pénztári kifizetések többségében az aláírási jogkörök 
gyakorlása megfelelt a szabályzatokban előírtaknak, azonban előfordult, hogy az Intézmény 
vezetője az utalványozási jogkörét saját maga, vagy felesége javára látta el. A bizonylatok 
teljes körűen felszereltek voltak, a kötelezettségvállalás dokumentumai a megrendelések, 
illetve a szerződések - néhány eset kivételével - rendelkezésre álltak. A szigorú számadású 
nyomtatványokról vezetett nyilvántartás vezetése néhány esetben hiányosságot mutatott, a 
használt okmányokról vezetett Bizonylati album aktualizálása, a szabályzatban 
meghatározottak szerint nem történt meg. A felvett előlegekről szóló analitikus nyilvántartás 
hiányos és pontatlan, melyre a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani. 

A pénzintézeti bizonylatok szúrópróbaszerű ellenőrzése során összességében megállapítható, 
hogy az Intézmény a vizsgált időszakban nem minden esetben tartotta be az utalványozás, 
ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről szóló törvényi előírásokat, az utalványrendeleteken az 
aláírás nem minden esetben a szabályzatban meghatározott aláírási jogkörökkel rendelkezők 
részéről történt meg. A pénzintézeti kifizetések során az ellenjegyzési, érvényesítői jogkörök 
alkalmazása az utalványrendeleteken több esetben hiányzott. 

Általánosságban megállapítható, hogy a számlák felszereltsége megfelelő, a szükséges 
bizonylatokat, vagy azok másolatait elhelyezték a kifizetések mellékleteként, a teljesítés 
igazolása, az áru átvételének, illetve esetenként a nyilvántartásba vételének dokumentálása 
megtörtént. 

Összességében megállapítható, hogy a selejtezési szabályzat kiegészítésre szorul a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény előírásaira tekintettel. Általánosságban 
elmondható, hogy a selejtezési tevékenység rendezett képet mutatott, a szabályzatban 
meghatározott követelményeknek megfelelt. A tevékenység végzéséhez használt 
formanyomtatvány csomag magában foglalta a teljes selejtezési folyamatot, így azok pontos 
kitöltése és helyes alkalmazása szabályszerű munkát eredményezett. 

Az intézmény megfelelő Leltározási és leltárkészítési szabályzattal rendelkezik, továbbá a 
leltározási tevékenység gyakorlati vizsgálata során kiderült, hogy az intézmény a szabályzat 
rendelkezéseit alkalmazza. A főkönyvi kivonatok adataival való egyeztetés mindössze 
formálisnak mondható, így súlyos hibaként állapítja meg az ellenőrzés, hogy a leltárösszesítő 
adatai és a főkönyvi kivonat tárgyi eszköz adatai nem egyeznek, további súlyos hiba, hogy a 
nevezett főkönyvi kivonatok és a mérleg adatai egyaránt eltérnek egymástól. Az ellenőrzés 
észrevételére az intézmény gazdasági részlegének dolgozói az eltérést a helyszínen 
helyesbítették, mindezek után maradt további 20.000,- Ft eltérés, amelynek megszüntetésére 
haladéktalan intézkedés szükséges. 
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Hibaként állapítja meg az ellenőrzés, hogy a belső ellenőrzési szabályzat teljességgel 
elavultnak tekinthető a jogszabályi változások miatt. A F E U V E szabályzat felülvizsgálata 
szükséges. Az ellenőrzési tevékenység mindhárom vizsgált évben hiányos, a belső ellenőrzési 
ütemterv jelentős részeiben előírt feladatokat nem végezték el. Az intézményi folyamatba 
épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés gyakorlata nem alkalmas maradéktalanul a 
jogszabályok által kijelölt feladatok ellátására. 

Összességében elmondható, hogy a közbeszerzéshez kapcsolódó dokumentáció teljes körű 
volt, a közbeszerzési szabályzat részletesen tartalmazta a közbeszerzések előkészítésével, 
lefolytatásával, dokumentálásával kapcsolatos feladatokat, jogszabályi előírásokat, a 
közbeszerzési eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét. 

Apróbb hiányosságoktól eltekintve megállapítható, hogy az intézményben a tanügy-igazgatási 
dokumentumok vezetése, nyilvántartása megfelelő, naprakész. A vizsgálat hibaként állapítja 
meg a beírási naplók és törzskönyvek helyenként pontatlan vezetését, ezek összeolvasásának 
hiányosságát, a tanulói létszámváltozás esetenkénti hiányos jelölését. 

A pedagógusok beiskolázásával összefüggő dokumentumok hiánya, azok jövőbeni pontos 
dokumentálása, az elfogadó/támogató nyilatkozatok csatolása a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően, az áttekinthetőség érdekében szükséges. 

Átgondolandó a tematikus, tanévenkénti ügyiratkezelés, az intézményben jelenleg alkalmazott 
iktatott levelezés módszer alkalmazása helyett/mellett. 

A vizsgálat hibaként állapítja meg a nem megfelelő irattárolást. Az épületben három 
helyiségben folytatott irattárolás rendezett, áttekinthető, ugyanakkor tantermi szekrényekben 
történő irattárolás nem biztonságos, kis erőfeszítéssel bárki számára könnyen hozzáférhető. 

B, A z intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett javaslatai: 

A jövőben biztosítani szükséges, hogy a beérkező számlákon a fent részletezett kötelező 
tartalmi elemek minden esetben maradéktalanul feltüntetésre kerüljenek, ennek hiányában 
ugyanis számlát elfogadni (és elszámolni) nem lehet. 

A továbbiakban a pénztári kifizetések esetében a számlák teljes felszereltségének hiánytalan 
meglétét biztosítani szükséges, az Ámr. 134. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, a gazdasági 
eseményenként 50.000 Ft-ot meghaladó kifizetések estén írásbeli kötelezettségvállalás 
készítését, és az Ámr. 2. § 67. pontja szerinti kötelezettségvállalás dokumentumainak (a 
kinevezési okirat, a szerződés, a megállapodás, a visszaigazolt megrendelés) csatolását. 

Biztosítani szükséges a pénztári bizonylatok (időszaki pénztárjelentés, előleg nyilvántartás) 
esetében a formai előírások maradéktalan betartását (szabálytalan javítások, átírások, 
felülfestések, ceruzás bejegyzések). 

A jövőben jóval nagyobb figyelmet szükséges fordítani az utalványozási jogkör gyakorlása 
során az összeférhetetlenségi szabályokra. Az Intézmény a szabályzatban rendelkezett a 
helyettesítés rendjéről, amelyeket összeférhetetlenség esetén alkalmazni kell. 
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A szabályzatban foglaltaknak megfelelően a bizonylati album aktualizálásáról legalább 
negyedévente gondoskodni szükséges. 

Minden esetben be kell tartani, hogy a házipénztárban az engedélyezett pénzkészletet 
meghaladó összeget vissza kell fizetni a költségvetési elszámolási számiára (ugyan ez már 
aktualitását vesztette). 

A jövőben a felvett előlegekről pontos, naprakész átlátható nyilvántartást szükséges vezetni. 

A jövőben biztosítani szükséges, hogy a beérkező számlákon az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII . törvény 169. §-a szerint részletezett kötelező tartalmi elemek 
minden esetben maradéktalanul feltüntetésre kerüljenek. 

Az ellenőrzés javasolja a teljesítés igazolásának pontos összehangolását a pénzkezelési 
szabályzatban foglaltakkal és ahol szükséges, a szabályzat gyakorlathoz való igazítását. 

Az iskola vegye fel a selejtezési szabályzatába a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseket: a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 3. § b.) 
pont, valamint 32. § (2) és (5) bekezdés. 

Biztosítani szükséges a selejtezési dokumentumok esetében a formai előírások maradéktalan 
betartását (szabálytalan javítások, átírások, felül festések, ceruzás bejegyzések). A javítás 
szabályszerű betartására a jövőben nagyobb figyelmet szükséges fordítani. 

A továbbiakban nagyobb figyelmet kell fordítani a leltárösszesítés pontos elvégzésére, 
valamint a főkönyvi kivonat adataival való egyeztetésre, ugyanis az eltérés ezekben az 
adatokban elfogadhatatlan. 

Szükség van a megfelelő intézkedések megtételére a Belső ellenőrzési szabályzat 
felülvizsgálatára, átdolgozására, a belső ellenőrzési tevékenység ütemtervekben foglalt 
végrehajtására, az intézmény teljes profilját átfogva. 

Javaslatként fogalmazható meg a Közbeszerzési Szabályzat 8.2 pontjának átdolgozása, 
továbbá az aktuális közbeszerzési értékhatárok a szabályzathoz mellékletként való csatolása. 

Az irattárolás mielőbbi megoldása, a dokumentumok egy helyen, irattárban történő 
elhelyezése. 

Az iratkezelés során tematikus dokumentálás, rendszerezés az információk könnyebb 
visszakeresése érdekében. 

A tanügy-igazgatási dokumentumok (beírási naplók, törzslapok) kezelése és nyomon 
követhetősége érdekében precízebb dokumentálás, az évközben, illetve évek alatt történt 
változások pontos, egyértelmű jelölése. 

Beiskolázással összefüggő dokumentumok pontosabb, áttekinthetőbb kezelése, esetlegesen a 
személyi anyagokban a beiskolázással, továbbképzéssel, pedagógus szakvizsgával 
kapcsolatos iratok felülvizsgálata. 
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10. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző, Cegléd (iktatószám: 
3142/2009) 

AJ Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett következtetései: 

Az ellenőrzés megítélése szerint az Intézménynél rendelkezésre állnak az alapvető szabályozó 
dokumentumok, az Intézmény tevékenysége az Alapító Okiratban, a Költségvetési 
Alapokmányban, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakkal összhangban 
áll, feladatait megfelelő színvonalon látja el. Az Iskola tevékenységét az ellenőrzés célszerűen 
szervezettnek, az anyagi erőforrásokat jól kihasználtnak értékelte. 
A gazdasági folyamatok szabályozottságával kapcsolatban az ellenőrzés súlyos hiányosságot 
nem észlelt. Összességében az Intézmény gazdálkodását szabályozó dokumentumok 
mindegyike rendelkezésre áll és többé-kevésbé megfelelő alapul szolgál a jog- és célszerű 
költségvetési gazdálkodáshoz. A vizsgálat hiányosságként értékelte az intézményi 
bankszámlaadatok aktualizálásának elmaradását a számviteli rend szabályozásában és a 
pénzkezelési szabályzatban. Emellett az ügyrend nem tartalmazta a gazdasági szervezet 
munkaköreihez kapcsolódó feladatok részletezését, a pénzforgalmi jogosultságok 
szabályozása pedig nem terjedt ki a szakmai teljesítés igazolásának rendjére. 

Az Intézmény gazdálkodására összességében a visszafogottság volt jellemző, mely szoros 
összefüggésben áll a kedvezőtlen gazdasági környezettel és likviditási helyzettel. A fenntartó 
önkormányzat feszített pénzügyi terve megmutatkozott abban, hogy a személyi jellegű 
kiadások, az azokat terhelő járulékok, valamint a dologi kiadások együttes összege a vizsgált 
évek sorrendjében az összkiadásnak 93,88%-át, 92,73%-át és 93,87%-át jelentette. 
A kedvezőtlen gazdasági környezet megmutatkozott a bevételi előirányzatok alakulásában is. 
A Tanúsítvány adatai alapján megállapítható, hogy az Intézmény 2006-ban még 4.565 E Ft-tal 
tudta túlteljesíteni tervezett bevételi előirányzatát, míg 2007-ben 5.341 E Ft-tal, 2008-ban 
pedig 10.547 E Ft-tal maradt el a módosított előirányzat mértékétől. A vizsgált évek 
sorrendjében a tényleges teljesítés százalékban kifejezve 101,28%-ra, 98,58%-ra, illetve 
97,10%-ra alakult. 
Az anyagi erőforrásokkal való gazdálkodás vizsgálata során a belső ellenőrzés megállapította, 
hogy az Iskola szakmai és gazdasági vezetése igyekezett a vizsgált időszakban eleget tenni az 
intézményi vagyon, a pénz- és anyagi eszközök védelme, megóvása és ésszerű felhasználása 
követelményeinek. Ennek eredményes végrehajtását igazolják a vizsgált pénzügyi-gazdasági 
események dokumentumai, az Intézmény nyilvántartásai. 

Az intézményi pénzkezelés vizsgálata kapcsán összességében megállapítható, hogy a 
készpénz és értékcikkek tárolása, kezelése többségében az elvárásoknak megfelelően, a 
szabályzatban meghatározottak szerint történt, előfordultak azonban kisebb hiányosságok. A 
szúrópróbaszerű bizonylatolás és a készpénzforgalom ellenőrzése során a vizsgálat kitért a 
házipénztári záró pénzkészlet értékhatára betartásának ellenőrzésére, és megállapította, hogy 
az Intézmény annak mértékét a vizsgált időszakban számos esetben túllépte. A 
pénztárnaplókat hatályba helyezési záradékkal nem látták el, továbbá a pénztárjelentést és a 
készpénzállomány meglétét a pénztárellenőrnek ellenőrizni kell, de egyes esetekben ez 
elmaradt. Az analitikus nyilvántartások esetében több helyen előfordult átírás, hibajavító 
festék alkalmazása, mely nem megengedett, mivel magába foglalja a visszaélés lehetőségét. 
Felhívja az ellenőrzés a figyelmet arra, hogy a nyilvántartásnak mindenkor a megbízhatóságot 
kell tükröznie. Az ellenőrzés az előlegek felvétele során néhány esetben késedelmes 
elszámolást tapasztalt, valamint a nyilvántartásokban az előlegek elszámolási határidejét nem 
tüntették fel. 



2010. évi 2. szám FEST M E G Y E ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 281 

Az ellenőrzött bevételi és kiadási pénztárbizonylatok kitöltése szabályszerűen történt, az 
érvényesítő, ellenjegyző és utalványozó aláírása minden esetben hiánytalanul fellelhető volt, 
azonban megállapítható, hogy a bizonylatok egy részét a szükséges mellékletekkel (szerződés, 
megállapodás, visszaigazolt megrendelés) nem látták el, valamint az igénybevett 
szolgáltatások szakmai igazolása néhány bizonylaton nem szerepelt. 
A pénzintézeti kifizetések során az utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítői aláírások az 
utalványrendeleteken minden esetben fellelhetőek voltak. A számlák egy részének 
felszereltsége azonban nem felelt meg a követelményeknek, azaz az Intézmény nem minden 
esetben tartotta be a kötelezettségvállalás dokumentumára vonatkozó rendelkezést (Amr. 2. § 
67. pont), a szükséges bizonylatokat, vagy azok másolatait nem helyezték el a kifizetések 
mellékleteként, a teljesítés igazolása esetenként elmaradt. Általánosságban megállapítható 
továbbá, hogy a megbízási szerződéseket, megállapodásokat csak az igazgató egy személyben 
írta alá a gazdasági vezető ellenjegyzése nélkül. 

Az alkalmazott bevételi díjtételek - tangazdaságból származó mezőgazdasági termék, élőállat 
és hús értékesítése, helyiség-bérbeadás, étkeztetés díja - megállapítása, beszedése, 
bizonylatolása és nyilvántartása megfelelő, az ellenőrzés hiányosságot nem tapasztalt. Az 
önköítségszámítás minden esetben a szabályozó dokumentum előírásai szerint történt. 
A tangazdaságban állatfajonként és növényfajtánként meghatározták az önköltségi árat, amit 
az értékesítés során figyelembe vettek. A tangazdaság összbevétele számottevő, 2007-ben 
24.824.857,- Ft, 2008-ban 23.082.000,- Ft volt. 
A helyiség-bérbeadás kapcsán hiányosságként értékelhető, hogy költségszámítás utoljára 
2007. év elején készült, noha minden évben - a megelőző év ráfordítási adatait figyelembe 
vevő - költségszámítást kell készíteni. 

Az intézményi eszközökkel való gazdálkodást illetően a revízió megállapítása, hogy az 
intézmény selejtezési tevékenysége teljes mértékben megfelelt a selejtezési szabályzatban és a 
vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. Az ellenőrzés részére bemutatott selejtezési 
dokumentumok szabályosan, pontosan kerültek kitöltésre, a szükséges adatokat tartalmazták. 
A selejtezés bizonylatait a megfelelő mellékletekkel alátámasztották. 
Az Intézmény leltározási tevékenysége mind szabályozottsága, mind a gyakorlati végrehajtás 
szempontjából kielégítő, és megfelelően dokumentált. Az ellenőrzés súlyos hiányosságot nem 
észlelt. 
A vizsgált időszakban az intézményi beszámolók és az éves mérlegek megalapozottsága, 
valamint alátámasztottsága megfelelő színvonalúnak értékelhető, az ellenőrzés jelentős 
hiányosságot nem tapasztalt. 

Az élelmezést külső szolgáltató segítségével biztosították, a feladat ellátásában a vizsgálat 
szabálytalanságot nem észlelt. 

Az intézményi gépjármű-üzemeltetés a vizsgált időszakban a vonatkozó előírásokkal 
összhangban állt, az ellenőrzött dokumentumokban a revízió hiányosságokat nem tapasztalt. 
Az Intézmény Gépjármű-üzemeltetési szabályzata tartalmazta mindazokat a rendelkezéseket, 
melyeket a tevékenység során alkalmazni kellett. A menetlevelek, összesítők és 
nyilvántartások pontosan és áttekinthetően voltak kitöltve, az elszámolások pontosak, 
hitelesek voltak, a dokumentáció az elvárásoknak megfelelt. 

A F E U V E és belső ellenőrzési tevékenységet illetően megállapítható, hogy mind a 
szabályozottság, mind az ellenőrzések gyakorlati végrehajtása kielégítő, az intézményi 
F E U V E és belső ellenőrzés funkcióját betölti, hozzájárul a költségvetési szerv működésének, 
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gazdálkodásának hatékonyabbá tételéhez. Hiányosság, hogy a vizsgált évekre nem készült az 
éves ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés. 

Az Intézmény közbeszerzési tevékenysége mind a szabályozottság, mind a gyakorlati 
végrehajtás tekintetében megfelelő volt, a vizsgált időszakban lefolytatott 2 közbeszerzési 
eljárás a vonatkozó jogszabályi háttérrel összhangban állt. 

A vizsgálat időpontjában az Intézménynél peres ügy nem volt folyamatban. 

Ami a korábbi fenntartói ellenőrzés konzekvenciáit illeti megállapítható, hogy a vizsgálati 
jelentés megállapításai és javaslatai alapján az Intézmény az intézkedési tervben foglalt 
feladatokat igyekezett elvégezni, melynek következtében az előző vizsgálat megállapításaihoz 
képest jelentős javulás következett be. 

Ami az Intézmény fő funkcióját illeti, a lefolytatott vizsgálat alapján megállapítható, hogy a 
szakmai munka színvonala többé-kevésbé megfelel az elvárásoknak. A megelőző tanügy
igazgatási vizsgálat által megállapított hibákból, hiányosságokból az intézmény a megfelelő 
következtetéseket levonta, a javaslatokat megfogadta, így pontosabb, áttekinthetőbb 
dokumentálást tudott kialakítani. Apróbb hiányosságoktól eltekintve megállapítható, hogy az 
intézményben a tanügy-igazgatási dokumentumok vezetése, nyilvántartása megfelelő. 
A vizsgálat hibaként állapítja meg a beírási naplók és törzskönyvek helyenként pontatlan 
vezetését, ezek összeolvasásának hiányosságát, valamint a pedagógusok beiskolázására, 
továbbképzésére vonatkozó ügykezelés pontosabb, egységes szerkezetben vezetett 
ügyiratkezelését. Az osztályok jelölése továbbra sem áttekinthető. 
A szakképzésre (13. évfolyamra), illetve a szakiskolából szakközépiskolába átlépni kívánó 
tanulók részére az intézmény felvételi értesítőt nem küld, így a tanulmányok folytatásának 
dokumentálása nem valósul meg maradéktalanul. 

B./ Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett javaslatai: 

A pénzügyi-gazdasági területen felmerült hiányosságok kiküszöbölésére teendő intézkedések 
meghatározása végett konzultálni szükséges a gazdálkodási központ - Bem J. Szki. -
gazdasági vezetőjével; 
aktualizálni szükséges az intézményi bankszámlaadatokat a vonatkozó intézményi 
szabályzatokban; 
szabályozni kell a szakmai teljesítés igazolásának rendjét; 

a jövőben fokozottan ügyelni szükséges az Ámr. kötelezettségvállalásra vonatkozó 
rendelkezéseire - minden indokolt esetben készüljön írásos kötelezettségvállalás; 

fokozottan ügyelni kell arra, hogy az iskola mindenkor Pest Megye Önkormányzata éves 
költségvetéséről szóló rendeletében foglaltak szerint járjon el a saját hatáskörben történő 
előirányzat-módosítás esetén; 

a jövőben maradéktalanul érvényre kell juttatni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 168. 
§ (l)-(3) bekezdésében rögzített, a szigorú számadási kötelezettséggel kapcsolatos 
elvárásokat; 

az analitikus nyilvántartásokat hatályba helyezési záradékkal szükséges ellátni; 
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a jövőben kezeljék szabályosan az elszámolásra kiadott előlegek felhasználását és 
nyilvántartásának vezetését; 

a biztosítani szükséges a pénztári kifizetések, illetve a banki átutalások esetében a számlák 
teljes felszereltségét. Ide értve a számlák teljesítésigazolását, illetve az államháztartás 
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 134. § (3) bekezdésében 
foglaltak szerint, a gazdasági eseményenként 50.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén 
írásbeli kötelezettségvállalás készítését, és az Ámr. 2. § 67. pontja szerinti 
kötelezettségvállalás dokumentumainak (szerződés, megállapodás, visszaigazolt megrendelés) 
csatolását; 

a helyiség-bérbeadások kapcsán, a bérleti díjak szabályos meghatározásához elengedhetetlen, 
hogy minden év elején készüljön az előző év ráfordítási adatain alapuló költségszámítás; 

a F E U V E illetve belső ellenőrzési tevékenység maradéktalan ellátásához az éves ellenőrzési 
terveket megalapozó kockázatelemzés készítése szükséges; 

a közbeszerzési szabályzathoz csatolni szükséges az alkalmazott nyomtatványmintákat; 

a tanügy-igazgatási dokumentumok (beírási naplók, törzslapok) kezelése és nyomon 
követhetősége érdekében precízebb dokumentálás szükséges; 

a pedagógusok beiskolázásával, továbbképzésével összefüggő dokumentumok pontosabb, 
áttekinthetőbb kezelésére kell törekedni; 

az osztályok jelölését egyértelművé kell tenni, amely valamennyi tanügy-igazgatási 
dokumentumon (osztálynapló, beírási napló, tantárgyfelosztás stb.) azonos; 

a felvételivel kapcsolatos értesítők, igazgatói határozatok megküldése a tanulók részére, 
valamint ezen iratoknak az intézményben vezetett áttekinthető dokumentálása a nyomon 
követhetőség érdekében elengedhetetlen. 

11. Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakiskola, Ocsa (iktatószám: 3359/2009) 

A./ Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett következtetései: 

Összességében megállapítható, hogy az Intézmény tevékenysége az Alapító Okiratban, a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban, a Költségvetési Alapokmányban, valamint a 
Gazdasági Szervezet Ügyrendjében foglaltakkal összhangban állt, feladatait megfelelő 
színvonalon látta el. Az Iskola tevékenységét az ellenőrzés célszerűen szervezettnek, az 
anyagi erőforrásokat jól kihasználtnak értékelte. 

A vizsgált időszakban az intézményi szintű módosított bevételi előirányzat teljesítése 2006. 
évben 96,34 %-ra5 2007. évben 97,57 %-ra, 2008. évben 100,76 %-ra alakult, ennek 
megfelelően a 2006. évben 7.451E Ft-al, a 2007. évben 5.466 E Ft-al kevesebb, míg a 2008. 
évben 1.761 E Ft-al több tényleges bevétel keletkezett. 

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a fenntartói támogatás biztosítása a Intézmény 
részére a vizsgált években mindvégig szükséges és megalapozott volt, mivel a 
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feladatmutatóhoz kötött normatív támogatás összege nem fedezte az időszak egyetlen évében 
sem az Intézménynél a személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok együttes 
összegét. 

A kötött felhasználású normatív támogatás összegének tervezése és igénylése, a rendelkezésre 
bocsátott előirányzat szabályszerű felhasználása a szúrópróbaszerűen kiválasztott és vizsgált 
2008. évben teljes egészében a törvényi előírások betartásával történt. Szabálytalanságot a 
vizsgált területen a belső ellenőrzés nem tapasztalt. 

Az Intézmény módosított kiadási előirányzatát 2006-ban 96,39 %-os, 2007-ben 97,75 %-os, 
2008-ban 100,8 %-os mértékben használta fel. Az adatokból kitűnik, hogy az Intézmény 
tényleges kiadásai az előirányzathoz képest csekély eltérést mutatnak. A vizsgált három év 
100 %-hoz közelítő kiadási teljesítései a vizsgált időszakban az Intézmény feszített 
költségvetését tükrözik. 
A tényleges kiadások jelentős részét (92,79-98,31%) az Intézmény működési, üzemeltetési 
feladatokra fordította. A teljesített működési kiadások közül legnagyobb összegben és 
arányban a személyi jellegű kiadások, valamint a munkaadót terhelő járulékok részesedtek, 
együttes arányuk az értékelt időszakban 75,92% - 83,31% között mozgott. A személyi 
juttatások aránya a vizsgált években (63,06%; 57,58%; 58,18%) csak kismértékben csökkent. 
A személyi juttatások módosított előirányzata összegének teljesítése - úgy a bérjellegű 
kiadások (1.987 E Ft), mint a személyi jellegű kiadások vonatkozásában (1.874 E Ft) - a 
2008. évben túllépést eredményezett, azonban az intézményi kiadások összértékében a 
teljesítés a vizsgált évben a módosított előirányzat összegét az engedélyezett mértéken belül 
(0,8%) lépte túl. 
Az Intézmény eszközeinek (a befektetett eszközök és forgóeszközök állománya) és 
forrásainak (saját tőke, tartalékok, rövid lejáratú kötelezettségek, egyéb passzív pénzügyi 
elszámolások) alakulását 2005. 12. 31. és 2008. 12. 31. viszonylatában rögzítve a változás 
37.203 E Ft össznövekedést mutat, ami index %>-ban kifejezve 158,2%. 
A dologi jellegű kiadások vonatkozásában az Intézményt a vizsgált időszakban takarékos, 
költségkímélő gazdálkodás jellemezte, amit a dologi kiadások az intézményi összkiadásokhoz 
viszonyított alakulásának százalékos aránya (13,63%; 12,99%; 13,93%) is alátámaszt. 
A szúrópróbaszerűen kiválasztott készpénzes bizonylatok ellenőrzése során a vizsgálat 
megállapította, hogy az Intézmény a vizsgált területen messzemenően betartotta a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 165-167. §-ban (bizonylati elv és bizonylati 
fegyelem), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) 
Kormányrendelet 134-138. §-ban (kötelezettségvállalás, utalványozás rendje, ellenjegyzés) 
előírtakat. Az Intézmény tevékenységét az ellenőrzés ezen a területen teljes egészében 
szabályosnak ítélte. 

A pénzintézeti bizonylatok többsége teljes körűen felszerelt volt, a kötelezettségvállalás 
dokumentumai a megrendelések, illetve szerződések rendelkezésre álltak, az igénybevett 
szolgáltatások szakmai igazolása megtörtént, a bevételezések dokumentálása megfelelő volt. 
A pénzintézeti bizonylatok szúrópróbaszerű ellenőrzése során a vizsgálat megállapította, hogy 
az Iskola a vizsgált időszakban betartotta az utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés 
rendjéről szóló törvényi előírásokat, az utalványrendeíeteken az aláírások a szabályzatban 
meghatározott aláírási jogkörökkel rendelkezők részéről történtek meg. A kifizetések 
alátámasztása megfelelő volt, azonban néhány esetben a megrendelés csatolása elmaradt, 
illetve a kötelezettségvállalás dokumentuma nem tartalmazta annak összegét, így annak 
mértéke nem volt megállapítható. 
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Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. kormányrendelet (Ámr.) 134. § (3) 
bekezdésében foglaltak szerint, a gazdasági eseményenként 50.000 Ft-ot meghaladó 
kifizetések esetén írásbeli kötelezettségvállalást kell készíteni. Az Ámr. 2. § 67. pontja szerint 
a kötelezettségvállalás dokumentuma: a kinevezési okirat, a szerződés, a megállapodás, a 
visszaigazolt megrendelés. 

Az Intézménynél folytatott eszközgazdálkodási (selejtezési, leltározási) tevékenység 
gyakorlata a vizsgált időszakban minden esetben szabályozottan, a törvényi előírásoknak 
megfelelően történt, az okmányolás rendje, a dokumentálás, nyilvántartás végrehajtása 
szabályszerű, a felhasznált selejtezési, leltározási okmányrendszer kitöltése, vezetése - az 
említett hiányosság megszüntetése után - példaértékű lehet. A megelőző átfogó pénzügyi
gazdasági ellenőrzés során megállapított nyilvántartási-ügyviteli hiányosságokat teljes 
egészében felszámolták. Személyi felelősség kérdése sem a leltározás, sem a selejtezési 
tevékenység során a vizsgált időszakban nem merült fel. Az egyes részterületekre kijelölt és 
megbízott szolgálati személyek, valamint az intézményvezető egyszemélyi felelőssége az 
eszközgazdálkodási tevékenységek (eljárások) teljes folyamatában, azok valamennyi 
fázisában teljeskörűen érvényesült. 

A belsőellenőrzés rendelkezésre bocsátott intézményi okmányok a vizsgált mérlegtételek 
számadatait hitelt érdemlően, megfelelő részletességgel támasztották alá. 
Az intézményi költségvetési beszámolók és az éves intézményi könyvviteli mérlegek 
megalapozottságának vizsgálata során bizonyosságot nyert, hogy az Intézmény az ellenőrzött 
időszakban maradéktalanul eleget tett a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §. (1) és 
(2) bekezdéseiben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendeletben rögzített 
kötelezettségének. 

Az anyagi erő forr ásókkal való gazdálkodás vizsgálata során a belső ellenőrzés megállapította, 
hogy az Iskola szakmai és gazdasági vezetése a hatékonyság, szabályszerűség és 
gazdaságosság szempontjainak messzemenő figyelembevételével a vizsgált időszakban eleget 
tett az intézményi vagyon, a pénz- és anyagi eszközök védelme, megóvása, ésszerű 
felhasználásának kiemelt fontosságú szempontként való érvényesítése érdekében. Ennek 
eredményes megvalósulását igazolták az ellenőrzött időszakon belül vizsgált pénzügyi
gazdasági tevékenységek jószintű végrehajtása, valamint a munkavégzés színvonalának 
kedvező tendenciái. A pénzügyi-gazdasági munka területén mindvégig tapasztalható volt a 
következetesen megvalósított szabályozottság, a körültekintő, gondos előkészítés, a 
racionálisan szervezett végrehajtás és a szigorú, folyamatos és következetes ellenőrzés. A 
szakmai tevékenységek végrehajtása során folyamatosan érvényesült az Intézmény 
igazgatójának egyszemélyi vezetői, illetve a gazdasági vezető minden szakterületre kiterjedő 
szakszerű irányító, koordináló, ellenőrző tevékenysége, követelménytámasztása. 
Összességében megállapítható, hogy az Iskola belső ellenőrzési tevékenységét szabályozott 
keretek között, az intézményi sajátosságok és gyakorlatnak megfelelően kialakított 
rendszerben ellenőrzi, melynek hatékonyságát egyrészről alátámasztják a saját hatáskörben 
kivizsgált és felderített kisebb hibák, hiányosságok, másrészről a vezetői szintű előzetes és 
utólagos, valamint a munkafolyamatokba épített belső ellenőrzési tevékenység gyakorlatának 
köszönhetően az Intézmény messzemenőkig szabályos működése. 
Összességében megállapítást nyert, hogy az Intézmény a vizsgált időszakban lefolytatott 
közbeszerzési eljárást teljes folyamatában szabályozottan, szabályosan, a törvényi 
előírásoknak megfelelően bonyolította le. 
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Az ellenőrzés megállapítása szerint a dokumentum teljes körű szabályozást tartalmaz, 
megfelelő keretet biztosít az intézményi közbeszerzések törvényi előírások szerinti 
lebonyolításához. 

Megállapítást nyert, hogy a 2006. évi fenntartói átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzés során 
megállapított hiányosságok felszámolása érdekében összeállított és felterjesztett intézkedési 
tervben rögzített feladatokat az Intézmény az általa rögzített határidőn belül végrehajtotta, a 
feltárt hiányosságokat megszüntette. 

B, Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés Összegezett javaslatai: 

Az előleg nyilvántartásban kerüljön feltüntetésre a ténylegesen felhasznált összeg. 

Az előleg felhasználásának jogcímeként számos esetben csak „elszámolásra" szöveg 
szerepelt, melyet a jövőben a pontos cél alapján kérünk kitölteni. 

Az előleg nyilvántartás több helyen tartalmazott festést, átírást, melyek nem megengedhetők, 
a szabályos javítás a továbbiakban elengedhetetlen. 

Mivel az Intézmény gépjárművel nem rendelkezik, a Pénzkezelési szabályzatukból az 
üzemanyag előlegre vonatkozó szabályozást töröljék; 

Történjen intézkedés a használaton kívül helyezett szigorú számadású nyomtatványok 
selejtezésére; 

Javasoljuk, hogy az évente kiszámolt és meghatározott terembérleti díjak az 
Önköltségszámítási Szabályzathoz csatolásra kerüljenek. 

A tornaterem, a menza terembérleti díjairól a szerződések rendelkezésre álltak, de azokat csak 
a gazdasági vezető írta alá, melyekre a jövőben, mint a kötelezettségvállalások esetében az 
Intézmény vezetőjének aláírása szükséges a gazdasági vezető ellenjegyzése mellett. 

A jövőben a megrendeléseken minden esetben szerepeljen az összeg, a kötelezettségvállalás 
mértéke. 

A vizsgálat javasolja, hogy a teljesítés igazolására vonatkozóan az intézmény hangolja össze a 
szabályozó dokumentum tartalmát a gyakorlattal, kiküszöbölve az esetleges eltéréseket. 

A jövőben a megbízott leltárvezető fordítson nagyobb figyelmet a leltározás során 
elkészítendő szigorú számadású nyomtatványok szabályos, teljeskörű kitöltésére; 

Javasoljuk az éves ellenőrzési tervek összeállításánál figyelmet fordítani arra, hogy az 
ellenőrzés minden területre kiterjedjen. 

Az Intézmény igazgatója, a gazdasági szervezet vezetője és közalkalmazottai a továbbiakban 
folyamatosan tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy gazdálkodásuk, pénzügyi
gazdasági össztevékenységük elért színvonalát megtartva a jelenleg még fennálló 
hiányosságokat folyamatosan kiküszöböljék, illetve megszüntessék. 

12. TEGYESZI (iktatószám:3482/2009) 
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AJ Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés Összegezett következtetései: 

Az értékelt időszakban, az Intézmény tevékenysége az Alapító Okiratban, a Költségvetési 
Alapokmányban, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakkal összhangban 
állt, feladatait megfelelő színvonalon látta el. 

A belső ellenőrzés a rendelkezésére bocsátott - a vizsgált időszakra vonatkozó, a gazdálkodó 
szervezet által összeállított - hatályos helyi szabályozások átvizsgálását követően 
megállapította, hogy azok az Intézménynél folyó gazdálkodási folyamatot, annak fontos 
részterületeit összességében megfelelően szabályozzák, azok a mindenkor érvényben lévő 
jogszabályi előírásokon, fenntartói intézkedéseken, rendelkezéseken és szabályozásokon 
alapulnak, előírásaik maradéktalan és következetes betartásával biztosítható az intézményi 
gazdálkodási tevékenység teljes vertikumának megfelelő szintű végrehajtása. 

Az intézményi bevételek több mint felét a normatív állami hozzájárulás tette ki , melynek 
részesedési mutatója a tényleges bevételekből 2006-ban 55,50%, 2007-ben 60,68%, illetve 
2008-ban 55,16% volt. A normatív állami hozzájárulás igényelt összege 1.208.383 E Ft, 
1.121.720 E Ft és 1.070.350 E Ft, míg elszámolt összege a vizsgált évek sorrendjében 
1.158.900 E Ft, 1.130.151 E Ft, illetve 1.097.550 E Ft volt. Fenti adatok szerint a körültekintő 
igénylést támasztotta alá a 95,91%-os, 100,75%-os, valamint 102,54%>-os igénylési 
megalapozottság mutatószám. 
Az Intézmény tervezett bevételi előirányzatát a vizsgált évek egyikében sem tudta teljesíteni. 
2006-ban 1.297 E Ft-tal, 2007-ben 142.362 E Ft-tal, 2008-ban pedig 26.046 E Ft-tal maradt el 
a módosított előirányzat mértékétől. A vizsgált évek sorrendjében a tényleges teljesítés 
százalékban kifejezve 99,94%-ra, 92,90%-ra, illetve 98,71%-ra alakult. 
Az intézményi bevételek jelentős részét különböző jogcímeken nyújtott támogatások tették ki, 
melyek részaránya az összbevételből 94,28%, 98,32%, illetve 90,63%>-ot jelentett. 

Nélkülözhetetlen bevételi forrást jelentett a megyei önkormányzati támogatás, melyek 
összbevételhez viszonyított arányszámaiban egy csökkenő tendencia látható, amit a 38,69%-
os, 37,51%-os, valamint 35,35%-os részesedés támaszt alá. Megállapítható, hogy a 
kedvezőtlen gazdasági környezet megmutatkozott a bevételi előirányzatok alakulásában. A 
fenntartó által nyújtott támogatás összege a bázis évhez képest 104.510 E Ft-tal csökkent, 
mely 12,94%-os szintcsökkenést igazol. 
A kiadási előirányzatok felhasználásának alakulását a 3. számú Tanúsítvány tartalmazza, 
melyből megállapítható, hogy a teljesített kiadási főösszeg a vizsgált évek sorrendjében 
2.009.123 E Ft, 1.852.684 E Ft, illetve 1.901.346 E Ft volt, mely a módosított előirányzat 
96,16%, 92,41%, és 94,33%-ban történő felhasználását jelentette. Mint az a számadatokból 
kitűnik, az Intézmény egyik vizsgált év tekintetében sem lépte túl az engedélyezett keretet, sőt 
bizonyos mértékben megtakarítás keletkezett, mely 2006-ban 80.218 E Ft-ot, 2007-ben 
152.162 E Ft-ot, illetve 2008-ban 114.288 E Ft-ot tett ki . 
A feladatellátás jellegét támasztja alá, hogy az intézményi szintű tényleges kiadásoknak 
majdnem felét a személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok tették ki , mely két 
kiadásnem együttes értéke 2006-ban 997.195 E Ft-ot, 2007-ben 968.819 E Ft-ot, illetve 2008-
ban 947.787 E Ft-ot jelentettek a tényleges kiadásokból, 49,63%, 52,29%, és 49,85% 
részarányt képviselve. 
A dologi kiadások módosított előirányzata 2006-ban 244.503 E Ft, 2007-ben 211.663 E Ft, 
2008-ban 225.037 E Ft volt, míg a tényleges teljesítés 174.400 E Ft-ban, 138.535 E Ft-ban, 
illetve 219.027 E Ft-ban realizálódott. A Tanúsítvány adatai alapján megállapítható, hogy a 
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tényleges teljesítés 71,33%-ra 65,45%-ra és 97,33%-ra alakult. A dologi jellegű kiadások 
részesedési mutatója a tényleges kiadásokból az egyes években 8,68%, 7,48%, illetve 11,52% 
volt. 
Az intézmény gazdálkodására összességében a visszafogottság volt jellemző, mely szoros 
összefüggésben áll a kedvezőtlen gazdasági környezettel és likviditási helyzettel. A fenntartó 
önkormányzat feszített pénzügyi terve megmutatkozott abban, hogy a személyi jellegű 
kiadások, az azokat terhelő járulékok, a dologi kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli 
juttatása együttes összege a vizsgált évek sorrendjében 1.902.604 E Ft, 1.836.097 E Ft, 
1.817.206 E Ft volt, mely az összkiadásnak 94,70%-át, 99,10%-át és 95,57%-át jelentették. 
Az intézményi vagyonállomány alakulása terén a 4. számú Tanúsítvány adatai összesen 
136.398 E Ft, azaz 13,90%>-os növekedést támasztanak alá az eszközök állományának 
vonatkozásában, melyből a befektetett eszközök állománya 79.080 E Ft-tal, 14,48%>-kal, a 
forgóeszközök állománya pedig 57.318 E Ft-tal, 113,17%-ra növekedett. 

Az anyagi erőforrásokkal való gazdálkodás vizsgálata során a belső ellenőrzés megállapította, 
hogy az Intézmény szakmai és gazdasági vezetése megpróbált a vizsgált időszakban eleget 
tenni az intézményi vagyon, a pénz- és anyagi eszközök védelme, megóvása és ésszerű 
felhasználása követelményeinek. Ennek megvalósulását igazolták az ellenőrzött időszakon 
belül vizsgált pénzügyi-gazdasági tevékenységek eredményes végrehajtása, valamint a 
gazdasági szervezetnél megvalósuló általános munkavégzés színvonalának kedvező 
tendenciái. A pénzügyi-gazdasági munka területén általánosságban tapasztalható volt a 
megfelelő szabályozottság, a körültekintő előkészítés, a szervezett végrehajtás és a folyamatos 
ellenőrzés. A szakmai tevékenységek végrehajtása során a gazdasági vezető szakterületekre 
kiterjedő irányító, koordináló tevékenysége alapvetően megvalósult. 

Az intézményi pénzkezelés vizsgálata kapcsán összességében megállapítható, hogy a 
szabályzatok megfelelő tartalommal rendelkezésre állnak, azonban a teljesítésigazolás rendjét 
nem szabályozták. A pénzforgalmi jogosultságok gyakorlása, az utalványozási, ellenjegyzési, 
érvényesítési feladatok ellátása az értékelt időszakban szabályszerűen valósult meg. Mind a 
házipénztári be- és kifizetések, mind a pénzintézeti tranzakciók dokumentációja esetében 
érvényesült az előírt bizonylati rend és okmányfegyelem. A szigorú számadású 
nyomtatványok kezelése az előírások szerint történt, a nyilvántartások vezetése szabályos, 
pontos és jól követhető. Hiányosságként értékelhető azonban, hogy az elszámolásra kiadott 
összegek kezelése több esetben nem volt szabályos, az elszámolás késve történt meg, illetve a 
nyilvántartás nem került hitelesítésre. Egyes esetekben a kötelezettségvállalás dokumentumát 
nem eílenjegyezték, így a szerződés nem szabályos. 

A gyermek- és lakásotthonok valamint a nevelőszülői hálózat működéséhez kapcsolódó 
pénzügyi-gazdasági tevékenységet a belső ellenőrzés összességében megfelelőnek, a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban állónak értékelte. 

Az otthonok pénzügyi működése megfelelően dokumentált, a pénzkezelés szabályos, a 
beszerzések, felhasználások nyilvántartása jól nyomon követhető. 
A nevelöszülők részére történt kifizetések kapcsán a helyszínen az ellenőrzés 
szabálytalanságot nem észlelt, megalapozatlan kifizetés, visszaélés gyanúja nem merült fel. 

Az önálló életkezdési támogatás alakulásának, elszámolásának, a kapcsolódó okmányok 
szabályszerű kezelésének ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy a rendelkezésre 
bocsátott 2005. évi kapcsolódó dokumentumok Összeállítása és vezetése megfelelt a 
korábban kialakított gyakorlatnak, azokra a pontosság, rendszerezettség és átláthatóság volt 
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jeliemző. A fenntartó pénzügyi helyzete 2006. évtől nem teszi lehetővé a nagykorúvá vált 
fiatal felnőttek önálló életkezdésének támogatását. 

Az Intézmény ..Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzaf'-a az 
ellenőrzés megállapítása szerint alkalmas a selejtezési tevékenység szakszerű szabályozására, 
azonban aktualizálása szükséges a selejtezés ellenőrzése című pontban. A selejtezés 
gyakorlata során megállapítást nyert, hogy az Intézmény követi a szabályzat előírásait, 
azonban néhány esetben a selejtezési eljárást követően nincsen adat a selejtezett vagyontárgy 
további sorsáról, és ezekben az esetekben nem tudták igazolni a veszélyes hulladékok 
ártalmatlanításának megvalósulását sem, megszegve ezzel a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIIÍ. törvény fent nevezett szakaszait. 

A vizsgált időszakra érvényes, a leltározási tevékenységre vonatkozó intézményi szabályozók 
a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás 
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször 
módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben megfogalmazott követelmények szem 
előtt tartásával, az intézményi sajátosságok figyelembevételével kerültek kidolgozásra. A 
szabályzat tartalmaz egy sor ajánlást és utasítást a leltározás végrehajtására vonatkozóan, 
melyek - a belső ellenőrzés vizsgálatának tapasztalatai szerint - a gyakorlati megvalósítás 
során figyelembe lettek véve, minek eredményeképpen egy átgondolt, megfelelő 
hatékonysággal működő leltározási gyakorlat valósult meg, mely biztosítja a szakterületen 
folyó munka követelményeknek megfelelő szintű végrehajtását. A leltározás vizsgálata során 
hiányosságként állapította meg az ellenőrzés, hogy a leltározás teljes folyamatában készült 
ügydarabok iktatásra nem kerültek, az okmányok kitöltése ügyviteli szempontból messze nem 
teljeskörű. 

A belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátott intézményi okmányok a vizsgált mérlegtételek 
számadatait hitelt érdemlően, megfelelő részletességgel támasztották alá. Az intézményi 
költségvetési beszámolók és az éves intézményi könyvviteli mérlegek megalapozottságának 
vizsgálata során bizonyosságot nyert, hogy az Intézmény az ellenőrzött időszakban 
maradéktalanul eleget tett a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §. (1) és (2) 
bekezdéseiben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendeletben rögzített 
kötelezettségének. 

Az intézményben a gépjármű üzemeltetés a vonatkozó jogszabályok, valamint belső 
szabályozók rendelkezéseinek megfelelően történik, azonban egyes menetlevelekről nem 
állapítható meg pontosan az egyéb városi szorzóhoz tartozó menetteljesítmény, ezeket az 
elszámoló lapokon nem tüntették fel, egyszerűen beleszámították a budapesti tényezőbe, ami 
súlyos hiba, mivel így az üzemanyag megtakarítás (amit időnként ki is fizettek a 
gépjárművezetőknek) nagyobb értéket mutat a ténylegesnél. Mindezek következtetni 
engednek a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés hiányos, illetve felületes 
módjára. Némely gépjármű esetében tartós és jelentős túlfogyasztási adatok mutatkoznak, 
amely haladéktalan felülvizsgálatra szorul. Az okmányolás rendje szabályosan, a fenntartói 
rendelkezések betartásával történt. 

Az Intézménynél függetlenített belső ellenőr 2006. 07. 01-től nincs foglalkoztatva, ezért a 
Belső ellenőrzési szabályzat javarészt szükségtelen szabályokat tartalmazott, rendelkezései a 
gyakorlati vizsgálat alapján csupán minimális mértékben valósultak meg. A leírtak 
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figyelembevételével a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályokat intézményi arculatra 
alakított, egységes szabályzatban kell kiadni. 

A vizsgálat megállapítása szerint az Intézmény rendelkezik valamennyi szükséges F E U V E 
tevékenységet szabályozó dokumentummal. Ezek - az említett Belső ellenőrzési szabályzat, 
valamint kisebb hiányosságoktól eltekintve - megfelelő szabályozási keretet teremtenek a 
Szolgálat ellenőrzési tevékenységéhez, a hatékony kontrollrendszer működtetéséhez. 

Az Intézménynél a vizsgált években a belső ellenőrzési tevékenység szabályozottan, 
szervezetten valósult meg, és a vizsgált időszakban a változások ellenére javuló tendenciát 
mutatott. Azonban a pénzügyi-gazdasági területen jelen jegyzőkönyvben feltárt kisebb-
nagyobb hibák, hiányosságok rávilágítanak arra, hogy az ellenőrzés néhány esetben felületes, 
nem teljes körű, így annak hatékonyságára a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani. 
Megjegyzendő továbbá, hogy 2007. és a 2009. évben belső ellenőrzési tevékenységet az 
Intézmény nem folytatott, ezért felhívja a revízió a figyelmet, hogy a hibák, hiányosságok és 
szabálytalanságok elkerülése érdekében a folyamatos kontrolltevékenység elengedhetetlen. 

A 2008. évben elvégzett belső ellenőrzési tevékenységről összességében megállapítható, hogy 
az Intézmény az ellenőrzési tervben foglalt revíziókat elvégezte. Minden esetben elkészítette 
az ellenőrzési programot és a megbízólevelet, az ellenőrzések pedig jegyzőkönyvvel zárultak. 
Kifogásolható azonban, hogy a jelentés nem minden esetben tartalmazott teljes körű 
megállapítást a vizsgálat tárgyáról, valamint a megállapított hibák, hiányosságok kezelésére 
megfogalmazott javaslatokra nem készült egyetlen esetben sem intézkedési terv, mely 
alátámasztaná, hogy az intézkedések végrehajtása, a hibák kijavítása, a jövőbeni 
előfordulásának csökkentése, a folyamatos kontrol ltevékenység a vizsgálatot követően is 
megtörtént. 

Összességében megállapítható, hogy az előző (2005. évi) átfogó pénzügyi-gazdasági 
ellenőrzés alapján összeállított vizsgálati jelentés megállapításai és javaslatai alapján az 
Intézmény az intézkedési tervben foglalt feladatokat igyekezett a lehető legrövidebb határidőn 
belül elvégezni. A vizsgálat által feltárt hibák, hiányosságok és szabálytalanságok 
felszámolására, a szabályszerű gyakorlat és eljárásrend kialakítására nagy hangsúlyt fektetett 
az Intézmény, melynek következtében az előző vizsgálat megállapításaihoz képest jelentős 
javulás következett be. 

A személyügyi tevékenység ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy a személyügyi 
dokumentumok, a kinevezések, a közalkalmazotti jogviszony megszüntetések összességében 
a jogszabályi előírások alapján kerültek dokumentálásra. 

Az Intézmény által ellátott gyermekek létszáma 2006. évtől csekély, de növekvő tendenciát 
mutat (2006.12.31-én. 1983 fő, 2007.12.31-én 2069 fő, 2008.12.31-én. 2083 fő), melyet 2008. 
július 01.-től 283 főre csökkentett dolgozói létszám lát el. A Szakszolgáltatás szakmai 
egységeire hárul tehát a több mint 2000 fő gyermek ellátásával kapcsolatos ügyintézés 
(elhelyezés, vizsgálatok, nyilvántartás). Az otthont nyújtó ellátás keretében pedig 178 
gyermekotthoni férőhelyen, és 1078 neveíőszülős férőhelyen biztosított az Intézmény ellátást 
a 2008.12.31-i adatok szerint. Tehát a 283 fő dolgozói létszám optimális jogszabályi keretnek 
megfelelő elosztását és folyamatos monitorozását az aktuális igényeknek megfelelően 
elengedhetetlennek tartjuk. Ezzel párhuzamosan a szakmai feladatellátásban résztvevő 
megbízási és vállalkozási szerződéssel foglalkoztatottak lehetőség szerinti minimalizálását 
javasoljuk. Továbbá kiemelt célként fogalmazzuk meg pontos, korrekt adatokat tartalmazó 
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dolgozói állománytábla létrehozását, melyet minden hónap 5. napjáig kérünk a fenntartó 
szakirodája részére megküldeni. 

A P M TEGYESZI nyilvántartási rendszerének korszerűsítésére célszerűnek tartjuk átgondolni 
és megvalósítani egy praktikus, több célú belső adatgyűjtő rendszer kialakítását, melynek 
segítségével a kissé merev GYÍVI programrendszer kiegészíthető és naprakésszé tehető az 
adatszolgáltatások, elemzések meghatározása céljából. 

Fontos és kiemelt szakmai feladat a gondozási helyekkel való optimális „gazdálkodás", mely 
az ellátottak érdekeit szem előtt tartva követeli meg az ellátotti kör monitorozását, illetve a 
nevelőszülői hálózatban a férőhely kapacitás realitásának megteremtését. 

B./ Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett javaslatai: 

A Számviteli politika dokumentumát egészítsék ki az intézményi azonosító adatokkal; 

A gazdasági szervezet ügyrendjében szabályozni szükséges a szakmai teljesítésigazolás 
rendjét, és mellékelni kell az aláírásra jogosultak aláírásmintáit; 

Az előleg-nyilvántartást hitelesíteni kell, és minden év végén szabályosan lezárni, majd év 
elején megnyitni; 

A jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani az előleggel történő elszámolások pontosságára, a 
határidők betartására; 

A megbízási szerződéseket, mint kötelezettségvállalásokat minden esetben a gazdasági vezető 
illetve meghatalmazottja ellenjegyzésével szükséges ellátni; 

A Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatát aktualizálják a 
selejtezés ellenőrzése című pontban; 
A selejtezési eljárások lefolytatása után minden esetben készüljön megfelelő bizonylat arra 
vonatkozóan, hogy a leselejtezett eszköz további kezelése megfelel a szabályzat és a hatályos 
jogszabályok előírásainak, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény rendelkezéseire; 

Intézményi szabályzatukat haladéktalanul egészítsék ki az egyes elkészített szigorú 
számadású nyomtatványok nyilvántartási szabályaival, valamint részletesen rögzítsék az 
okmányok kitöltésének szabályait; 

A jövőben fordítsanak kiemelt figyelmet a leltározási dokumentumok szigorú számadású 
okmányokként történő kezelésére, ennek megfelelően alkalmazzák a következetes, pontos és 
nyomon követhető iktatási-nyilvántartási rendet; 

Az elkövetkező évek leltározása során - ahogy ezt szabályzatuk is rögzíti - elsőként a 
„Leltározási utasítás"-t készítsék el a szabályzat 2. számú melléklete szerint, és az 
intézményvezető jóváhagyásával a meghatározott időpontban adják ki; 

A leltározási okmányrendszer alapokmánya mindenkor a „Leltározási utasítás" legyen, az 
összes többi elkészült ügydarab ehhez kapcsolódjon a megfelelő alszámrendszerben, illetve 
csatolt, számozott mellékletek formájában; 
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A következő évek leltározási tevékenysége során maradéktalanul tartsák be a felfektetett 
nyilvántartási okmányok kitöltésének szabályait; 

A következő évek leltározási feladatának végrehajtása során biztosítsák az okmányolás 
rendjének megfelelőbb áttekinthetőségét, rendszerezettségét; 

A tartósan és jelentős mértékben túlfogyasztó gépjárműveket haladéktalanul vizsgáltassák be 
és az előidéző okokat szüntessék meg; 

A Belső ellenőrzési szabályzatot az Intézmény működésében bekövetkezett változásoknak 
megfelelően aktualizálják; 

A leltározást a jövőben körzetenként szükséges végrehajtani. A leltározás befejezését 
követően a záró jegyzőkönyveket úgy kell elkészíteni, hogy azok a teljes intézményi 
leltározásról tartalmazzanak mérleg tételenkénti és intézményi összesítést, mutassanak átfogó 
képet a leltározási tevékenység eredményéről; 

Elengedhetetlen és feltétlenül szükséges a szakmai és a technikai dolgozók esetében a 
létszámok folyamatos realizálása. Ennek érdekében mind az otthont nyújtó ellátásoknál 
(Nevelőszülői Hálózat, Gyermekotthoni Hálózat, Utógondozói Csoport), mind a 
Szakszolgálati feladatoknál (Szakértői Bizottság, Elhelyezési Szolgálat, Gyámi Szolgálat, 
Gyámi Tanácsadói Szolgálat, Örökbefogadási Szolgálat) évente készíteni kell (pl. éves 
Szakmai Beszámoló keretében) a 15/1998. (IV.30.) N M rendelet 1. számú melléklet II. 
Szakellátások táblázat alapján az ellátotti létszámot, esetszámokat tartalmazó elemzést, mely 
feltárja az esetleges többletkapacitásokat, és a dolgozói létszámhiányokat egyaránt; 

Szükséges az üres álláshelyek betöltésének engedélyezési eljárását betartani, és a szakmailag 
indokolt álláshelyeket betölteni, illetve a szabad kapacitásokat átcsoportosítani a hiányt 
mutató szakszolgálati álláshelyekre; 

Az dolgozói állománytábla naprakész, pontos adatfeltöltése elengedhetetlen a humánerőforrás 
gazdálkodáshoz, melyet kérünk minden hónap 05.-ig a fenntartó részére megküldeni !; 

Szükségesnek tartjuk a továbbiakban is olyan belső nyilvántartási rendszer kialakítását, mely 
a területi munkát végzők tekintetében naprakészen követhető; 

A megbízási szerződések szabályszerűségét ki kell vizsgálni, szükségszerűségüket 
folyamatosan monitorozni kell; 

A megbízási, illetve vállalkozói szerződések tekintetében a teljesítés igazolásra vonatozó 
pontokat felül kell vizsgálni, szükség esetén a munkavégzés helyére módosítani szükséges; 

A gépkocsi használat racionalizálásra szorul, mivel azonos feladatot ellátó járművek költsége 
jelentős különbségeket mutat (futásteljesítmény, biztosítások költségei, 14. és 15. számú 
mellékletek); 

Az útnyilvántartások teljesítésigazolásának és a gépkocsi igénybevételének rendjét 
szabályozni kell, mind a területi, mind a szakszolgálati telephelyen szolgálatot teljesítő 
gépjárművek esetében; 
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Az útiköltségek kifizetésének bizonylatait pontosan kell kezelni; 

Az útiköltségek kifizetéseiének indokoltságát folyamatosan monitorozni kell; 

Szükséges a megbízási szerződések szükségszerűségének vizsgálata, folyamatos 
monitorozása; 

A lehetőségekhez mérten a szakmai létszám minimumok biztosítása szükséges belső 
átcsoportosítással; 

Fontos feladat a jövőben a gondozási szükségletek folyamatos és tervszerű felülvizsgálata, 
mely a különleges és a speciális ellátási szükségletű gyermekek tekintetében a normatíva 
igénylés alapját képzi; 

A nevelőszülői hálózat férőhely kihasználtságát folyamatosan felül kell vizsgálni azoknál a 
nevelőszülőknél, ahol tartósan nincs elhelyezve gyermek, vagy fiatal felnőtt (Gyvt. 66/E. § 
(1) d) pont alapján 6 hónap), a megállapodást meg kell szüntetni és a működési engedély 
visszavonását kell kezdeményezni; 

A Homoki Iskolába történő beiskolázás megindokolását a következő gyermekek esetében 
kérjük: Janik Sarolta 11 éves, Ghetinnás Bence 7 éves, Ott Szabolcs 12 éves, Kolompár 
Gábor 6 éves, Kupai Flajnalka 11 éves;. 

A gyermekotthoni hálózatban ellátott 25 fő utógondozói ellátott élethelyzetének vizsgálata, az 
utógondozói ellátás céljának megfelelően az önálló életvezetés tervezése, külső férőhely 
lehetőségének felajánlása; 

A speciális gyermekotthonban két évnél régebben ellátott gyermekek elhelyezésének 
felülvizsgálata; 

Az ellátási szerződéseket felül kell vizsgálni, szükség esetén azokat a jövőre nézve a 
fenntartónak kell megkötnie; 

A térítési díjat illetve mentességet megállapító értesítők jogszabályi hivatkozásának 
módosítása; 
A térítési díj és mentesség megállapítását megalapozó adatlap pontos - korrekt érkeztetése, 
iktatása; 
A fiatal felnőttek jövedelmi viszonyaiban beállt változás következetes - pontos követése; 
Az ellenőrzés javasolja, hogy az Intézmény vezetése mielőbb vizsgálja felül a hivatásos 
nevelőszülők megbízási szerződéseinek jogszerűségét; 

A nevelőszülők részére szükséges a jövőben munkaköri leírásokban rögzíteni a helyettesítést; 

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 136. § (1) bekezdése alapján a 
munkavállaló munkaviszonya megszűnésekor, ha a munkáltatónál eltöltött idővel arányos 
szabadságot nem kapta meg, azt pénzben kell megváltani. Egyéb esetben a szabadságot 
pénzben megváltani nem lehet, ettől érvényesen eltérni nem lehet. 
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Az intézmény igazgatója, a gazdasági szervezet vezetője és közalkalmazottai a továbbiakban 
folyamatosan tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy gazdálkodásuk, pénzügyi
gazdasági össztevékenységük elért színvonalát megtartva a jelenleg még fennálló 
hiányosságokat folyamatosan kiküszöböljék, illetve megszüntessék. 

13. Losonczi István Óvoda, Általános Iskola, Cegléd (iktatószám:3597/2009) 

AJ Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett következtetései: 

Az Intézmény tevékenysége az Alapító Okiratban, a Költségvetési Alapokmányban, valamint 
a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakkal összhangban áll, feladatait megfelelő 
színvonalon látja el. Az Iskola tevékenységét az ellenőrzés célszerűen szervezettnek, az 
anyagi erőforrásokat jói kihasználtnak értékelte. 
A Gazdasági Szervezet Ügyrendje a szervezeti változások tükrében a gazdasági szervezet 
átalakulásával, illetve a feladatok megváltozásával egyidejűleg átdolgozásra szorul. 

A vizsgált időszakban az intézményi szintű módosított bevételi előirányzat teljesítése 2006. 
évben 96,73 %-ra, 2007. évben 96,21 %-ra, 2008. évben 99,25 %-ra alakult, ennek 
megfelelően a 2006. évben 21.037 E Ft-al, a 2007. évben 25.669 E Ft-al, a 2008. évben 
4.987 E Ft-al kevesebb tényleges bevétel keletkezett 
A normatív állami hozzájárulás részesedése az összes bevételen belül: 2006-ban 60,6 % 
(377.077 E Ft), 2007-ben 54,24 % (353.859 E Ft), 2008-ban 55,21 % (366.543 E Ft) volt. 
Az intézményi szintű tényleges bevételek döntő hányadát a vizsgált időszakban a normatív 
támogatások összege adta, melynek mértéke a 2006. évhez viszonyítva százalékos arányában 
csökkenést mutatott. 

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a fenntartói támogatás biztosítása a Intézmény 
részére a vizsgált években mindvégig szükséges és megalapozott volt, mivel a 
feladatmutatóhoz kötött normatív támogatás összege nem fedezte az időszak egyetlen évében 
sem az Intézménynél a személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok együttes 
Összegét. 

A kötött felhasználású normatív támogatás összegének tervezése és igénylése, a rendelkezésre 
bocsátott előirányzat szabályszerű felhasználása a szúrópróbaszerűen kiválasztott és vizsgált 
2007. évben a törvényi előírások betartásával történt. Szabálytalanságot a vizsgált területen a 
belső ellenőrzés nem tapasztalt. 

Az Intézmény módosított kiadási előirányzatát 2006-ban 96,65 %-os, 2007-ben 95,27 %-os, 
2008-ban 98,81 %-os mértékben használta fel. Az adatokból kitűnik, hogy az Intézmény 
tényleges kiadási összegei a módosított előirányzathoz képest csekély eltérést mutatnak. A 
vizsgált három év 100 %-hoz közelítő kiadási teljesítései a vizsgált időszakban az Intézmény 
feszített költségvetését tükrözik. 
Összességében elmondható, hogy az előirányzott kiadásokhoz képest a tényleges kiadások 
nem tértek el jelentős mértékben (1,19- 4,73 %). 
A tényleges kiadások döntő többségét (99,11-99,91%) az Intézmény működési, üzemeltetési 
feladatokra fordította. A teljesített működési kiadások közül legnagyobb összegben és 
arányban a személyi jellegű kiadások, valamint a munkaadót terhelő járulékok részesedtek, 
együttes arányuk az értékelt időszakban 79,49% - 81,67% között mozgott. A személyi 
juttatások aránya a vizsgált években (62%; 60,14%; 60,31%) csak kismértékben csökkent. 
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A személyi juttatások módosított előirányzata összegének teljesítése a 2008. költségvetési 
évben a bérjellegű kiadások esetében megtakarítást, (5.321 E Ft), míg a személyi jellegű 
kiadások vonatkozásában (4.425 E Ft) túllépést eredményezett, azonban az intézményi 
kiadások összértékében a teljesítés a módosított előirányzat összegét egyik vizsgált évben sem 
haladta meg. A 4.425 E Ft túllépés a jubileumi jutalom módosított előirányzata összegének 
759 E Ft-os, a végkielégítés összegéből, valamint az egyéb személyi kiadások módosított 
előirányzata összegének 2.153 E Ft-os túllépésből adódott. Az ilyen jellegű túllépések a 
jövőben körültekintőbb tervezéssel megelőzhetők. A személyi jellegű módosított kiadási 
előirányzatok teljesítése a vizsgált évek sorrendjében 99,57%; 97,04%o, illetve 99,78% volt. 
Az Intézmény eszközeinek (a befektetett eszközök és forgóeszközök állománya) és 
forrásainak (saját tőke, tartalékok, rövid lejáratú kötelezettségek, egyéb passzív pénzügyi 
elszámolások) alakulását 2005. 12. 31. és 2008. 12. 31. viszonylatában rögzítve a változás 
79.056 E Ft össznövekedést mutat, ami index %-ban kifejezve 129,87%o. 
Az eszközök vonatkozásában az Immateriáíis javak változása 160 E Ft (180,81 index%i), a 
Tárgyi eszközöké 71.848 E Ft (128,31 index%), a Forgóeszközöké 8.188 E Ft összegű 
(187,55 index%), mindösszesen 79.056 E Ft. növekedést mutatott. A források vonatkozásában 
a saját tőke 74.626 E Ft (128,79 index%), a rövid lejáratú kötelezettségek 4.106 E Ft, az 
egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1.881 E Ft növekedést, míg a tartalékok 1.557 E Ft 
(65,66 index%) csökkenést mutatott, ami mindösszesen a vizsgált időszakban 79.056 E Ft 
(129,87 index%) növekedésnek felelt meg. 
A dologi jellegű kiadások százalékos aránya az intézményi összkiadásokhoz viszonyítva a 
vizsgált évek sorrendjében 16,94%; 15,41%; 14,63%-ot mutatott, ami alapvetően takarékos 
gazdálkodás mellett bizonyos csökkenő tendenciát jelez. 
Az ellenőrzött időszakból szúrópróbaszerűen kiválasztott és vizsgált 2007. évben a kötött 
felhasználású normatív támogatás összegének tervezése és igénylése, a rendelkezésre 
bocsájtott előirányzat szabályszerű felhasználása a törvényi előírások betartásával történt. 
Szabálytalanságot e vizsgált területen a belső ellenőrzés nem tapasztalt. 

A készpénzkezeléssel kapcsolatos szabályozás a feladatellátáshoz szükséges folyamatokra 
vonatkozóan kellő részletességgel tartalmazta a pénzkezelés szabályait, a pénztár működését, 
a pénzkezelési munkaköröket. A szabályzat mellékleteként, a pénztáros, az ellátmány keze lök, 
valamint a pénzszállításra felhatalmazottak anyagi felelősségvállalási nyilatkozatai 
rendelkezésre álltak. 

A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása elfogadhatatlan, minden szabályosságot 
mellőz. A szúrópróbaszerű ellenőrzés több esetben találkozott a nyilvántartásban egyáltalában 
nem szereplő, a gyakorlatban már felhasznált szigorú számadású nyomtatványok körébe 
tartozó nyomtatványokkal. 

Az elszámolásra kiadott összegek folyósításának, elszámolásának rendje jól szabályozott, a 
gyakorlati alkalmazás területén hiányosságot vagy szabálytalan gyakorlatot a vizsgálat nem 
tapasztalt. 
A pénztári kifizetések vizsgálata során megállapítható, hogy a szabályosan gyakorolt 
utalványozási-, ellenjegyzési-, és érvényesítési rendnek köszönhetően az értékelt időszakban 
szabályszerű gyakorlat valósult meg. 
Általánosságban megállapítható, hogy a kifizetés alapjául szolgáló egyéb dokumentumok 
szabályszerűek, a számlák felszereltsége megfelelő volt, a szükséges bizonylatokat, vagy azok 
másolatait elhelyezték a kifizetések mellékleteként. A teljesítésigazolások - bár nem a 
szabályzat előírásával megegyező módon - többségében megtörténtek. 
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A terembérleti díjak megállapítására vonatkozóan a szabályzatban készített kalkuláció és a 
gyakorlatban alkalmazott árak összhangja nem valósult meg, így elmondható, hogy az 
Intézmény nem megfelelően érvényesítette gazdasági érdekeit. 

Az ellenőrzés a gondozott gyermekek részére kifizetett zsebpénzek nyilvántartásában, a 
megállapított összegek tekintetében és a pénztári kifizetések során hiányosságot nem 
tapasztalt, azok a szabályzatban foglaltaknak megfelelően történtek. A lakóotthonokba történő 
élelmiszervásárlások, valamint a gyermekek részére vásárolt ruhaneműk nyilvántartása során 
a vizsgálat szabálytalanságot nem észlelt. A gyermekek részére történt beszerzések vizsgálata 
során a számlákon feltüntették a gondozottak nevét, azonosító számát, valamint a bevételezési 
dokumentáció is rendelkezésre állt. 

A pénzintézeti kifizetések során az utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítői jogkörök 
alkalmazása az utaíványrendeleteken minden esetben fellelhető volt. Összességében 
megállapítható, hogy a számlák túlnyomó részének felszereltsége megfelelő, a szükséges 
bizonylatokat, vagy azok másolatait elhelyezték a kifizetések mellékleteként, azonban a 
teljesítés igazolása, az áru átvételének, a munka elvégzésének igazolása sok esetben elmaradt. 
A megrendelések csatolása helyenként nem történt meg, valamint a törvényi előírásokkal és 
az intézményi szabályzatokkal ellentétben a megrendelést, mint a kötelezettségvállalás 
dokumentumát nem az Intézmény vezetője vagy annak helyettese írta alá. 

Az Intézmény Selejtezési és hasznosítási szabályzata az ellenőrzés megállapítása szerint 
alkalmas a selejtezési tevékenység szakszerű szabályozására, azonban ehhez szükség van a 
rendelkezések maradéktalan betartására. A selejtezés gyakorlata során megállapítást nyert, 
hogy az Intézmény igen felületesen követi a szabályzat előírásait, sok esetben a selejtezési 
eljárást követően nincsen adat a selejtezett vagyontárgy további sorsáról és ezekben az 
esetekben nem tudták igazolni a veszélyes hulladékok ártalmatlanításának végrehajtását sem, 
megszegve ezzel a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tőrvény idevonatkozó 
szakaszait. Ezen hiányosságok miatt az eszközgazdálkodás nem felel meg a 
követelményeknek. 

A leltározási tevékenység területén megállapítást nyert, hogy a hatályos intézményi 
szabályozók előírásai - amennyiben azokat maradéktalanul betartják - megfelelő alapként 
szolgálhatnak a leltározási tevékenység megfelelő szintű végrehajtásához. 
A vizsgált időszak leltározási tevékenysége az Intézménynél több hiányossággal valósult 
meg: az intézményi szabályozókban előírt és vagyonvédeími-vagyonmegóvási szempontból is 
kötelező évenkénti leltározást nem hajtották végre; az előírt formanyomtatványok kitöltése 
felületes, hiányos, számos esetben ceruzás bejegyzéseket tartalmaz; a kidolgozott szigorú 
számadású nyomtatványnak minősülő okmányokat nem az iratkezelési és ügyviteli szabályok 
szerint tartották nyilván és tárolták; nem érvényesült a szakterületen a szükséges mértékben a 
gazdasági vezető megfelelő irányító koordináló tevékenysége, illetve az intézményvezető 
egyszemélyi felelőssége. 

Az intézményi költségvetési beszámolók és az éves intézményi könyvviteli mérlegek 
megalapozottságának vizsgálata során bizonyosságot nyert, hogy az Intézmény az ellenőrzött 
időszakban nem tett eleget maradéktalanul a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §. (1) 
és (2) bekezdéseiben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 37. § (2) és (3) 
bekezdéseiben rögzített kötelezettségének. 
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Az anyagi erőforrásokkal való gazdálkodás vizsgálata során a belső ellenőrzés megállapította, 
hogy az Iskola szakmai és gazdasági vezetése vizsgált időszakban csak részben tett eleget az 
intézményi vagyon, a pénz- és anyagi eszközök védelme, megóvása, ésszerű felhasználásának 
kiemelt fontosságú szempontként való érvényesítése érdekében. Ezt igazolták az ellenőrzött 
időszakon belül vizsgált egyes pénzügyi-gazdasági tevékenységek kifogásolható színvonalú, 
felületes végrehajtása, valamint a munkavégzés hiányosságai. A pénzügyi-gazdasági munka 
területén mindvégig tapasztalható volt a folyamatos követelménytámasztás, a szigorú és 
következetes ellenőrzés hiánya. A pénzügyi-gazdasági tevékenységek végrehajtása során nem 
érvényesült kellő mértékben az Intézmény igazgatójának egyszemélyi vezetői, illetve a 
gazdasági vezető minden szakterületre kiterjedő szakszerű irányító, koordináló, ellenőrző 
tevékenysége, követelménytámasztása. 
Az Intézményben a gépjármű üzemeltetés egyáltalán nem a vonatkozó jogszabályok, valamint 
- az egyébként hiányos - „Gépjármű üzemeltetési szabályzat" rendelkezései szerint történik. 
A szabályzat szerint a gépjárművezetőknek jár az üzemanyag megtakarítás összege, továbbá 
ki kell fizetniük a túlfogyasztás értékét. Ezt a gyakorlatot az Intézmény nem alkalmazza. 
Az egyes gépjárművekhez tartozó üzemanyag alapnormát nem állapították meg hitelt 
érdemlően, sőt az előző fenntartói ellenőrzés számára eltérő értékeket adtak meg ugyanarra a 
gépjárműre vonatkozóan. Az ellenőrzés talált olyan gépjármű mozgást, amelyről nem készült 
menetlevél, így sérült az okmányfegyelem, de ennél is súlyosabb probléma, hogy a gépjármű 
üzemeltetés teljes mértékben kaotikus, rendszerezetlen, a gépjármű menetteljesítmények 
elszámolása nem tekinthető hitelesnek. 
Az Intézmény a havi elszámolásokon használja korrekciós szorzókat, azonban a 
menetlevelekről nem állapítható meg a különböző szorzókhoz tartozó menetteljesítmény. 
Ennek megfelelően az üzemanyag elszámolás teljesen hiteltelennek és megalapozatlannak 
mondható, különös tekintettel az üzemanyag fogyasztás helyenként kirívóan magas értékeire, 
valamint a menetleveleken és az üzemanyag számlákon található kilométer eltérésekre, 
amelyek visszaélésekre engednek következtetni. Megállapítható továbbá e területen a vezetői 
ellenőrzés teljes hiánya is. 
Az intézményi gépjárművek üzemeltetési adatait rögzítő Tanúsítványon közölt adatok 
megalapozatlanok, számszakilag pontatlanok, ennek megfelelően a fenntartói belső ellenőrzés 
részére átadott Tanúsítvány nem értékelhető. 

Az Intézményben a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés egyáltalán nem 
működik, míg a belső ellenőrzés is jelentős hiányosságokkal valósul meg. Nem gondoskodtak 
belső ellenőrzési szabályzat kialakításáról sem. Mindezekkel a hiányosságokkal az Iskola 
megszegte az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVII I . törvény 121/A. § (l)-(3) 
bekezdéseiben foglaltakat. 

A Szociális és Egészségügyi Iroda által végrehajtott ellenőrzés összegezett tapasztalata, hogy 
a költségvetési nehézségek okoznak leginkább gondot az Intézmény gyermekotthoni egysége 
részére is. A szakmai létszámok átfedése és a szakmai munka gördülékenységének segítése 
érdekében célszerűnek tűnik átgondolni a gyermekotthoni szakmai egység különválasztását az 
Intézménytől és a P M TEGYESZI Gyermekotthoni Hálózatába történő integrálását. 
Az Oktatási Művelődési és Turisztikai Iroda ellenőrzésének tapasztalata szerint az Intézmény 
dokumentumvezetése ajogszabályi előírásoknak megfelel. 

B./ A z intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett javaslatai: 
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A Gazdasági Szervezet Ügyrendje a szervezeti változások tükrében a gazdasági szervezet 
átalakulásával, illetve a feladatok megváltozásával egyidejűleg átdolgozásra szorul, 

Az intézményi szabályozókat minden esetben az Intézményvezető köteles jóváhagyni, ez a 
hatálybalépés feltétele; 

A szigorú számadású nyomtatványok köre a szabályzatban, illetve a gyakorlatban jelentős 
mértékben eltért egymástól, ezek összhangját haladéktalanul meg kell teremteni, 
A szigorú számadású bizonylatok vezetését új alapokra kell helyezni, naprakész, pontos 
vezetésük elengedhetetlen; 

Biztosítani szükséges a szigorú számadású nyomtatványok visszavételezésének 
dokumentálását is; 

A teljesítésigazolásokra vonatkozóan a vizsgálat javasolja, hogy az Intézmény hangolja össze 
a szabályozó dokumentum tartalmát a gyakorlattal, kiküszöbölve a fennálló eltéréseket. 

Javasoljuk a szabályzatban rögzíteni a teljesítések igazolására jogosultak nevét és aláírás 
mintáit, munkakörét, valamint hogy teljesítés igazoló jogosultságuk mely szakterületekre 
vonatkozik; 

A teljesítésigazolások meglétére a jövőben fokozottabban figyeljenek; 

A vizsgálat javasolja az Intézmény pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, 
utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről szóló utasítás mellékleteiben 
szereplő felhatalmazásoknak és a jogköröket gyakorlók listájának felülvizsgálatát, folyamatos 
naprakészen tartását, 

Kötelezettségvállalás (szerződés, megrendelés) csak az intézményvezető részéről, illetve az 
általa megbízott helyettes részéről történhet; 

A bérleti díjak megállapítását írásban szükséges rögzíteni, mely során figyelemmel kell lenni 
az önköltségszámítás alapján kalkulált összegekre. 

Fontos a jövőben a Selejtezési és hasznosítási szabályzat előírásainak teljes körű betartása és 
amennyiben szükséges aktualizálása, a vagyontárgyakkal való megfelelő gazdálkodás 
biztosítása érdekében; 

A selejtezési eljárások lefolytatása után minden esetben készüljön megfelelő bizonylat arra 
vonatkozóan, hogy a leselejtezett eszköz további kezelése megfelel a szabályzat és a hatályos 
jogszabályok előírásainak, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény rendelkezéseire. 
Kiemelt figyelmet fordítsanak a selejtezés és leltározás szigorú számadású nyomtatványok 
körébe tartozó dokumentumainak szabályos iktatására, megbízható, nyomon követhető 
nyilvántartására; 

A jövőben a megbízott leltárvezető fordítson nagyobb figyelmet a leltározás során 
elkészítendő szigorú számadású nyomtatványok szabályos vezetésére, teljeskörű kitöltésére; 
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A gépjármű üzemeltetési szabályzat rendelkezéseit aktualizálni kell, tekintettel a 
gépjárművezetők megtakarítás, illetve túlfogyasztás miatt keletkező kötelezettségeire, 
valamint az előírt korrekciós tényezőkre; 

A gépjármű üzemeltetési szabályzatot haladéktalanul olyan tartalommal kell elkészíteni, hogy 
az a gépjármű üzemeltetés minden területét lefedje és megbízhatóan szabályozza; 

A menetleveleket a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati 
erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről 
szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet előírásai szerint igénybe vehető korrekciós tényezők 
alkalmazására való tekintettel vezessék; 

Az intézményi gépjárművek alapnormáinak pontos megállapítását haladéktalanul hajtsák 
végre; 

A menetleveleket minden gépjárműmozgás esetében kötelezően vezessék! Az üzemanyag 
számlákra az éppen aktuális kilométer értékeket a benzinkút alkalmazottjával írassák fel, ezek 
az értékek minden esetben egyezzenek meg a menetlevelek adataival, a további eltérések és 
hibás számítások megakadályozása érdekében; 

Amennyiben a menetokmányokon javítani szükséges, azt a gépjárművezető a szigorú 
számadású bizonylatokra vonatkozó szabályok maradéktalan betartásával végezze; 

Haladéktalanul szükség van egy megfelelő gépjármű üzemeltetési rendszer felépítésére. 
Hozzanak megfelelő intézkedéseket a fogyasztások normalizálására, a kirívóan magas 
fogyasztási értékek felülvizsgálatára, amennyiben szükséges a felelősség megállapítására; 

Haladéktalanul szükséges az intézményi pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek 
teljeskörű felülvizsgálata. Ennek keretén belül intézkedni kell a hiányzó „Belső ellenőrzési 
szabályzat" elkészítésére, továbbá a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői 
ellenőrzésnek és a belső ellenőrzésnek átfogó rendszerként való kezelésére, annak 
megtervezésére, megszervezésére és végrehajtására. Mindezekért továbbra is a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően az Intézmény egyszemélyi vezetője a felelős; 

Az Intézmény igazgatója, a gazdasági szervezet közalkalmazottai a továbbiakban 
folyamatosan tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy gazdálkodásuk, pénzügyi
gazdasági össztevékenységük elért színvonalát megtartva a jelenleg fennálló hiányosságokat 
folyamatosan felszámolják, illetve megszüntessék. 

14. Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 
(iktatószám:3646/2009) 

AJ Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett következtetései: 

Az Intézmény tevékenysége az Alapító Okiratban, a Költségvetési Alapokmányban, valamint 
a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakkal összhangban áll, feladatait megfelelő 
színvonalon látja el. Az Iskola tevékenységét az ellenőrzés célszerűen szervezettnek, az 
anyagi erőforrásokat jól kihasznáítnak értékelte. 
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A Gazdasági Szervezet Ügyrendje a szervezeti változások tükrében a gazdasági szervezet 
átalakulásával, illetve a feladatok megváltozásával egyidejűleg átdolgozásra szorul. 

A vizsgált időszakban az intézményi szintű módosított bevételi előirányzat teljesítése 2006. 
évben 92,94 %-ra, 2007. évben 99,66 %-ra, 2008. évben 93,86 %-ra alakult, ennek 
megfelelően a 2006. évben 27.021 E Ft-al, a 2007. évben 1.174 E Ft-al, míg a 2008. évben 
24.930 E Ft-al kevesebb tényleges bevétel keletkezett. 

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a fenntartói támogatás biztosítása a Intézmény 
részére a vizsgált években mindvégig szükséges és megalapozott volt, mivel a 
feladatmutatóhoz kötött normatív támogatás összege nem fedezte az időszak egyetlen évében 
sem az Intézménynél a személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok együttes 
összegét. 

A vizsgált időszakban a kötött felhasználású normatív támogatás összegének tervezése és 
igénylése, a rendelkezésre bocsátott előirányzat szabályszerű felhasználása a törvényi 
előírások betartásával történt. Valamennyi ellenőrzött elszámolási okmány tartalmi és formai 
szempontból a követelményeknek megfelelt, vezetésük számszakilag pontosan történt. 

Az Intézmény módosított kiadási előirányzatát 2006-ban 92,94 %-os, 2007-ben 98,21 %-os, 
2008-ban 90,74 %-os mértékben használta fel. Az adatokból kitűnik, hogy az Intézmény 
tényleges kiadásai az előirányzathoz képest nem mutatnak jelentős eltérést (1,79 - 9,26 %). A 
vizsgált három év kiadási teljesítései a vizsgált időszakban - különösen a 2007. évben - az 
Intézmény szoros költségvetését tükrözik. 
A tényleges kiadások jelentős részét (95,87-98,9%) az Intézmény működési, üzemeltetési 
feladatokra fordította. A teljesített működési kiadások közül legnagyobb összegben és 
arányban a személyi jellegű kiadások, valamint a munkaadót terhelő járulékok részesedtek, 
együttes arányuk az értékelt időszakban 75,27% - 79,34% között mozgott. A személyi 
juttatások aránya a vizsgált években (57,43%; 59,58%; 60,34%) kismértékben (2,91%) 
növekedett. 

A személyi jellegű kiadási előirányzatok felhasználását elemezve megállapítottuk, hogy a 
személyi juttatások módosított előirányzata összegének teljesítése a 2008. évben - a 
bérjellegű kiadások vonatkozásában nem, azonban a személyi jellegű kiadások esetében 2.204 
E Ft összegben - eredményezett túllépést. Ez az intézményi kiadások Összértékében nem 
okozott túllépést. 
Az intézmény eszközeinek (a befektetett eszközök és forgóeszközök állománya) és 
forrásainak (saját tőke, tartalékok, rövid lejáratú kötelezettségek, egyéb passzív pénzügyi 
elszámolások) alakulását 2005. 12. 31. és 2008. 12. 31. viszonylatában rögzítve a változás 
18.537 E Ft csökkenést mutat, ami index %>-ban kifejezve 22,82%. 
Az eszközök és források számadatait részletezve: az ESZKÖZÖK vonatkozásában az 
Immateriális javak változása -2.600 E Ft (26,16 index%), a Tárgyi eszközöké -18.964 E Ft 
(57,41 index%), a Forgóeszközöké 3.027 E Ft Összegű (109,13 index%o), mindösszesen -
18.537 E Ft. csökkenést mutatott. A FORRÁSOK vonatkozásában a saját tőke -42.933 E Ft 
(37,59 index%) csökkenést, a rövid lejáratú kötelezettségek 1.682 E Ft (639,1 index%) 
növekedést, az egyéb passzív pénzügyi elszámolások -2.257 E Ft (75,08 index%) csökkenést, 
míg a tartalékok 24.971 E Ft (918,45 index%) növekedést mutatott, ami mindösszesen 18.537 
E Ft csökkenésnek felelt meg. 
Az Intézménynél az ellenőrzött években megvalósuló dologi és egyéb folyó kiadások 
teljesítésének részletes alakulását (készletbeszerzés, kommunikációs-, energia- és egyéb más 
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vásárolt szolgáltatások díjai, kiküldetési és reprezentációs kiadások, különféle adónemek 
befizetése bontásban) vizsgálva megállapítható, hogy a dologi jellegű kiadások 
vonatkozásában az Intézményt a vizsgált időszakban takarékos, költségkímélő gazdálkodás 
jellemezte, amit a dologi kiadások az intézményi összkiadásokhoz viszonyított alakulásának 
százalékos aránya (13,62%; 13,9%; 16,52%) is alátámaszt. 
Az intézmény gazdálkodásában a vizsgált időszakban előirányzat túllépés az összkiadások 
teljesítése terén nem fordult elő. 
A készpénzkezeléssel kapcsolatos szabályozás belső tartalma a feladatellátáshoz szükséges 
folyamatokra vonatkozóan kellő részletességű, tartalmazta a pénzkezelés szabályait, a pénztár 
működését, a pénzkezelési munkaköröket, a pénztáros, pénztár helyettes, pénztárellenőr, 
érvényesítő feladatait. A szabályzat mellékleteként a pénztárosok anyagi felelősségvállalási 
nyilatkozatai nem álltak teljes körűen rendelkezésre. 
A szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása nem a szabályzatban meghatározott 
formanyomtatványban történt, azonban a vezetésével kapcsolatban sem alaki, sem formai 
hiányosság nem merült fel. A szabályzatban, illetve a gyakorlatban kezelt nyomtatványok 
köre jelentős mértékben eltért egymástól, többek között a menetlevelek, a kiküldetési 
rendelvény, étkezési jegyek, készlet bevételezés, kivételezési bizonylat, szabadságengedély a 
szabályzatban nem szerepelt, ezért szükséges a szabályzatban meghatározott és a 
gyakorlatban használt nyomtatványok egységességének megteremtése. 
Általánosságban megállapítható, hogy a pénztári kifizetések alapjául szolgáló dokumentumok 
szabályszerűek voltak, a számlák felszereltsége megfelelő volt, a szükséges bizonylatokat, 
vagy azok másolatait elhelyezték a kifizetések mellékleteként. A z utalványozás, ellenjegyzés, 
érvényesítés a bizonylatok többségén megtalálható volt. A szakmai teljesítésigazolások 
számos esetben hiányoztak. 

Az Intézmény vezetésének a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítania a készpénzkímélő 
fizetési módok ésszerű alkalmazására. 
A Tanintézetben megvalósuló szakmai felkészítést biztosító gyakorlati foglalkozások 
intézményi szabályozottsága az ellenőrzött időszakban megfelelt a követelményeknek. A 
gyakorlati foglalkozások során felhasználásra kerülő nyersanyagok mennyiségének tervezése, 
igénylése, biztosítása és felhasználásuk okmányolása az ellenőrzött 2007. és 2008. években az 
ellenőrzött okmányok tanúsága szerint pontosan történt, az egyes nyilvántartási okmányok 
közötti kapcsolat folyamatosan biztosított volt, az anyagok mozgását mindvégig követni 
lehetett. 

A pénzintézeti kifizetések során az utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítői jogkörök 
alkalmazása az utalványrendeíeíen nem minden esetben volt fellelhető. Összességében 
megállapítható, hogy a számlák egy részének felszereltsége nem volt megfelelő, a szükséges 
bizonylatokat, vagy azok másolatait nem mindig helyezték el a kifizetések mellékleteként 
(pl.: megrendelés hiány, hivatkozott árajánlatok hiánya, munkalapok hiánya), továbbá a 
teljesítés igazolása, az áru átvételének, a munka elvégzésének igazolása a 2008. évben sorra 
elmaradt. 
Összességében megállapítható, hogy a Selejtezési szabályzat kiegészítésre szorul a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény előírásaira tekintettel. Általánosságban 
elmondható, hogy a selejtezési tevékenység rendezett képet mutatott, a szabályzatban 
meghatározott követelményeknek megfelelt. A tevékenység végzéséhez használt 
formanyomtatvány csomag magában foglalta a teljes selejtezési okmányrendszert, így azok 
pontos kitöltése és helyes alkalmazása szabályszerű munkát eredményezett. 
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Összességében megállapítható, hogy a leltározási tevékenységet nem pontosan a vonatkozó 
jogszabályok és a szabályzat előírásai szerint végezték. Nem valósították meg maradéktalanul 
a kapcsolódó dokumentumok teljeskörű, pontos kitöltésének követelményeit (aláírás hiányok, 
megbízólevél problémák). A 2006. évben nem készült leltározási ütemterv, utasítás, valamint 
a leltározásban résztvevők részére megbízást nem adott ki az iskola. A leltározási 
dokumentumok ügyviteli szempontból nem feleltek meg a szigorú számadású okmányokkal 
szemben támasztott követelményeknek. Egyik vizsgált évben sem készült zárójegyzőkönyv, 
mely a leltározási tevékenység lezárásnak fontos eleme. A leltárnak lehetővé kell tenni a 
mérleg valódiságának biztosítását, ennek teljeskörű megvalósulása azonban nem volt nyomon 
követhető, különös tekintettel arra, hogy a leltározási dokumentumokon kizárólag a tárgyi 
eszközök bruttó értékét tüntették fel. Felhívja az ellenőrzés a figyelmet, hogy a leltározás az 
Intézmény pénzügyi-gazdasági tevékenységének egyik alappillére, melyre a jövőben sokkal 
nagyobb figyelmet kell fordítani! A belső ellenőrzés megállapította, hogy a rendelkezésre 
bocsátott intézményi okmányok a vizsgált mérlegtételek számadatait hitelt érdemlően, 
megfelelő részletességgel támasztották alá. 

Az intézményi költségvetési beszámolók és az éves intézményi könyvviteli mérlegek 
megalapozottságának vizsgálata során bizonyosságot nyert, hogy az Intézmény az ellenőrzött 
időszakban maradéktalanul eleget tett a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §. (1) és 
(2) bekezdéseiben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XIT.24.) Kormányrendeletben rögzített 
kötelezettségének. 

Az Intézményben a gépjármű üzemeltetés nem felel meg maradéktalanul a vonatkozó 
jogszabályok, valamint a gépjármű üzemeltetési szabályzat rendelkezéseinek. 
Az Intézmény a havi elszámolásokon használja a korrekciós szorzókat, azonban nem valósul 
meg teljes körűen a „Teletank rendszer" alkalmazása, valamint a menetlevelekről nem 
állapítható meg pontosan a különböző szorzókhoz tartozó menetteljesítmény, így az 
üzemanyag elszámolás nem tekinthető egyértelműen hiteiesnek és megalapozottnak, különös 
tekintettel az üzemanyag fogyasztás bizonyos esetben kirívóan magas értékére, amely 
visszaélésre enged következtetni. A gépjárművezető részére kifizetett megtakarítás, illetve 
ráterhelt túlfogyasztás megállapítása a fent leírtak miatt nem megalapozott, mindezeken túl 
megállapítható a vezetői ellenőrzés hiánya is. 

Az Intézményben a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés működése alig 
felel meg a követelményeknek, továbbá a belső ellenőrzés is hiányosan működik, nem 
gondoskodtak megfelelő belső ellenőrzési szabályzat, illetve kézikönyv kialakításáról, 
elkészítéséről sem, mindezekkel az Iskola nem tett eleget teljes körűen az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVII I . törvény 121/A. § (l)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak. 

Az Intézményben a tanügy-igazgatási dokumentumok vezetése, nyilvántartása - az apróbb 
hiányosságoktól eltekintve - megfelelő, naprakész. A vizsgálat hibaként állapítja meg a 
beírási naplók és törzskönyvek helyenként pontatlan vezetését, ezek összeolvasásának 
hiányosságát, a tanulói létszámváltozás esetenkénti felületes jelölését. A pedagógusok 
beiskolázásával összefüggő tevékenység jövőbeni pontos dokumentálása a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően az áttekinthetőség érdekében szükséges. A feleslegessé vált tanügy
igazgatási dokumentumokat haladéktalanul selejtezni szükséges, és az erről készített 
dokumentumokat a fenntartó részére is meg kell küldeni. 

B./ Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett javaslatai: 
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A Gazdasági Szervezet Ügyrendje a szervezeti változások következtében a gazdasági 
szervezet átalakulásával, illetve a feladatok megváltozásával egyidejűleg átdolgozásra szorul; 

A szigorú számadású nyomtatványok köre a szabályzatban, illetve a gyakorlatban jelentős 
mértékben eltért egymástól, ezt összhangba kell hozni; 

A teljesítésigazolások meglétére a jövőben fokozott figyelmet kell fordítani; 

Javasolja a vizsgálat a kötelezettségvállalás, utalványozás jogkörre vonatkozóan helyettes 
kijelölését, illetve meghatalmazások készítését a feladat ellátására; 

Az Intézmény vezetése a jövőben fordítson nagyobb figyelmet a készpénzkímélő fizetési 
módok ésszerű alkalmazására; 

A jövőben biztosítani szükséges, hogy a beérkező számlákon az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII . törvény 169. §-a szerint részletezett kötelező tartalmi elemek 
minden esetben maradéktalanul feltüntetésre kerüljenek; 

A jövőben a karbantartások és javítási költségek teljesítése esetén biztosítani kell a teljeskörű 
dokumentáltságot, mely olykor az előzetes tervezéssel kezdődik (szakmai és költségvetési), a 
megrendelések és visszaigazolások, a számlák teljesítési igazolásain keresztül a szakmai és 
pénzügyi elszámolásokkal zárul; 

A Pénzkezelési Szabályzatban - az Ámr. 135. § (1) és (2) bekezdése szerint - haladéktalanul 
gondoskodni kell a szakmai teljesítés igazolás eljárás rendjének kialakításáról; 

Javasolja az ellenőrzés a teljesítések igazolására jogosultak nevét és aláírás mintáit írásban 
rögzíteni és a szabályzat mellékleteként csatolni; 

Biztosítani kell a banki kifizetések esetében a számlák teljes felszereltségének hiánytalan 
meglétét. Ide értve a számlák teljesítés igazolásának szükségességét, illetve az Ámr. 134. § (3) 
bekezdésében foglaltak szerint, a gazdasági eseményenként 50.000 Ft-ot meghaladó 
kifizetések esetén írásbeli kötelezettségvállalás készítését, és az Ámr. 2. § 67. pontja szerinti 
kötelezettségvállalás dokumentumainak (a kinevezési okirat, a szerződés, a megállapodás, a 
visszaigazolt megrendelés) csatolását; 

A jövőben biztosítani szükséges, hogy a beérkező számlákon az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII . Tv. 169. §-ban részletezett kötelező tartalmi elemek minden esetben 
maradéktalanul feltüntetésre kerüljenek, ennek hiányában ugyanis számlát elfogadni (és 
elszámolni) nem lehet; 

A jövőben sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani a megrendelt és elvégzett szolgáltatások, 
karbantartási munkák dokumentáltságának meglétére, és a kifizetések alátámasztására; 

Tartsák szem előtt a jövőben, hogy kötelezettségvállalás - Az Ámr. 134. § (8) bekezdése 
értelmében - csak a gazdasági vezető vagy az általa írásban kijelölt személy ellenjegyzése 
után és csak írásban történhet; 
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Az iskola vegye fel a selejtezési szabályzatába a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseket (a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 3. § b.) 
pont, valamint 32. § (2) és (5) bekezdések); 

A jövőben, a szabályzatban foglaltakkal összhangban az Intézmény vezetője gondoskodjon a 
Selejtezési Bizottság elnökének és tagjainak kijelöléséről, valamint írásban történő 
kinevezésükről; 

Az Iskola minden évben köteles a szabályzatban meghatározott időben és tartalommal 
Leltározási ütemtervet és utasítást készíteni, továbbá minden leltározásban résztvevő személy 
részére, személyre szabottan szükséges megbízólevelet kiállítani, annak tartalma mindenkor 
egyezzen meg a leltározó ténylegesen ellátott feladataival; 

Az iskola minden leltározást követően zárójegyzőkönyvet köteles készítem. Ennek a 
szabályzatban meghatározott adatokon kívül tartalmaznia kell a teljes intézményi leltározás 
összesítését, mely tükrözi az egyes mérlegtételek leltározásának eredményét; 

A szabályzatban foglaltaknak megfelelően ki kell jelölni a leltározási körzeteket, a 
körzetekben felelőst kell kijelölni, aki köteles gondoskodni a körzetébe tartozó eszközök 
vagyonvédelméről, azokért köteles felelősséget vállalni, melyről írásban nyilatkozatot kell 
tennie; 

Javasolja az ellenőrzés, hogy a körzetek és a felelősök kijelöléséről szóló dokumentumokat, 
valamint az anyagi felelősségvállalási nyilatkozatokat a szabályzat mellékleteként készítsék 
el; 

Biztosítani kell a leltározási tevékenységhez kapcsolódó dokumentumok teljes körű, pontos 
kitöltésének követelményét; 

A területre vonatkozó előírásokat rögzítő szabályzat rendelkezéseit a gyakorlatban 
maradéktalanul érvényesíteni kell (az íveken a körzet megjelölése, az aláírások maradéktalan 
megléte); 

Gondoskodjanak a leltározás teljes folyamatában készült ügydarabok szabályszerű és 
teljeskörű iktatásáról. Mivel ezek a dokumentumok vagyonvédelmi célokat szolgálnak, így 
azok szabályszerű kiállítására a jövőben a jelenleginél lényegesen nagyobb hangsúlyt 
fektessenek; 

Figyelemmel az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 37. §-ban foglaltakra a leltározási 
dokumentumokon a tárgyi eszközöknek nem csak a bruttó, hanem azok valódi értékét is fel 
kell tüntetni, biztosítva ezzel a mérlegtételek alátámasztását és a leltár áttekinthetőségét. 

A 2008. 09. 01-től érvényes névváltoztatást a korábban elkészített és hatályba helyezett 
intézményi szabályozó okmányokon nem végezték el, ennek pótlását azonnali hatállyal végre 
kell hajtani; 

A Gépjármű üzemeltetési szabályzat rendelkezéseit aktualizálni kell, tekintettel a 
gépjárművezetők megtakarítás vagy túlfogyasztás miatt keletkező kötelezettségeire, valamint 
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a korrekciós tényezőkre, illetve a szabályzatot olyan tartalommal kell elkészíteni, hogy a 
gépjármű üzemeltetés minden területét lefedje; 
A menetleveleket a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati 
erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről 
szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet előírásai szerint igénybe vehető korrekciós tényezők 
alkalmazására való tekintettel vezessék; 

Az üzemanyag számlákra az éppen aktuális kilométer értékeket fel kell íratni a benzinkút 
alkalmazottjával, ezek az értékek minden esetben szerepeljenek a menetleveleken is; 

Haladéktalanul szükséges a gépjármű üzemeltetési rendszer felülvizsgálata, különös 
tekintettel a kirívóan magas fogyasztási értékekre és a felelősség szabályaira; 

Haladéktalanul szükséges a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű felülvizsgálata és a 
hiányzó szabályzat elkészítése; 

Azonnali hatállyal meg kell valósítani a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői 
ellenőrzés átfogó rendszerként való kezelését, ennek megfelelő tervezését, megszervezését és 
végrehajtását; 

A tanügy-igazgatási dokumentumok (beírási naplók, törzslapok) kezelése és nyomon 
követhetősége érdekében precízebb dokumentálás, az évközben történt változások pontos, 
egyértelmű jelölése szükséges; 

A jövőben fordítsanak nagyobb figyelmet a pedagógusok beiskolázásával összefüggő 
dokumentumok pontosabb, áttekinthetőbb kezelésére, tárolására; 

A feleslegessé vált tanügy-igazgatási dokumentumok mielőbbi selejtezését végre kell hajtani; 

Az Intézmény 2008. 09. 01-én bekövetkezett névváltozását minden hivatalos okmányon 
vezessék át; 

Az Intézmény igazgatója és vezetésével a gazdasági szervezet közalkalmazottai a 
továbbiakban folyamatosan tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy gazdálkodásuk, 
pénzügyi-gazdasági össztevékenységük elért színvonalát megtartva a jelenleg még fennálló 
hiányosságokat folyamatosan kiküszöböljék, illetve megszüntessék. 

15. Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós (iktatószám: 3827/2009) 

AJ A z Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett következtetései: 

Az ellenőrzés megítélése szerint az Intézmény tevékenysége az értékelt időszakban az Alapító 
Okiratban, a Költségvetési Alapokmányban, valamint a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban foglaltakkal összhangban állt, feladatait megfelelő színvonalon látta el, 
azonban az SZMSZ általános és bevezető szabályokat tartalmazó része már nem a jelenlegi 
állapotot tükrözi, ezért annak felülvizsgálata szükséges. 

A gazdálkodás rendjét szabályozó dokumentumok a lényegesebb előírásokat tartalmazzák, 
azonban az Intézmény nem rendelkezik Bizonylati szabályzattal, emellett több ponton 
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felülvizsgálatra, kiegészítésre szorul az Ügyrend, a Számviteli politika és a Pénzkezelési 
szabályzat is. 

Ami a gazdálkodás gyakorlatát illeti, a bevételek esetében megállapítható, hogy mind a 
teljesítés aránya, mind a realizálódott többletbevétel évről évre mérséklődött, az utóbbi három 
évben lényegében a tényleges bevétel megegyezett a módosított előirányzattal, a nagyságrend 
elenyésző volt. A bevételek meghatározó részét az OEP finanszírozás, valamint az előző évi 
pénzmaradvány képezte, mely utóbbi nagyságrendjét elsősorban a költségkímélő, takarékos 
gazdálkodás determinálta. Az Intézmény részéről azonban a működési bevétel növelése 
komoly erőfeszítéseket igényelt, mivel annak nagysága döntően függött a gazdálkodó 
szervezetek számától, azok foglalkoztatottjainak létszámaitól. 
Az Intézmény gazdálkodására összességében takarékosság, költségkímélés, valamint a 
pénzügyi egyensúly betartása volt a jellemző. A kiadási előirányzatok fedezetét elsődlegesen 
az OEP finanszírozás, továbbá az előző évi pénzmaradvány képezte. Az Intézmény a feszített 
költségvetés ellenére a kiadásai tekintetében is tartani tudta az előirányzatait, azokat egyik 
évben sem lépte túl, sőt jelentős megtakarítást tudott elérni. 
Az anyagi erőforrásokkal való gazdálkodás vizsgálata során a belső ellenőrzés megállapította, 
hogy az Intézmény szakmai és gazdasági vezetése megpróbált a vizsgált időszakban eleget 
tenni az intézményi vagyon, a pénz- és anyagi eszközök védelme, megóvása és ésszerű 
felhasználása követelményeinek. Ennek megvalósulását igazolta az ellenőrzött időszakon 
belül vizsgált pénzügyi-gazdasági tevékenységek eredményes végrehajtása. 
Az Intézmény által alkalmazott bevételi díjtételek megállapítása, beszedése, bizonylatolása és 
nyilvántartása megfelelő volt, az ellenőrzés hiányosságot nem tapasztalt. 
Az intézményi pénzkezelés vizsgálata kapcsán összességében megállapítható, hogy a 
pénzforgalmi jogosultságok gyakorlása, az utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési és 
teljesítésigazolási feladatok ellátása az értékelt időszakban szabályszerűen valósult meg. Mind 
a házipénztári be- és kifizetések, mind a pénzintézeti tranzakciók dokumentációja esetében 
érvényesült az előírt bizonylati rend és okmányfegyelem. A szigorú számadású 
nyomtatványok kezelése az előírások szerint történik, a nyilvántartások vezetése szabályos, 
pontos és jól követhető. 
Hiányosságként értékelhető azonban, hogy több esetben elmulasztották a kötelezettségvállalás 
szabályos írásba foglalását, emellett az előlegekkel történő elszámolás több alkalommal 
késedelmesen történt meg. 

Az intézményi eszközökkel való gazdálkodást illetően a revízió megállapítása, hogy a 
selejtezési tevékenység összhangban volt a selejtezési szabályzatban és a vonatkozó 
jogszabályokban foglaltakkal, a selejtezés menete során az ellenőrzés hiányosságot nem 
tapasztalt, az előírt dokumentáció hiánytalanul állt rendelkezésre. 
Az intézmény leltározási tevékenysége mind szabályozottsága, mind a gyakorlati végrehajtás 
szempontjából kielégítő, és - egy kisebb hiányosságot leszámítva - megfelelően dokumentált. 
A vizsgált időszakban az intézményi beszámolók és az éves mérlegek megalapozottsága, 
valamint alátámasztottsága megfelelő színvonalúnak értékelhető, az ellenőrzés jelentős 
hiányosságot nem tapasztalt. 

Az intézményi gépjármű üzemeltetése kapcsán az ellenőrzés megállapította, hogy az 
Intézmény Gépjármű üzemeltetési szabályzata tartalmazta mindazokat a rendelkezéseket, 
melyeket a tevékenység során alkalmazni kellett. A szúrópróbaszerűen ellenőrzött 
menetlevelek, összesítők és nyilvántartások áttekinthetően és pontosan voltak kitöltve. 
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Az intézményi F E U V E és belső ellenőrzési tevékenységet szabályozó leglényegesebb 
dokumentumok rendelkezésre állnak. Hiányzik ugyanakkor a szabályzatokhoz kapcsolódó 
néhány dokumentum: a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje, illetve az ellenőrzési 
nyomvonal, a FEUVE-szabályzat mellékletei pedig hiányosak. Az ellenőrzési tevékenység 
gyakorlatával kapcsolatban hiányosságként értékelhető, hogy az éves ellenőrzési terveket nem 
alapozta meg a szükséges kockázatelemzés. Az elvégzett vizsgálatok ugyanakkor 
szakszerűek, megfelelően dokumentáltak voltak, és az intézményi működés eredményességét, 
szabályszerűségét érdemben szolgálták. 

Ami a korábbi fenntartói ellenőrzés konzekvenciáit illeti, a 2006. évi átfogó 
rendszerellenőrzést követően az intézményvezető intézkedési tervet terjesztett fel. 
Jelen vizsgálat megállapítása szerint a szükséges intézkedéseket ezt követően meghozták, az 
intézmény vezetése a megelőző ellenőrzés tapasztalatait megfelelően hasznosította. 

Az Intézmény személyügyi tevékenységének program szerinti vizsgálatára - a Személyügyi 
csoport kapacitásának hiányában - nem került sor. 

B./ Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett javaslatai: 

az intézményi SZMSZ általános és bevezető szabályokat tartalmazó része már nem a jelenlegi 
állapotot tükrözi, ezért annak felülvizsgálata szükséges; 

az intézményi szabályzatok közül felülvizsgálatra, kiegészítésre szorul az Ügyrend, a 
Számviteli politika és a Pénzkezelési szabályzat is; 

el kell készíteni az Intézmény Bizonylati szabályzatát; 

a jövőben fokozottan ügyelni szükséges az Ámr. kötelezettségvállalásra vonatkozó 
rendelkezéseire - minden indokolt esetben készüljön írásos kötelezettségvállalás; 

az előleg-elszámolások során biztosítani szükséges a határidők betartását; 

a selejtezés rendjét szabályozó dokumentumban rögzítsék a veszélyes hulladékok kezelésének 
rendjét a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 3.§ b) pontjának 
megfelelően; 

a leltáranyagok áttekinthetőség és a dokumentáció egységessége érdekében javasoljuk, hogy 
az esetlegesen felmerült hiány rendezését célzó intézményvezetői utasítás egy példányát 
minden esetben csatolják a leltárdokumentációhoz; 

a gépjármű-üzemeltetés kapcsán a jövőben nagyobb figyelmet szükséges fordítani az 
üzemanyag-előlegekkel való elszámolási határidők pontos betartására, amit az előlegek 
kezelésének megfelelő szabályozásával is biztosítani kell; 

a F E U V E és belső ellenőrzési szabályozást teljessé kell tenni: el kell, hogy készüljön a 
szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje, illetve az ellenőrzési nyomvonal, a F E U V E -
szabályzat mellékleteit pedig ki kell egészíteni; 
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a F E U V E illetve belső ellenőrzési tevékenység maradéktalan ellátásához minden évben az 
éves ellenőrzési terveket megalapozó kockázatelemzés készítése szükséges; 

16. Pest Megyei Közművelődési Intézet (iktatószám:3959/2009) 

AJ Az intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett következtetései: 

Megállapítható, hogy az Intézmény tevékenysége az Alapító Okiratban, a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban foglaltakkal összhangban áll. A z Intézet tevékenységét az ellenőrzés 
célszerűen szervezettnek, az anyagi erőforrásokat jól kihasználtnak értékelte. 
Az Intézmény anyagi helyzetét hűen tükrözi az a számadat, mely szerint a bevételek jelentős 
részét, mintegy 78,86%, 82,49%, 67,00%, illetve 72,53%-át a fenntartói támogatás tette ki, 
továbbá jól szemléltetik az adatok azt, hogy az Intézmény milyen erőfeszítéseket tett a saját 
bevételeinek és a pályázati lehetőségek kihasználásával, hogy bevételeinek összegét emelni 
tudja. 

Megállapítható, hogy az általánosan tapasztalható - így fenntartó önkormányzatra is kiható -
kedvezőtlen gazdasági környezet megmutatkozott a tényleges bevételek alakulásában, mely 
szerint a fenntartó által nyújtott támogatás összege a bázis évhez képest, a vizsgált négy év 
vonatkozásában- a közbenső időszak ingadozásait nem számítva-, csak 379 E Ft-tal 
növekedett, mely mindössze 0,89%-os szintemelkedést támaszt alá. 

Az Intézet működését a visszafogottság, a gazdaságos működtetésre való törekvés jellemezte. 
A feladatellátás magas színvonalú minőségének biztosítása mellett a források ésszerű, 
hatékony felhasználása jellemezte. Az Intézmény minden évben éves munkatervet és 
szöveges szakmai beszámolót készített, mely az Intézet működési feltételeire, a szakmai 
tevékenység részletes bemutatására, a gazdasági tevékenységre és eredményekre, valamint a 
belső és a folyamatba épített ellenőrzés megvalósulására terjedt ki . A beszámoló mind 
formailag, mind tartalmilag példaértékű, az Intézet tevékenységének átfogó bemutatását 
tartalmazta. 

Összefoglalva megállapítható, hogy az Intézmény működésének egyik legfontosabb 
alapfeltétele a fenntartó önkormányzat által nyújtott támogatás volt, amelynek a bevételekből 
történő részesedése csak kismértékű növekedést mutatott. Az Intézet megfeszített 
többletmunkával a saját bevételeinek és a pályázatokon elnyert pénzeszközök elnyerésével 
igyekezett bevételeit tovább növelni, mely pályázati pénzek nyújtottak lehetőséget a szakmai 
tevékenység színvonalának további emelésére, többlet feladatellátást biztosítottak. 

Összességében megállapítható, hogy az Intézmény az évről évre szűkülő források mellett a 
kiadásai tekintetében is tartani tudta az előirányzatait, azokat egyik évben sem lépte túl, sőt 
jelentős megtakarítást tudott elérni. A dologi kiadások szintje a vizsgált években közel 
azonos, illetve csökkenő szintje is azt mutatja, hogy az Intézet gazdálkodása igen 
körültekintően valósult meg, a szakmai tevékenységéből adódó kiadásokat az Intézmény 
dolgozóinak bevonásával sikerült csökkenteni. 

A Szervezeti Működési Szabályzatban foglaltak értelmében az Intézet igazgatója egy 
személyben felelős az intézmény vezetéséért, tartalmi munkájáért, az éves költségvetés 
teljesítéséért, a gazdálkodás szabályszerűségéért, valamint a vagyon védelméért. 
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Erre tekintettel javasolja az ellenőrzés, hogy a jövőben az átlagostól eltérő helyzetet is 
figyelembe véve, mely szerint a leltározási tevékenységet - az Intézetben szakmailag erre 
megfelelő munkatárs hiányában - a Hivatal Gazdasági Irodája látja el, a PMKI igazgatója 
külön dokumentumban kérje a Hivatal Főjegyzőjétől a leltározási tevékenység lebonyolítását, 
továbbá a tevékenységről készüljön külön záró jegyzőkönyv az Intézményre vonatkozóan, 
melyet mind a Hivatal Főjegyzője, mint a PMKI Igazgatója aláírásával hagyjon jóvá. így 
könnyebben megvalósítható, hogy a jövőben az Intézet vezetője írásbeli dokumentumban 
értesüljön a leltározási tevékenység eredményéről, és az SZMSZ-ben foglaltak értelmében 
felelősséget vállalhasson az intézet vagyonáért. 

A leltározási tevékenységről összességében elmondható, hogy néhány kisebb hibától 
eltekintve megfelelő színvonalon teljesült. A feladat dokumentáltságáról megállapítható, hogy 
mind a Leltározási Utasítás és Ütemterv, mind a felvett leítárfelvételi ívek és kiértékelések 
átláthatóak, a bennük foglalt folyamatleírások jól nyomon követhetőek, összefüggő egységes 
szerkezetet alkotnak. 
Az Intézmény pénztárt nem működtethet, készpénzes beszerzéseinek lebonyolítására havonta 
ellátmányt vehet igénybe, melynek elszámolása a felhasználástól függően 30 napon belül 
kötelező. Az ellátmány felvételére és elszámolására vonatkozóan a Gazdasági Iroda 
Pénzkezelési szabályzatát is figyelembe vették. 
Az ellenőrzés részére rendelkezésre bocsátott főkönyvi listákból szúrópróbaszerűen 
kiválasztott pénztárbizonylatokat a szükséges mellékletekkel ellátták, a teljesítésigazolások, a 
szerződések, megállapodások rendelkezésre álltak. A vizsgálat a készpénzes kifizetések 
ellenőrzése során tapasztalta, hogy az Intézmény törekedett a készpénzkímélő banki 
átutalással teljesíteni kifizetéseit, így a pénztári tételek száma minimális volt. A 
szúrópróbaszerű kiválasztás során megvizsgált tételek között szabálytalanságot, hiányosságot 
a vizsgálat nem tapasztalt. 

A vizsgálat a pénzintézeti bizonylatolás gyakorlatának ellenőrzése során törekedett arra, hogy 
minden olyan jellegű teljesítést kiemeljen, mely jellemzően fordul elő az intézetben, azaz 
egyaránt foglalkozott a gazdálkodás jellegét hűen tükröző, tipikus tételek ellenőrzésével és 
olyan tételek vizsgálatával is, mely csak eseti jelleggel fordult elő. A pénzügyi elszámolások 
bizonylati alátámasztása messzemenőkig elfogadható, minden pénzügyi mozzanat 
bizonylatokkal, elszámolásokkal alátámasztott. A kifizetésekhez minden esetben 
rendelkezésre állt a szerződések, megállapodások másolata, amelyeket a megfelelő 
aláírásokkal elláttak. Adott esetben a megrendelések, árajánlat, és azok visszaigazolása is a 
kifizetés alapbizonylataként került csatolásra. Néhány esetben fordult elő, hogy a megrendelés 
nem tartalmazott összeget, így a megrendelés, mint a kötelezettségvállalás dokumentuma nem 
tartalmazta a kötelezettségvállalás mértékét, amelyre a jövőben körültekintőbben kell figyelni. 
A teljesítések szakmai igazolása, szükség esetén a témagazda igazolása mellett valamennyi 
számlán szerepelt, valamint feltüntették a kifizetés jogcímét is. 

Összességében elmondható, hogy az Intézménynél a belső ellenőrzési tevékenység 
szabályozottan, szervezetten valósult meg. Az ellenőrzésekről minden vizsgált esetben 
jegyzőkönyv készült, melyek alátámasztják, hogy az Intézményben kialakították a folyamatba 
épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét, valamint megvalósult a belső 
ellenőrzés is. 

B./ Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett javaslatai: 
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A megrendeléseken minden esetben kerüljön rögzítésre a kötelezettségvállalás mértéke. 

Javasolja az ellenőrzés, hogy a jövőben a PMKT igazgatója külön dokumentumban kérje a 
Hivatal Főjegyzőjétől a leltározási tevékenység lebonyolítását. 

A leltározási tevékenységről készüljön külön záró jegyzőkönyv az Intézményre vonatkozóan, 
melyet mind a Hivatal Főjegyzője, mint a PMKI Igazgatója aláírásával hagyjon jóvá. 

17. Pest Megyei Levéltár (iktatószám: 4080/2009) 

AJ A z Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett következtetései: 

Az Intézmény tevékenysége az Alapító Okiratban, a Költségvetési Alapokmányban, a 
Gazdasági Szervezet Ügyrendjében, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
foglaltakkal összhangban áll, a Levéltár a feladatait megfelelő színvonalon látja el. Az 
Intézmény tevékenységét az ellenőrzés célszerűen szervezettnek, az anyagi erőforrásokat jól 
kihasználtnak értékelte, a tényleges feladatellátás összhangja minden területen érvényesült. 
A szakmai tevékenységek végrehajtása során az intézményvezető egyszemélyi vezetői, illetve 
a gazdasági vezető szakterületekre kiterjedő irányító, koordináló tevékenysége alapvetően 
megvalósult. 

Az Intézet működését a visszafogottság, a gazdaságos működtetésre való törekvés jellemezte. 
A feladatellátás magas színvonalú minőségének biztosítása mellett a források ésszerű, 
hatékony felhasználása jellemezte. Az Intézmény minden évben elkészítette szöveges 
beszámolóját, valamint a beszámolót tételes, részletes leltárakkal, kimutatásokkal támasztotta 
alá. 
Az Intézmény anyagi helyzetét hűen tükrözi az a számadat, mely szerint a bevételek jelentős 
részét, mintegy 95,80%, 92,48%, 86,72%, illetve 78,93%-át a fenntartói támogatás tette ki. 

Megállapítható, hogy az általánosan tapasztalható - így fenntartó önkormányzatra is kiható -
kedvezőtlen gazdasági környezet megmutatkozott a bevételi előirányzatok alakulásában, mely 
szerint a fenntartó által nyújtott támogatás összege a bázis évhez képest, a vizsgált négy év 
vonatkozásában, csak 2.773 E Ft-tal növekedett, mely mindössze 1,60%-os színtemelkedést 
támaszt alá. 

Összefoglalva megállapítható, hogy az Intézmény működésének egyik legfontosabb 
alapfeltétele a fenntartó önkormányzat által nyújtott támogatás volt. amelynek a bevételekből 
történő részesedése egyre csökkenő tendenciát mutatott, amelyet az Intézet megfeszített 
munkával a saját bevételeinek és a pályázatokon elnyert pénzeszközök elnyerésével 
igyekezett pótolni. A z Intézmény kiemelt figyelmet fordított arra, hogy bevételi kiesését más 
forrásból is pótolja, mivel ezek a pótlólagos források tették lehetővé a feladatellátás zavartalan 
működését, illetve a likviditás biztosítását. 

Az Intézmény gazdálkodására Összességében erős visszafogottság volt jellemző. A 
kedvezőtlen gazdasági környezet és likviditási helyzet, valamint a fenntartó önkormányzat 
feszített pénzügyi terve egyaránt megmutatkozott abban, hogy a személyi jellegű kiadások, az 
azokat terhelő járulékok, valamint a dologi kiadások együttes összege a vizsgált évek 
sorrendjében 177.256 E Ft, 189.788 E Ft, 177.062 E Ft, 177.197 E Ft volt, mely a bevételi 
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főösszegnek 97,71%-át,96,53%-át, 87,54-át és 79,21 %-át tette ki, az összkiadásnak pedig 
98,55%-át, 96,53%-át, 93,13%-át, illetve 87,70%~át jelentette. 
Összességében megállapítható, hogy az Intézmény az évről évre szűkülő források mellett a 
kiadásai tekintetében is tartani tudta az előirányzatait, azokat egyik évben sem lépte túl, sőt 
jelentős megtakarítást tudott elérni. A dologi kiadások a vizsgált években közel azonos, illetve 
csökkenő szintje is azt mutatja, hogy az Intézet gazdálkodása igen körültekintően valósult 
meg. 
A pénzügyi-gazdasági tevékenységről összességében elmondható, hogy a pénztári kifizetések 
többségében az aláírási jogkörök gyakorlása megfelelt a szabályzatokban előírtaknak, 
azonban előfordult, hogy olyan személy utalványozott, akinek erre nem volt jogosultsága, 
valamint saját maga részére látta el az utalványozási feladatokat a gazdasági vezető. A 
bizonylatokról általánosságban elmondható, hogy azok tartalmilag helyes kitöltöttségűek, 
teljes körűen felszereltek voltak. Az előlegek folyósításának, elszámolásának rendje ugyan 
nem került megfelelő módon szabályozásra, de a gyakorlati alkalmazás területén hiányosságot 
- egy-két esettől eltekintve - a vizsgálat nem tapasztalt. 

A pénzintézeti kifizetések többségében szabályos és jól alátámasztott, a tényleges 
pénzmozgásokat hűen tükröző pénzintézeti bizonylatolás állapítható meg. A karbantartások, 
javítási munkálatok vagy egyéb szolgáltatások megrendelését igazoló dokumentumok, a 
kapcsolódó munkalapok, illetve a tényleges teljesítések igazolása rendelkezésre álltak. 
A pénzintézeti kifizetésekhez kapcsolódóan általánosságban megállapítható, hogy a számlák 
felszereltsége megfelelő, a szükséges bizonylatokat, vagy azok másolatait elhelyezték el a 
kifizetések mellékleteként. Jelen vizsgálat ellenőrizte a kifizetések alapját szolgáló 
szerződések és megállapodások meglétét és megállapította, hogy azok a kiválasztott 
számlákhoz kapcsolódóan rendelkezésre álltak. Az Intézmény gazdasági vezetője a 
szolgáltatások szerződéseit, megállapodásait kivétel nélkül mind ellenjegyezte. 

Egyes bevételek, egyes biztosított szolgáltatások megállapításának, szabályozottságának, 
számlázásának, beszedésének és nyilvántartásának ellenőrzése során a vizsgálat 
megállapította, hogy az Intézmény ugyan rendelkezett Önköltségszámítási Szabályzattal, 
melyben meghatározták az önköltségszámítás rendjét és számítás módszereit, azonban a 
gyakorlatban ezt nem alkalmazták, melyet a jövőben pótolni szükséges. 

Összességében megállapítható, hogy az Intézmény selejtezési tevékenysége megfelelt a 
selejtezési szabályzatban foglaltaknak. 
Az ellenőrzés javasolja a Selejtezési Szabályzat jogszabályi hivatkozásokkal való 
kiegészítését, valamint a további selejtezési tevékenység áttekinthető, minden részletre 
kiterjedő dokumentációval történő alátámasztását (selejtezési formanyomtatvány beszerzése). 

A leltározási tevékenységet nem pontosan a vonatkozó jogszabályok és a szabályzat előírásai 
szerint végezték. Nem valósították meg maradéktalanul a kapcsolódó dokumentumok teljes 
körű, pontos kitöltésének követelményét (aláírás hiányok, megbízólevél problémák), a 
leltározás vezetőjét nem jelölték ki , nem minden esetben volt biztosított a pontos 
beazonosíthatóság, a könyvtár felleltározását az erre előírt határidőben nem végezték el, és a 
leltározási dokumentumok ügyviteli szempontból nem feleltek meg a szigorú számadású 
okmányokkal szemben támasztott követelményeknek. A Levéltár leltározási tevékenységének 
dokumentáltságáról azonban megállapítható, hogy mind a Leltározási Utasítás és Ütemterv, 
mind a felvett leltárfelvételi ívek és kiértékelések átláthatóak, a bennük foglalt 
folyamatleírások jól nyomon követhetőek, összefüggő egységes szerkezetet alkotnak. 
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A belső ellenőrzés megállapította, hogy a rendelkezésre bocsátott intézményi okmányok a 
vizsgált mérlegtételek számadatait, hitelt érdemlően, megfelelő részletességgel támasztották 
alá. A leltárakat a készítő munkatársak aláírásukkal ellátták, de az Intézmény vezetőjének 
aláírása nem szerepelt a dokumentumokon. 
Az intézményi költségvetési beszámolók és az éves intézményi könyvviteli mérlegek 
megalapozottságának vizsgálata során bizonyosságot nyert, hogy az Intézmény az ellenőrzött 
időszakban maradéktalanul eleget tett a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §. (1) és 
(2) bekezdéseiben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendeletben rögzített 
kötelezettségének. 

Összességében megállapítható, hogy az Intézmény gépjármű üzemeltetési szabályzata 
tartalmazta mindazokat a jogszabályi hivatkozásokat, melyeket a tevékenység során 
alkalmazni kellett, a gyakorlatban helyesen, szabályzatukkal összhangban alkalmazták a 
korrekciós tényezőkkel való számítást. 
A menetlevelek minden estben pontosan és áttekinthetően voltak kitöltve, valamint a 
menetlevelek összesítése is minden részletre kiterjedően történt. 

Összességében megállapítható, hogy az Intézménynél a belső ellenőrzési tevékenység 
szabályozottan, szervezetten valósult meg, az Intézményben kialakították a folyamatba épített 
előzetes utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét. 
Az ellenőrzés hiányosságként értékelte, hogy a vizsgált évek során nem készült belső 
ellenőrzési ütemterv. 
A vizsgálat javasolja a szakmai, és minden gazdasági területet átfogó belső ellenőrzési 
tevékenység kialakítását, valamint a belső ellenőrzési ütemterv elkészítését a jövőben 
elvégzendő ellenőrzési feladatokról. 

Az ellenőrzés során megállapítható, hogy a személyi anyagok, kapcsolódó munkaügyi 
nyilvántartások a jogszabályi előírások és az Intézmény belső szabályzatai alapján kerültek 
dokumentálásra. 

B./ A z Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett javaslatai: 

A jövőben biztosítani szükséges, hogy a beérkező számlákon az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII . törvény 169. §-a szerint részletezett kötelező tartalmi elemek 
minden esetben maradéktalanul feltüntetésre kerüljenek. 

A Pénzkezelési Szabályzatban az Ámr. 135. § (1) és (2) bekezdése szerint haladéktalanul 
gondoskodni kell a szakmai teljesítés igazolás eljárás rendjének kialakításáról. Javasolja az 
ellenőrzés a teljesítések igazolására jogosultak nevét és aláírás mintáit írásban rögzíteni és a 
szabályzat mellékleteként csatolni. 

Javasolja az ellenőrzés, hogy az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 8. § (13) 
bekezdése értelében a két intézmény döntsön arról, hogy a Levéltár készítsen-e saját 
szabályzatokat (pl.: Pénzkezelési, Leltározási), vagy a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága 
kiterjeszti szabályzatainak hatályát a Pest Megyei Levéltárra is. Amennyiben az Intézmény a 
Múzeumok Igazgatóságának szabályzata alapján végzi majd tevékenységét, úgy ezt a fent 
hivatkozott jogszabály alapján írásban fektetessék le, amennyiben saját szabályzatot használ, 
úgy a kiemelt hiányosságok pótlása elengedhetetlen a teljes körű szabályozás meglétéhez. 
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A Levéltár vegye fel a selejtezési szabályzatába a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseket (a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 3. § b.) 
pont, valamint 32. § (2) és (5) bekezdés). 

Az ellenőrzés javasolja, hogy az áttekinthetőség érdekében a selejtezési tevékenység 
elvégzésére az erre rendszeresített formanyomtatványt használják. 

A leltározásban és selejtezésben részvevő valamennyi személy részére szükséges 
megbízólevelet kiállítani. 

Javasolja az ellenőrzés az egy évnél hosszabb ideig használható és használatra tervezett 
kisértékű tárgyi eszközök esetében - az egyedi értékelés elvét figyelembe véve - az egyedi 
analitikus nyilvántartás alkalmazásának lehetőségét. 

A könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló 
szabályzat kiadásáról szóló 3/1975. (VIII. 17.) K M - P M együttes rendelet 4. § (1) 
bekezdésében meghatározottak szerint törekedni kell az abban megjelölt időközönkénti 
könyvtári leltár felvételére. 

A nagy értékű tárgyi eszközök nyilvántartási kartonjain szükséges feltüntetni a gyártási számot 
is a minden kétséget kizáró beazonosíthatóság érdekében. 

A leitárfelvétel íveit minden esetben a szabályzatban meghatározott személyeknek 
aláírásukkal hitelesíteni kell az abban foglaltak helyességének igazolásaként. 
Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint az immateriális javak, a 
tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, 
illetve vagyonkezelésbe vett eszközök üzembe helyezését (használatbavételét) követően 
értékcsökkenést (terv szerinti értékcsökkenés) a (2)-(6) bekezdésben foglaltak szerint kell 
elszámolni. Az üzembe helyezést - a számviteli politika részeként kialakított belső 
szabályozás szerint - hitelt érdemlően dokumentálni kell, azaz minden esetben szükséges 
államánybavételi bizonylatot kitölteni. 

A beszámoló alátámasztását szolgáló leltárakat, kimutatásokat az Intézmény vezetője 
aláírásával is hitelesíteni szükséges. 

A jövőben az Önköltségszámítási Szabályzatban meghatározott módon - természetesen 
figyelembe véve a piaci viszonyokat is - kell meghatározni a Levéltár által nyújtott 
szolgáltatási térítési díjak összegét. 

A vizsgálat javasolja a szakmai, és minden gazdasági területet átfogó belső ellenőrzési 
tevékenység kialakítását, valamint a belső ellenőrzési ütemterv elkészítését a jövőben 
elvégzendő ellenőrzési feladatokról. 

18. Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (iktatószám:4043/2009) 

AJ A z Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett következtetései: 
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Az ellenőrzés megítélése szerint az Intézmény tevékenysége az Alapító Okiratban, a 
Költségvetési Alapokmányban, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
foglaltakkal összhangban áll. Az Iskola tevékenységét az ellenőrzés célszerűen szervezettnek, 
az anyagi erőforrásokat jól kihasználtnak értékelte. 

A gazdasági folyamatok szabályozottságával kapcsolatban az ellenőrzés súlyos hiányosságot 
nem észlelt. Az Intézményben a gazdálkodás szabályozása teljes körű, a vonatkozó 
jogszabályokkal összhangban van. 

Az Intézmény gazdálkodására összességében a visszafogottság volt jellemző, mely szoros 
összefüggésben áll a kedvezőtlen gazdasági környezettel és likviditási helyzettel. A fenntartó 
önkormányzat feszített pénzügyi terve megmutatkozott abban, hogy a személyi jellegű 
kiadások, az azokat terhelő járulékok, valamint a dologi kiadások, együttes összege a vizsgált 
évek sorrendjében 1.391.811 E Ft, 1.678.185 E Ft, 1.484.621 E Ft volt, mely az 
összkiadásnak 94,88%-át, 85,97%-át és 96,71%-át jelentették. A z Intézmény 
gazdálkodásában a vizsgált időszakban - a feszített költségvetés ellenére - előirányzat 
túllépés az összkiadások teljesítése terén nem fordult elő. 
Az Intézmény eszközeinek és forrásainak értéke a bázis évi 1.851.960 E Ft-ról 2.922.000 E 
Ft-ra emelkedett, ami együttvéve 58%-os változást eredményezett. Az Intézmény a 
vagyonállományának hiteles és teljes körű alátámasztására nagy hangsúlyt fektetett, a 
Tanúsítványban közölt adatok megegyeztek a mérlegbeszámolókban, az analitikus 
nyilvántartásokban és a főkönyvi könyvelésben rögzített adatokkal. Az anyagi erőforrásokkal 
való gazdálkodás vizsgálata során a belső ellenőrzés megállapította, hogy az Intézmény 
szakmai és gazdasági vezetése a hatékonyság, szabályszerűség és gazdaságosság 
szempontjainak figyelembevételével a vizsgált időszakban eleget tett az intézményi vagyon, a 
pénz- és anyagi eszközök védelme, megóvása, ésszerű felhasználásának érvényesítése 
érdekében. Ennek megvalósulását igazolták az ellenőrzött időszakon belül vizsgált pénzügyi
gazdasági tevékenységeknek az eredményes végrehajtása. 
Az intézményi pénzkezelés vizsgálata kapcsán Összességében megállapítható, hogy a 
készpénz és értékcikkek tárolása, kezelése az elvárásoknak megfelelően, az intézményi 
szabályzatban meghatározottak szerint történt. A szigorú számadású nyomtatványok és az 
elszámolásra kiadott összegek nyilvántartására néhány eset kivételével az átlátható, pontos 
nyilvántartás-vezetés és szabályos elszámolás voltjellemző. 
A pénzügyi-gazdasági munka területén általánosságban tapasztalható volt a megfelelő 
szabályozottság, a körültekintő előkészítés és a szervezett végrehajtás. Az ellenőrzött bevételi 
és kiadási pénztárbizonylatok, illetve utalványrendeletek kitöltése szabályszerűen történt, az 
érvényesítő, ellenjegyző és utalványozó aláírása minden esetben hiánytalanul fellelhető volt, a 
bizonylatokat teljes körűen felszerelték, az igénybevett szolgáltatások szakmai igazolása 
megtörtént. Az Intézmény tevékenységét az ellenőrzés ezen a területen teljes egészében 
szabályosnak ítélte. 
A banki átutalással megvalósuló pénzügyi-gazdasági műveletek mind a szabályozottság, mind 
pedig a gyakorlati végrehajtás tekintetében igényes és alapos munkavégzésről tanúskodnak. 
Az egyes gazdasági események dokumentumai szabályosak, rendszerezettek. Néhány esetben 
azonban elmaradt a kötelezettségvállalások szükséges ellenjegyzése. 

Az intézményben haladéktalanul szükség van a selejtezési tevékenység megfelelő 
szabályozására, valamint egységes gyakorlat megteremtésére a múzeumok és a gazdaságilag 
betagolt intézmények esetében egyaránt. A selejtezési eljárásokban egyértelműen meg kell 
állapítani a hatásköröket, kijelölni a bizottságokat. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény előírásainak betartására a jövőben nagyobb gondot kell fordítani. 
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A tapasztaltak alapján megállapítható, hogy az intézmény leltározási tevékenysége 
megfelelően szabályozott, valamint a gyakorlati tevékenység eleget tesz a szabályzat 
rendelkezéseinek, továbbá az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (Xi i . 24.) Korm. rendelet 37. §-ban 
foglaltaknak. 

A gépjármű-üzemeltetés intézményi szabályozása megfelelő, a gyakorlatban azonban a 
vizsgált évek tekintetében számos hiányosság merült fel: szabálytalanul kitöltött 
menetlevelek, jelentős túlfogyasztás, nyilvántartási problémák. Bár az ellenőrzés idején ezek a 
hibák már kevésbé jellemzőek, a kiküszöbölésükre a jövőben nagyobb figyelmet kell 
fordítani. 

Az intézmény F E U V E szabályzata megfelelő, azonban a Belső ellenőrzési szabályzat 
aktualizálása szükségessé vált. A belső ellenőrzési tevékenységet vállalkozói szerződés 
keretében látja el egy betéti társaság. Mind a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői 
ellenőrzés tekintetében, mind pedig a belső ellenőrzés tekintetében kijelenthető, hogy a 
kontroll rendszerek működtetése megfelel a jogszabályi követelményeknek. 

Az Intézmény a közbeszerzései során kellő alapossággal jár el, az intézményi szabályozás és 
az eljárások lebonyolítása a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban áll. Kisebb 
hiányosságként értékelhető, hogy a szabályzat egyes rendelkezései a gyakorlatban nem 
érvényesülnek. Emellett az éves statisztikai összegzések elkészítésére nem fordítottak kellő 
figyelmet. 

A személyi anyagok, kapcsolódó munkaügyi nyilvántartások és egyéb dokumentumok a 
jogszabályi előírások és az Intézmény belső szabályzatai alapján kerültek kialakításra. Az 
Intézmény személyügyi tevékenysége megfelelő, a dokumentumok rendezettek, egységesek. 

B. / 'Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett javaslatai: 

A jövőben érvényre kell juttatni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 168. § (l)-(3) 
bekezdésében rögzített, a szigorú számadási kötelezettséggel kapcsolatos elvárásokat; 
Az analitikus nyilvántartásokat hatályba helyezési záradékkal szükséges ellátni; 
A jövőben kezeljék szabályosan az elszámolásra kiadott előlegek felhasználását és 
nyilvántartásának vezetését; 
A jövőben fokozottan ügyelni szükséges az Ámr. kötelezettségvállalásra vonatkozó 
rendelkezéseire - minden indokolt esetben készüljön írásos kötelezettségvállalás, és annak 
ellenjegyzése is elengedhetetlen; 
Az ellenőrzés javasolja egy különálló selejtezési és hasznosítási szabályzat elkészítését, amely 
az intézmények selejtezési tevékenységét központilag szabályozza, továbbá a gyakorlatban a 
szabályokat érvényesíteni szükséges; 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény előírásainak betartására a jövőben 
nagyobb gondot kell fordítani; 
Az intézményi gépjármű-üzemeltetés szabályozásába be kell építeni a túlfogyasztás, illetve 
megtakarítás esetén követendő eljárási rendet; 
Nagyobb figyelmet kell fordítani a menetlevelek szabályos kitöltésére, a túlfogyasztás 
elkerülésére, a szabályos és áttekinthető nyilvántartás kialakítására; 
Szükséges a tankolás mennyiségének, valamint a kilométeróra tankoláskori állásának a 
menetleveleken történő feltüntetése; 
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A Belső ellenőrzési szabályzat nem tekinthető teljes mértékben aktuálisnak, így 
aktualizálására tegyenek intézkedéseket. Az ellenőrzési ütemtervek készítésekor a magasabb 
kockázatú területek kapjanak nagyobb figyelmet, így intézményi kockázatelemzés készítése 
és használata szükséges; 
Az intézményi Közbeszerzési szabályzat és az eljárások gyakorlata között a jövőben 
összhangot teremteni szükséges; 
Az éves összefoglaló statisztikai jelentések kidolgozására több figyelmet kell fordítani. 

19. Pest Megye Önkormányzata Hivatalának belső, szabályszerűségi ellenőrzése 
(iktatószám: 4223/2009) 

AJ Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett következtetései: 

A lefolytatott vizsgálat megállapítása szerint a hivatali gépjármű-üzemeltetéshez előírt és 
szükséges szabályozó dokumentumok rendelkezésre állnak: az önkormányzat rendelkezik 
Gépjármű-üzemeltetési szabályzattal, az üzemeltetést végző szervezeti egység (ISO szerinti) 
folyamatleírásával, és a központi bizonylati albumban elhelyezett dokumentummintákkal. 
A hatályban lévő szabályozás ugyanakkor több ponton elavult, hiányos és felülvizsgálatra 
szorul: 
a jogszabályi hivatkozások elavultak; 
a cégautó adó szabályozása megváltozott; 
a gépjárműigénylés rendje nem egyértelmű; 
a menetleveleken a teljesítés igazolása nincs szabályozva; 
a magáncélú gépjárműhasználat költségelszámolása ugyancsak hiányos. 
A gépjármű-üzemeltetés gyakorlata a bemutatott dokumentumok szerint többségében az 
előírásoknak megfelelő, a menetlevelek, bizonylatok, nyilvántartások a megfelelő tartalommal 
rendelkezésre állnak. 
Hiányosságként jelentkezett ugyanakkor, hogy 
a gépjárművek és menetlevelek átadás-átvétele nem megfelelően dokumentált; 
a szigorú számadású menetleveleket olykor javították, átfirkálták, a tankoláskori 
kilométeróra-állást nem minden esetben tüntették fel; 
a szolgálati gépkocsik igénybevételének engedélyezése a gyakorlatban nem a szabályzat 
szerint történt. 

B./ Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett javaslatai 

a Gépjármű-üzemeltetési szabályzatot felül kell vizsgálni, a bekövetkezett 
jogszabályváltozásokat át kell vezetni; 
a szabályozás hiányosságait ki kell küszöbölni - a gépjámiűigénylés, a teljesítésigazolás és a 
magánhasználat költségelszámolása rendjét rögzíteni szükséges; 
a gépjárművek és a menetlevelek átadás-átvételekor az előírt dokumentálást el kell végezni -
az ellenőrzés javaslata szerint egy táblázatos formájú átadás-átvételi dokumentumon; 
a menetlevelek szabályos kitöltésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni; 
az összesítő nyilvántartásokat a gépjármű-ügyintézőnek aláírásával kell hitelesítenie. 

20. Pest Megye Önkormányzata Hivatalának belső, szabályszerűségi ellenőrzése 
(iktatószám: 4217/2009) 

AJ Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett következtetései: 
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A gazdasági szervezet hatályos ügyrendje részletesen tartalmazta és szabályozta a 
költségvetés végrehajtásával összefüggő feladatrendszert, az intézményi gazdálkodásért 
felelős szervezeti egységek működését, az egyes gazdálkodási jogkörök, úgymint a 
kötelezettségvállalás, érvényesítés, szakmai teljesítésigazolás, utalványozás és ellenjegyzés 
gyakorlását. A szabályozó dokumentum az ellenőrzés megítélése szerint teljes körű, 
megfelelő keretet biztosít a gazdasági szervezet működéséhez. 

Az Intézmény Pénzkezelési szabályzata minden szükséges rendelkezést tartalmazott, az 
intézményi sajátosságokat figyelembe vette, tartalmában megfelelően szabályozta a Hivatal 
pénzkezelési rendjét. 

A pénztár működése, az intézményi készpénz és értékcikkek tárolása, kezelése az 
elvárásoknak megfelelően, az intézményi szabályzatban meghatározottak szerint történt. A 
pénztár kialakítása vagyonvédelmi szempontból a követelményeknek megfelelt. Az ellenőrzés 
a pénztárrovancs során eltérést, szabálytalanságot nem tapasztalt. 

Az ellenőrzés megállapította, hogy az előleg nyilvántartásban több esetben nem került 
feltüntetésre a felvétel jogcíme, holott a Szabályzat 6.2. pontja alapján „Készpénzt előlegre 
csak névre szólóan, az arra jogosultak utalványozása és csak olyan bizonylat alapján lehet 
kifizetni, melyen az összeg rendeltetése és az elszámolás határideje is fel van tüntetve." 

Hiányosságként értékelte a vizsgálat, hogy a nyilvántartásként felfektetett „Előlegek 
listájából" nem derült ki, hogy a kiadott előlegekkel szemben valójában mennyi volt a 
ténylegesen felhasznált összeg, mivel erre vonatkozóan a dokumentum nem tartalmazott 
megfelelő adatsort, továbbá a revízió az előlegek felvétele során néhány esetben késedelmes 
elszámolást tapasztalt. 

A szúrópróbaszerűen kiválasztott bizonylatok vizsgálata kapcsán összességében 
megállapítható, hogy a pénzforgalmi jogosultságok gyakorlása, az utalványozási, 
ellenjegyzési, érvényesítési feladatok ellátása az értékelt időszakban szabályszerűen valósult 
meg. 

B./ Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett javaslatai: 

Javasolja a belső ellenőrzés, hogy a teljes körű és hiteles elszámolás érdekében a jövőben 
biztosítsák a nyilvántartásokban a ténylegesen felhasznált összegek rögzítéséi. 

Az előleg-elszámolások során biztosítani szükséges a határidők betartását. 

Az elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartásának vezetésénél ügyeljenek a felvétel 
jogcímének rögzítésére; 

A jövőben kísérjék figyelemmel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII . törvény 
72. §-a szerinti kamatkedvezményből származó jövedelemadóra vonatkozó előírásokat. 

21. Pest Megye Önkormányzata Hivatalának belső, szabályszerűségi ellenőrzése 
(iktatószám: 4216/2009) 
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AJ Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett következtetései: 

Az ellenőrzés megállapítása szerint a szabályozás megfelelő keretet biztosított az 
elszámolásra kiadott előlegekkel kapcsolatos kiadás, elszámolás, nyilvántartás szabályszerű 
lebonyolítására. 
A kifizetések bizonylatolása teljes körűnek tekinthető, kisebb hiányosság, hogy az eszközök 
nyilvántartásba vételét nem dokumentálták a számlán, illetve a kiállított eszközkarton 
másolatát nem csatolták. 

A vizsgálat ellenőrizte a kiválasztott kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartásba vételét és 
megállapította, hogy az minden vizsgált esetben megtörtént. Szabálytalanságot, hiányosságot 
a vizsgálat nem tapasztalt. 

Összességében elmondható, hogy az eszközbeszerzések vonatkozásában az előleg 
elszámolások a szabályzatban foglaltak szerint valósultak meg, a felvett összegek reális 
mértéket mutattak, azok elszámolása határidőre megtörtént. Az előlegekhez kapcsolódó 
gazdasági jogkörök gyakorlása az utasításban meghatározott személyek részéről történt. A 
bizonylatokon az utalványozó, ellenjegyző, és érvényesítő aláírása minden esetben fellelhető 
volt. A nyilvántartásba vétel dokumentálása áttekinthető módon, teljes körűen, az 
előírásoknak megfelelően zajlott. 

B./ A z Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett javaslatai: 

A 30 napon túli elszámolások esetében kísérjék fokozott figyelemmel a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 72.§ (4) bekezdés c) pontjának 
rendelkezéseit, mely szerint az elszámolásra kiadott összeggel (előleggel) az azt felvevő 30 
napon belül nem számol el, úgy Őt a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII . 
törvény 72.§™a szerinti kamatkedvezményből származó jövedelem adója terheli. 

Javasolja az ellenőrzés, hogy az eszközbeszerzések nyilvántartásba vételét a számlán 
tüntessék fel, vagy a kiállított eszközkarton másolatát csatolják. 

2008. évről áthúzódó ellenőrzések: 

1. Pest Megye Önkormányzata Hivatalának belső, szabályszerűségi ellenőrzése 
(iktatószám: 537/2009) 

AJ A Hivatalnál lefolytatott belső ellenőrzés összegezett következtetései: 

Összességében megállapítható, hogy a Hivatal leltározási tevékenysége csak részben felelt 
meg a szabályzatban foglalt előírásoknak. A leltárfelvételi iratokkal kapcsolatban néhány 
esetben formai hiányosságok merültek fel, nem valósították meg maradéktalanul a 
dokumentumok teljes körű, pontos kitöltésének követelményét, valamint a 2007. december 
31-i fordulónappal tervezett számbavétel befejezését nem sikerült megvalósítani. A Hivatal 
leltározási tevékenységének dokumentáltságáról megállapítható, hogy mind a Leltározási 
Utasítás és Ütemterv, mind a felvett leltárfelvételi ívek és kiértékelések átláthatóak, a bennük 
foglalt folyamatleírások jól nyomon követhetőek, összefüggő egységes szerkezetet alkotnak. 
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B./ A Hivatalnál lefolytatott belső ellenőrzés összegezett javaslatai: 

A Szabályzatban meghatározottak szerint törekedni kell a megjelölt időközönkénti tételes 
leltár felvételére, mivel ez a tevékenység a mérleg valódisága biztosításának, a vagyon 
védelmének alapvető és fontos eszköze. 

Biztosítani szükséges a leltárfelvételi ívek esetében a szabályzatban rögzített formai és 
tartalmi előírások maradéktalan előírását (aláírások, szabálytalan javítások, átírások, 
felülfestések, ceruzás bejegyzések). 

A leltározással kapcsolatos szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartására a jövőben 
nagyobb figyelmet kell fordítani, biztosítani kell azok átláthatóságát. 

A leltározásban résztvevő valamennyi személy részére szükséges megbízólevelet kiállítani. 

2. Pest Megye Önkormányzata Hivatalának belső, szabályszerűségi ellenőrzése 
(iktatószám: 538/2009) 

AJ A Hivatalnál lefolytatott belső ellenőrzés összegezett következtetései: 

Összességében elmondható, hogy a hivatali selejtezés során a tevékenység összhangban állt a 
szabályzatban foglaltakkal és az azt alátámasztó jogszabályi háttérrel. A z ellenőrzés részére 
bemutatott dokumentumok mindegyike átlátható, teljes körű volt, amelyet szabályosan 
kiállított iratok támasztottak alá. 
A vizsgált időszakban formai, tartalmi hiányosságot az ellenőrzés mindösszesen a 
megsemmisítési eljárásban, illetve annak hiányában tapasztalt. 

B/ A Hivatalnál lefolytatott belső ellenőrzés összegezett javaslata: 

Javaslatként fogalmazható meg, hogy a szabályzat felülvizsgálata során a dokumentumban 
meghatározásra kerüljenek a selejtezett tárgyi eszközök megsemmisítésére vonatkozó 
jogszabályok, illetve a tevékenység gyakorlati hátterének kialakítására vonatkozó belső 
szabályok. 

3. Pest Megye Önkormányzata Hivatalának belső, szabályszerűségi ellenőrzése 
(iktatószám: 539/2009) 

AJ A Hivatalnál lefolytatott belső ellenőrzés összegezett következtetései: 

Az informatikai környezet megfelelő szabályzatokkal való lefedése a hivatalban megvalósult, 
a szabályzatok tehát reális és megbízható alapot nyújtanak a hivatal területén egyrészt a 
működő, másrészt a megvalósítás előtt álló informatikai rendszerek és környezetük 
működésbeli, védelmi követelményeinek konkrét megfogalmazásához, megvalósításához. A 
gyakorlati működés során tapasztalható volt, hogy a 2007-ig terjedő időszakban a tényleges 
tevékenység dokumentáltsága és működése nem felelt meg a szabályosság követelményeinek. 
A későbbiekben az informatikai menedzserek, a működtetés új alapokra helyezésével 
egyidejűleg, a rendelkezéseknek megfelelő gyakorlatot alakítottak ki a Hivatal informatikai 
környezetében. 
A hivatali informatikai működés tekintetében az adatok biztonságára vonatkozóan az 
ínformációbiztonsági szabályzat tartalmaz rendelkezéseket. Az ellenőrzés megállapításai 
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szerint mind a hivatal szervezetén belül, mind a külső kapcsolatok esetében a működés a 
szabályzatban előírtak szerint történik, a fizikai, valamint a logikai adatbiztonság is 
megoldottnak tekinthető, a kockázatok elviselhető mértéken belüliek, egy estleges katasztrófa 
bekövetkezése esetére létezik érvényes elhárítási terv. 
Az alkalmazásokhoz való hozzáférésekről nyilvántartást vezetnek, amelyből megállapíthatóak 
a hivatal munkatársai által használt alkalmazások és jogosultságok. Mindez magában foglalja 
a számítógépes rendszerben tárolt megkülönböztetett adatokhoz való hozzáférés személyhez 
kötött naplózását. A felhasználók egyedi névvel és jelszóval képesek bejelentkezni a 
hálózatra, valamint a munkakörük ellátásához szükséges szoftverek elérhetősége is jelszavas 
védelemmel biztosított. 
Az informatikai menedzsment elvégezte a hivatalban működtetett szoftverek leltári íveken 
való rögzítését, amely tartalmazta a szoftver nevét, felhasználható licencek számát és a 
felhasználókat. Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi X C . törvény alapján 
megtörtént az Önkormányzat hivatalos honlapjain a törvény által előírt, közérdekűnek 
minősülő adatok közzététele. 

2009. évi utóvizsgálatok 

1. Őszirózsa Idősek Otthona, Tura (iktatószám:2043/2009) 

AJ Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett következtetései: 

A 2309/2008. számú átfogó vizsgálatra 22 pontból álló 153/2008. iktatószámon iktatott 
intézkedési terv érkezett. Az ellenőrzés óta több változás is történt az Otthon működésében: 
2008-ban a konyha átadásra került 
2009. február hónapban intézményvezető váltás történt 
2009 januártól az Önálló gazdálkodás megszüntetése. 
Az Otthon S zervezeti és Működési Szabályzatának módosítása még folyamatban van, 
melynek indokaként az Intézményben az elmúlt időszakban történt változásokat kell 
megemlíteni. Az elkészítésekor a megváltozott gazdálkodási feladatokra tekintettel kell 
kialakítani a szabályszerű kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó eljárásrendet, valamint a 
működéssel összefüggő hatályos szabályzatokat is - beleértve a gazdálkodással kapcsolatos 
szabályzatokat - ennek megfelelően átdolgozni szükséges. 
Az Intézményben az intézkedési tervben foglaltak többsége megvalósult, így a selejtezésre 
vonatkozó szabályozás, valamint a gépjármű üzemeltetésére szolgáló szabályozás és a 
gyakorlat hibái teljes mértékben megszüntetésre kerültek. 
A gondozottak értékeinek felvétele megtörtént, a felvételi jegyzőkönyvek kitöltése 
szabályosan mindenre kiterjedően volt rögzítve, a megfelelő aláírásokkal ellátva, mely 
alkalmas a lakók ingó és ingatlan vagyonának hiteles dokumentálására. 
A letéti kezelésbe helyezett vagyontárgyakról, valamint az intézményi kezelésbe helyezett 
készpénzállományról év végén leltár készült, melyet idegen pénzeszközként a mérlegben 
kimutattak. A letéti kezelésben lévő betétkönyvek értéke 2008. december 31-én 4.ÖÖ5.788 Ft, 
valamint a lakók zsebpénze 107.193 Ft volt, mely leltárak a mérlegben szereplő értékkel 
megegyeztek. A gondozottak költőpénzkezelése során a vizsgálat hiányosságot nem 
tapasztalt. 
A gyógyszerkészletről 2008. december 31. nappal készült a leltárt helyettesítő számítógépes 
nyilvántartás, mely szerint a gyógyszerek értéke 207.637 Ft volt, amely a leltárral egyező 
összegben az év végi mérlegben kimutatásra került. 
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A munkajutalom kifizetésére vonatkozóan a vizsgálat részére nem került bemutatásra olyan 
szabályzat vagy utasítás, mely szabályozza az egyes tevékenység elvégzése esetén kifizethető 
díjazás mértékét, bár a gyakorlatban erre vonatkozóan is történtek változtatások. 
A pénztárjelentés tartalmi hiányosságait kiküszöbölték, a címletrészletezéssel és a megfelelő 
aláírásokkal ellátták, a vizsgált banki és pénztári kifizetések esetében a teljesítésigazolások 
rendelkezésre álltak, a szúrópróbaszerűen kiválasztott kifizetések alátámasztása megfelelő 
volt, valamint új utaíványrendelet került bevezetésre, melyet megfelelő adattartalommal és 
aláírásokkal láttak el. 
A jövőben a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) gyakorlat 
szintjén való megvalósulására különös hangsúlyt kell fektetni, mellyel, a hiányosságok, 
alapvető hibák és szabálytalanságok kiküszöbölhetők. 

BJ Az intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett javaslatai: 

A Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítésekor a megváltozott gazdálkodási feladatokra 
tekintettel kell kialakítani a szabályszerű kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó eljárásrendet, 
valamint a működéssel összefüggő hatályos szabályzatokat is - beleértve a gazdálkodással 
kapcsolatos szabályzatokat - ennek megfelelően átdolgozni szükséges. 

A Költségvetési Alapokmány összeállítását az államháztartás működési rendjéről szóló 
217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet alapján, az Alapító okirattal és a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban foglaltakkal összhangban kell elkészíteni. 

Javasoljuk a gondozottak értékeinek felvétele során, hogy amennyiben egyedi azonosításra 
alkalmas adattal rendelkezik (pl. tv, rádió, telefon stb), az legyen feltüntetve- hasonlóan az 
intézményi tárgyi eszközök nyilvántartásához - típus, esetleg gyári számmal. 

Szükséges szabályozni a munkajutalom kifizetésével kapcsolatos eljárás rendjét, valamint az 
egyes tevékenység elvégzése esetén kifizethető díjazás mértékét. 

A Szabálytalanságok Kezelésének Rendjét és a Kockázatkezelési Szabályzatot el kell 
készíteni. 
Az utóvizsgálat részére a 2009. évre vonatkoztatva ellenőrzési ütemterv nem állt 
rendelkezésre. A jövőben a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés 
(FEUVE) gyakorlat szintjén való megvalósulására különös hangsúlyt kell fektetni, mellyel, a 
hiányosságok, alapvető hibák és szabálytalanságok kiküszöbölhetők. 

2. Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gödöllő 
(iktatószám: 1872/2009) 

AJ A z Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett következtetései: 

A belső ellenőrzés értékelése szerint a 2006-os átfogó vizsgálat tapasztalatait csak részben 
hasznosították, a tervben vállalt intézkedések közül jó néhányat nem, avagy nem megfelelően 
valósítottak meg. Ezek közül a legjelentősebb mulasztás a leltározással kapcsolatos 
hiányosságok kiküszöbölésének elmaradása: a vagyonelemek beazonosítása továbbra sem 
megoldott, ez pedig mind a felelős vagyongazdálkodást, mind a hiteles mérleg-alátámasztást 
lehetetlenné teszi. 
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Az intézmény tanműhelyei kifejezetten értékesítésre szánt termékeket nem állítanak elő, 
gyakorta előfordul, hogy a tanulók hozott anyaggal dolgoznak, amely a munka végeztével 
továbbra is az ő tulajdonukat képezi, az iskola számára bevételt nem jelent. Amemiyiben 
mégis történne megrendelés, értékesítés, úgy a termékek előállítása, dokumentálása, 
értékesítése szabályos és jól nyomon követhető. A költségszámítások a szabályzat 
rendelkezéseinek megfelelnek, a pénzmozgást az előírt bizonylatokkal alátámasztják. 

B./ Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett javaslatai: 

Az új gazdálkodási struktúrában az Intézmény apparátusának a gazdálkodási központ 
vezetőségével együttműködésben kell törekednie a továbbra is fennálló hiányosságok 
kiküszöbölésére - ehelyütt hívja fel a figyelmet az ellenőrzés, hogy az intézkedési terv 
elkészítése, majd a benne foglalt intézkedések végrehajtatása az intézményvezető felelőssége; 
A leltározás szabályszerűségét biztosítani szükséges, a felelős vagyongazdálkodás és a hiteles 
mérleg-alátámasztás követelményeinek megfelelően; 
Fentiek érdekében a lehető leghamarabb szükséges teljes körű vagyonleltár lefolytatása - az 
Intézmény jelzése szerint a helyszíni vizsgálatot követően az ehhez szükséges előkészületeket 
megkezdték; 
Aktualizálni kell az intézményi pénzkezelési szabályzatot - összhangban a gazdálkodási 
központ megfelelő dokumentumával; 
A jövőben fokozottan ügyelni szükséges az Ámr. kötelezettségvállalásra vonatkozó 
rendelkezéseire - minden indokolt esetben készüljön írásos kötelezettségvállalás; 
Az elszámolásra kiadott Összegek kezelése során (amennyiben az átszervezést követően ilyen 
még történik az Intézményben) ugyancsak ügyelni kell a szabályos és teljes körű 
dokumentációra. 

2009. évben terven feíül teljesített egyéb feladatok 

1. Margita idősek Otthona, Szada (iktatószám: 174/2009) 

AJ Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett következtetései: 

A közgyűlés döntése alapján 3 szociális intézményünk működtetését 2009. január 1-től az 
IRMÁK 2007. Kht. vette át. Az év végi munkarendhez igazodva az intézmények átadás
átvételének időpontját - előzetesen egyeztetve az intézményvezetőkkel, a Kht-val, valamint a 
szakirodákkal - 2009. január 5-re határoztuk meg. A 2008. december 19-én hivatalunkban 
tartott egyeztető megbeszélésen szóban tájékoztattuk az intézmények igazgatóit és gazdasági 
vezetőit az átadás menetéről. A szadai Margita Idősek Otthonának átadás-átvétele az 
intézményvezető jelenléte nélkül történt meg. Az igazgatónő távolmaradását előre nem 
jelezte, többszöri telefonon történő megkeresésre sem tudtuk elérni. 

Az átadás-átvétel nem volt megfelelően előkészítve, ezért a fenntartó képviselői, valamint a 
jelen lévő intézményi dolgozók végezték el a különböző dokumentációk (lakók, dolgozók 
személyi anyagainak) számbavételét, összesítését, jegyzékek elkészítését, a páncélszekrény 
tartalmának felmérését, az ezzel kapcsolatos jegyzékek elkészítését (hagyatékok, 
betétkönyvek, értékek). A Kht. képviselőinek tájékoztatása szerint a készletek, eszközök 
átadása nagy nehézségbe ütközött (és így nem is lett teljeskörű), mivel a leltárívek nem voltak 
megfelelőek, illetve több dolog az intézményben nem volt fellelhető. Az eszközök 
egyeztethetősége nem volt biztosított, mivel sem a nagy értékű tárgyi eszközök, sem a 
készletek nyilvántartási kartonjai nem voltak megtalálhatóak. 
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A célvizsgálat részére bemutatott leltározással összefüggő dokumentumok és bizonylatok 
alapján megállapítható, hogy az Intézmény saját maga által készített szabályzatával ellentétes 
gyakorlatot folytatott, mivel 2008. évre vonatkozó szabályszerűen kiállított leltározási 
ütemterv- és utasítás, leltárfelvételi-, illetve lel tárkiértékelési jegyzőkönyv és nyilvántartással 
történő egyeztetés nem készült. 
2008-ban, az átadás-átvételt megelőző időszakban leltározási ütemterv, utasítás, megbízó 
levelek kiállítása nélkül, mindössze egyes körzetekben végeztek leltárfelvételt hol november 
30-i, hol december 31 - i fordulónappal. Leltározási ütemterv és egyéb kapcsolódó 
dokumentumok hiányában nem állapítható meg az egyes körzetek felelőse, a leltárfelvételt 
végzők személye, továbbá a sokszor ceruzával írt, többszörös javításokat, áthúzásokat 
tartalmazó dokumentumok mellőznek minden számvitelre vonatkozó elvárást. A célvizsgálat 
részére bemutatott dokumentumokból megállapítható, hogy azokban hiányosan kerültek 
rögzítésre a leitárt jellemző alapvető adatok (nyilvántartási szám, azonosíthatóságot szolgáló 
egyéb adatok, a nyilvántartási és könyvszerinti érték, stb.), melyek hiányában az mindössze 
egy felsorolással egyenértékű. 

Az Otthonban nem volt kialakítva, bevezetve a leltári- vagy nyilvántartási számok 
gyakorlatban történő alkalmazása, a személyi használatra kiadott eszközök nyilvántartásainak 
szabályszerű felfektetésére nem tettek semmilyen intézkedést. 

Megállapítható, hogy az Otthon annak ellenére nem tett semmilyen érdemi intézkedést a 
minden eszközre, készletre kiterjedő, alapjaiban dokumentált és kiértékelt, hitelesnek 
elfogadható vagyonfelmérő jellegű leltározás érdekében, hogy tisztában volt a fenntartót 
érintő változásokkal együttjáró, kötelezően elvégzendő feladatokkal. 

A vagyon védelmét szolgáló nyilvántartás-vezetési kötelezettség ellenőrzése megállapította, 
hogy az Intézmény eszközeinek és készleteinek nyilvántartására szolgáló kartonokon komoly 
hiányosságok, hibák és szabálytalanságok fordulnak elő, melyek magukba foglalhatják a 
visszaélés lehetőségét is. A felfektetett nyilvántartó kartonok az ingatlanok, a gépek és 
berendezések, egyéb nagy értékű tárgyi eszközök, továbbá a készletek esetében olyan 
hiányosságokat tartalmaztak, amelyek a számviteli törvényben megfogalmazott előírások és a 
nyilvántartás-vezetési kötelezettség teljes mellőzését támasztják alá. A bemutatott 
nyilvántartási kartonokon az azonosíthatóságot szolgáló adatok szinte kivétel nélkül 
hiányoztak, mint pl. gyártó és szállító megnevezése, a beruházás kezdete, a beérkezés kelte, 
üzembe helyezés kelte és okmányszám, nyilvántartási (leltári) szám, állományba vételi 
bizonylat száma, a könyveléshez kapcsolódó bizonylat száma, az eszközök és berendezések 
tömegére, teljesítményére vonatkozó adatsorok, a gyártási jel és szám, a „0"-ra leírás várható 
időpontja. Állományba vételi bizonylatot az Intézmény egyáltalán nem állított ki 
beszerzéseiről. Az esetek döntő többségében a nyilvántartások mellé a beszerzési számla 
fénymásolatát sem biztosították, azok sorszámát a kartonokon nem rögzítették. 

A leltározási és számbavételi tevékenység ellenőrzése mellett, jelen célvizsgálat kitért az 
Otthon lakói által tett adományok, illetve pénzben történt felajánlások dokumentáltságára is. 
Rendelkezésre állt egy külön erre célra rendszeresített mappa, melynek tartalmát azonban 
analitikus nyilvántartás, összefoglaló tartalomjegyzék vagy egyéb hitelesített okmány 
hiányában ellenőrizni érdemben nem lehetett. A lakók által tett adományokat mindössze egy 
készletek raktári nyilvántartására szolgáló kartonon, ömlesztett módon vezették, melynek 
teljeskörűsége egyáltalán nem volt biztosított. A karton gyakorlatilag átláthatatlan, egyes sorai 
ceruzával vezetettek, mint például az adományok értékét vagy az esetleges selejtezésre 
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vonatkozó megjelöléseket illetően, így a hiteles és átlátható nyilvántartás-vezetés teljes 
mellőzése volt megállapítható. 

A bemutatott dokumentumok összképe alapján megállapítható, hogy az Otthon egyáltalán 
nem fordított kiemelt figyelmet a szabályszerűségre, annak ellenére, hogy nem saját 
költségvetéséből, hanem az ellátottak megtakarított pénzéből vásárolt. Egyedi, a lakók nevére 
kiállított jegyzékek nem készültek, a beszerzett eszközöket és készleteket vélhetően 
beolvasztották az intézményi nyilvántartásba. Megállapítható, hogy az adományozási 
jegyzőkönyveket számos esetben csak a beszerzést követően készítették el, mintegy 
aládokumentálva a vásárlásokat. 
A selejtezéssel kapcsolatos dokumentációk erősen hiányosak voltak, selejtezési javaslatok, 
szabályszerűen kiállított jegyzőkönyvek, illetve a tevékenység lezárását alátámasztó 
megsemmisítési jegyzőkönyvek vagy hulladéktelepre történő szállítást alátámasztó 
dokumentáció rendre hiányzott. Mindössze egy-egy műszaki cikk esetében (hűtőszekrény, 
gázzsámoly) talált a célvizsgálat selejtezési javaslatot, de a megsemmisítés tényét az 
Intézmény hitelt érdemlő dokumentumokkal alátámasztani nem tudta. 

Általánosan megállapítható, hogy a nagy értékű tárgyi eszközök selejtezéséről 2007-ben csak 
részben, 2008. év végén pedig egyáltalán nem készítettek az éves beszámoló adatsorait (38. 
űrlap) alátámasztó, megfelelő színvonalú nyilvántartást vagy kimutatást. A vizsgálat részére 
bemutatott selejtezési okmányok oly mértékig voltak általánosak és hiányosak, mely 
egyrészről az intézményi szabályzat utasításainak teljes mellőzését támasztották alá, 
másrészről alkalmatlanok voltak egyes vagyontárgyak használatból történő kivonásának 
alátámasztására. A kis értékű tárgyi eszközök és készletek körében végzett selejtezéshez nem 
biztosították a selejtezési javaslatokat, az eljárásba vont résztvevők és bizottsági tagok 
kinevezését, nem rögzítették az eszközök selejtté válásának okát, a hasznosítás formáját, 
illetve a megsemmisítés tényét sem dokumentálták. 

A selejtezett vagyontárgyak nyilvántartásból történő kivezetése gyakorlatilag úgy történt, 
hogy 2008. december 31-i dátummal selejtezési jegyzőkönyv számának feltüntetése nélkül, 
ceruzával feljegyezték a kartonra, hogy „selejt" vagy még ennyit sem, maximum ceruzával 
(egyes helyeken tollal) megjelölték a „selejtezett" mennyiséget! A célvizsgálat 
elfogadhatatlannak tartja az intézményi vagyontárgyak szabályszerű jegyzőkönyv kiállítása 
nélkül végzett selejtezését és ilyen formában történő kivezetését a vagyonállományból. A 
selejtezett vagyontárgyak nyilvántartásból történő kivezetését a hiányos 
információszolgáltatás miatt ellenőrizni nem lehetett. 

A helyszíni vizsgálat szerette volna megtekinteni az élelmezéssel, egyes év végi 
eszközbeszerzésekkel és szolgáltatási számlák kifizetésével kapcsolatos dokumentációkat. 
Megállapítható volt, hogy a pénzügyi okmányok nem voltak biztosítottak az Otthonon belül, 
több havi (megközelítőleg a 2008. II. féléve) pénzügyi bizonylat, elszámolás és egyéb 
okmány került ki majd vissza mindenféle kontroll nélkül. A gazdasági vezető a vizsgálat arra 
vonatkozó kérdésére, hogy hol vannak a pénzügyi bizonylatok, elmondta, hogy Vné M.R, volt 
intézményvezető utólagos utalványozás, illetve ellenőrzés céljából azokat haza vitte. Ezen 
dokumentumok az Otthonba csak 2009. január 20-án kerültek vissza. 

2. Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Nagykőrös 
(iktatószám: 1079/2009) 

AJ Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett következtetései: 
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Az Intézmény és a Hungarika Kft között 2008. július 17-én létrejött Együttműködési 
megállapodás szerint a Kft, mint gazdálkodó szervezet vállalta, hogy az Iskola 
élelmiszertartósító 2 éves szakmai képzésére beiratkozó 11. és 12. osztályos tanulók, illetve a 
2 éves tartósítóipari technikus szakmai képzésre beiratkozó tanulók gyakorlati képzését az 
Iskola tantervében meghatározott szakmai követelmények szerint megszervezi és ellátja. A 
feladatok ellátása ellenében az Intézmény bérleti jogot biztosított és 5 éves határozott időre 
szóló külön Bérleti szerződést kötött a vagyonkezelésében álló tartósítóipari tanműhely, 
valamint a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekre (kelt 2008. augusztus 1.). 

Az Intézmény 2008. augusztus 28-án készítette el a Hungarika Kft részére az árkalkulációt a 
konzervtanműhely bérleti használatához. 2008. szeptember 8-án készült jegyzőkönyv alapján 
megállapítható, hogy a Hungarika Kft ügyvezető igazgatója, K. I. volt intézményvezető és 
P.Gy. műszaki vezető egy közösen elfogadott tervrajz alapján kialakított Öltöző kivitelezését 
követően a férfiöltözőbe l - l meleg-, illetve hidegvízórát helyeztek el, továbbá a 
konzervtanműhelyben felszerelésre került 2 db hidegvízmérő-óra és 1 db különálló áram 
almérő. A jegyzőkönyvben pontosan rögzítették a mérőórák gyártási számát és azok „0"-ás 
kezdő óraálíását. 

2009. január 19-én készült el a Kft részére a víz és csatorna díjtételnek, a vízdíj 
kalkulációjának, illetve a fűtés költségének felülvizsgálata, melyben az Iskola igyekezett egy 
kedvezőbb díjszabást meghatározni a szolgáltatási alapdíjak figyelembevétele mellett. A 
konzervtanműhely közüzemi fogyasztását az Intézmény minden hónapban - a 
megállapodásnak megfelelően - tételesen, mérőóra-állások szerint leolvasta, és ennek alapján 
állította ki a számlákat. 

A célvizsgálat megállapította, hogy a Bérleti szerződésnek megfelelően, a közüzemi 
fogyasztások mérőóra állással történő alátámasztása megfelelő színvonalon teljesült, az 
elszámolások díjtételeit a mellékelt műszaki számítások igazolják. Ez alapján az Intézmény 
részéről a számlákban támasztott fizetési igények elfogadhatónak tekinthetőek. 

A konzervipari tanműhely szerződéseivel kapcsolatban megállapítást nyert, hogy azok igen 
elnagyoltak, sablon mintára készültek, azaz minden esetben ugyanazt tartalmazták, 
megszegve ezzel az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: Ámr.) 57/A. § (1) bekezdésében foglaltakat a szerződések 
speciális tartalmi követelményeiről. Hibaként állapítható meg, hogy a szerződésekről minden 
esetben hiányzik a gyártási mennyiség megjelölése, továbbá egy esetben még a vállalkozói 
díjat sem tüntették fel. 

Általános gyakorlattá vált az Intézményben, hogy K.I. volt intézményvezető a szerződéseket 
szinte egyáltalán nem írta alá, utalványozási jogát pedig teljes egészében átruházta a 
gazdasági igazgatóhelyettesre. A gazdasági igazgatóhelyettes így ellenjegyző jogkörével nem 
élt, azt a gazdasági csoportvezető látta el ténylegesen. A többszörös hatáskör átruházások 
alkalmat teremtettek arra, hogy egyes esetekben egyik fél sem élt a reá ruházott jogkörével. 

A szerződések áttekintését követően dokumentumokkal alátámasztottan állapítható meg, hogy 
az Intézmény volt vezetője a kötelezettségvállalási jogkörét - egy-két szerződéskötést 
leszámítva - szinte teljes egészében átruházta a gazdasági igazgatóhelyettes, illetve a 
gazdasági csoportvezetőre. Gyakorta fordul elő, hogy arra teljes mértékben jogosulatlan 
személy (H. E. gyakorlati oktatásvezető-helyettes, K.Lné műhelyírnok) vállal kötelezettséget 
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egy személyben az Intézmény nevében, valamint egyetlen szerződés sincsen ellenjegyezve, 
megszegve ezzel az Ámr. 134. § (1) és (8) bekezdéseiben foglaltakat a kötelezettségvállalás, 
ellenjegyzés szabályairól. 

A célvizsgálat megállapította továbbá, hogy egyik rendelkezésre álló szerződéshez, pénzügyi 
teljesítéshez kapcsolódóan sem készült teljesítési igazolás, azaz a számlákon szereplő tételek 
kimutatással, gyártási folyamatokat hitelesen igazoló dokumentummal, átadás-átvételi 
okmánnyal nem voltak alátámasztva. 

A gyakorlati oktatásvezető-helyettes munkaköri leírása szerint köteles lett volna éves szakmai 
tervet készíteni, ami azonban nem történt meg. További esetekben vált megállapíthatóvá, 
hogy szerződésekre olyan bélyegzőlenyomat került, amely a szerződéskötés idejében még 
nem állhatott rendelkezésre, mivel az csak a 2008. májusában történt bankváltás miatt készült, 
így bizonyosan utólag tették rá a szerződésekre. 

Az Intézmény Iratkezelési Szabályzata egyértelműen rögzíti a szerződések, megállapodások 
nyilvántartási és iktatási rendjére vonatkozó helyi előírásokat, melyek az értékeit időszakon 
belül egyáltalán nem jutottak érvényre. Ezt a megállapítást támasztja alá, hogy a tételesen 
átnézett szerződések között jelen célvizsgálat nem talált egyetlen olyan dokumentumot sem, 
mely szabályszerűen be lett volna iktatva. Továbbá ugyanezen szabályzat rendelkezik az 
intézményi bélyegzők nyilvántartási és használati rendjéről, mely ugyancsak nem jutott, nem 
juthatott érvényre. 

A konzervipari tanműhelyben végzett bérmunkákhoz elfogadható színvonalon készített éves 
tanműhelyi terv, a bérmunkákhoz kapcsolódó önköltségszámítás nem készült. A z Iskola 
Önköltségszámítási Szabályzata általános megfogalmazásokat tartalmaz, az intézményi 
sajátosságok figyelembe vétele nélkül lett kialakítva. 

A tartósító (konzerv)tanműhelyben végzett bérmunka fejében 2006-ban 6.138.021 Ft, 2007-
ben 8.866.429 Ft, 2008-ban pedig 6.089.910 Ft bevételt könyveltek. H.E. gyakorlati 
oktatásvezető-helyettes által, a DIA-BET Kft-vel egyszemélyben kötött Vállalkozási 
szerződéshez kapcsolódóan megállapítható, hogy a végzett bérmunkából származó bevétel 
igen jelentős nagyságrendet képvisel, 2006-ban 3.514.052 Ft, 2007-ben 4.502.336 Ft, 2008-
ban pedig 2.156.905 Ft összegű bevételt jelentett, mely tulajdonképpen a konzervipari 
tanműhely összes bénnunkájának mintegy 57,25%-át, 50,78%-át, valamint 35,42%-át tette ki. 

A Tanbolt és a Toldi Bolt pénzforgalommal összefüggő gyakorlatának ellenőrzése 
megállapította, hogy a boltok napi bevételét a központi pénztárba mindössze egy pénztárgépi 
összesítő és egy minden szabályosságot mellőző címletrészletező alapján vételezik be. A 
bevételi pénztárbizonylatokon az esetek döntő többségében utalványozó és ellenjegyző aláírás 
nem szerepel, továbbá kimutatás hiányában nem állapítható meg, hogy a központi pénztárba 
befizetett összeg mögött tételesen milyen összetételű áruforgalom áll, azaz a boltok napi 
forgalmát jelenleg semmilyen dokumentum nem támasztja alá hitelesen. 

A boltok részére történő beszerzésekkel összefüggő számlák ellenőrzése megállapította, hogy 
a beszerzési tételekhez csak számla és hiányosan kitöltött utaíványrendelet tartozik, illetve 
egyes nagyobb összegű kiadások esetében megrendelőlap is készült, azonban a 
visszaigazolások már nem voltak biztosítva, így nem feleltek meg az Ámr. 2. § 67. pontjában 
előírt feltételeknek. A kontírozás gyakorlatilag minden bizonylatról hiányzik, a szakmai 
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teljesítési igazolással együtt, ezzel megszegve az Ámr. XII. fejezetének 135-137. §-ban 
foglaltakat. 

A beszerzésekhez kapcsolódó számlákon egyáltalán nem rögzítették a raktári készletre 
vételezést, az átvételek igazolása is elmaradt, még abban az esetben is, ha egy-egy nagyobb 
volumenű beszerzésről volt szó. A Tanboltok tényleges forgalmát jelen nyilvántartási rend 
mellett minden kétséget kizáróan nem lehet megállapítani. A helyi gyakorlat egyrészről 
szabályozatlan, másrészről a munkavégzés hiányosságaival, a dokumentáltság teljes 
elmaradásával az alapvető számviteli rend sem tud érvényesülni. A Tanboltokkal 
kapcsolatban felmerült kiadások indokoltsága nem igazolt, a tényleges bevételezés - azaz a 
valódi célra történő felhasználás - pedig a raktári bevételezés és tényleges felhasználási 
dokumentáció hiányában nem alátámasztott. 

B, Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés Összegezett javaslatai: 

Maradéktalanul biztosítani szükséges az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII. 30.) Kormányrendelet XII. fejezetének 134-138. §-ában rögzített, a 
kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítésre vonatkozó rendelkezéseit. 

Biztosítani szükséges az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVII I . törvény 93. § foglaltak 
maradéktalan betartását. 

Az Intézményen belül maradéktalanul biztosítani kell a bizonylati elv és a okmány fegyelem 
kapcsán a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 165. § (l)-(4)-ben, illetve az államháztartás 
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. 
(XII. 24.) Kormányrendelet 51. §-ban foglaltak. 

Haladéktalanul intézkedni kell, hogy az Intézmény valamennyi érintett dolgozója megismerje 
az államháztartási szervek szabályos működésére vonatkozó törvényi előírásokat és 
alapszabályzatokat. 

Egyes számlák esetében maradéktalanul biztosítani szükséges a kapcsolódó árajánlati 
kérelmeket, az árajánlatokat, a megrendelő lapot, a felhasznált anyagok jegyzékét (ár és 
darabszám megjelölésével), a beépített anyagok, felszerelések aktiválásáról készített 
dokumentumot, az esetlegesen szükséges szakhatóság használatbavételi engedélyezését, 
továbbá az elvégzett munka díjtételének megállapíthatóságát. 

Haladéktalanul és maradéktalanul biztosítani kell az államháztartás szervezetei beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 
51. §»a szerinti előírását, a pénzforgalmat érintő gazdasági műveletek, események 
bizonylatainak késedelem nélkül, a pénzmozgással egyidejűleg történő, könyvekben való 
feldolgozása rögzítését. 

A jövőben biztosítani szükséges, hogy a beérkező számlák esetében az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII . törvényben (ÁFA-törvény) a számlák tartalmi előírásaival 
összefüggő kötelező elemek, mint a termék vagy szolgáltatás megnevezése, vámtarifaszáma, 
illetve statisztikai jegyzékszáma, mennyiségi egysége és egységára, továbbá a forgalmi adó 
százalékban kifejezett mértéke és annak számszerűsítése maradéktalanul fel legyen tüntetve, 
ennek hiányában ugyanis nem szabad elfogadni (és elszámolni) semmilyen számlát. 
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Az Intézmény által kötött szerződéseket minden esetben az adott feladatnak megfelelő módon 
kell elkészíteni (mennyiség és vállalkozói díj feltüntetése mellett). 

A szerződéskötések esetén maradéktalanul biztosítani szükséges a szabályszerű 
kötelezettségvállalási gyakorlatot, melynek hatásköre ki kell, hogy terjedjen az aláíró 
személyekhez rendelt bélyegzőlenyomatra is. 

Azonnali hatállyal felül kell vizsgálni az Intézmény gazdálkodási feladataihoz rendelt, 
szabályzatokat (Ügyrend, Számviteli Politika, Pénz- és értékkezelési Szabályzat, 
Önköltségszámítási Szabályzat, Eszközök és források értékelési Szabályzata, stb.) és azokat 
az intézményi sajátosságok figyelembe vétele mellett kell átdolgozni. 

Intézkedni szükséges az Iratkezelési Szabályzat előírásainak megismertetését a munkavállalók 
körében. 

Hiánytalanul és teljeskörűen biztosítani kell a szakmai teljesítés igazolások meglétét. 

A tanműhelyekkel kapcsolatban haladéktalanul intézkedni szükséges a gyakorlati képzést 
alátámasztó éves szakmai tervek (oktatási és pénzügyi-gazdasági tervek) mielőbbi 
elkészítésére. 

A célvizsgálat javasolja, hogy a célellenőrzési jelentést az Intézmény gazdasági apparátusának 
minden dolgozója ismerje meg, függetlenül attól, hogy a munkakörét közvetlenül érintő 
megállapításokat tartalmaz-e, vagy sem. 

Az intézmény vezetője, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója, vizsgálja meg az egyes 
megállapítások esetében a fegyelmi felelősség kérdését. 

3. Nevelési tanácsadó, Logopédiai Intézet és Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és 
Rehabilitációs Bizottság Szentendre (iktatószám: 1886/2009) 

AJ Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett következtetései: 

A vizsgált személyi dokumentumokat tekintve megállapítható, hogy a közalkalmazottak a 
jogviszonyukkal párhuzamosan a munkakörhöz kapcsolódó feladatokra megbízási jogviszony 
keretében külön díjazásban részesültek. A megbízó a megbízási szerződéseken a 
munkavégzés helyét minden esetben meghatározta a megbízott részére. A megbízási 
szerződések megkötésekor H.N., T.H., S.Gy.V. közalkalmazottak nem rendelkeztek aktuális 
munkaköri leírásokkal, részükre az újonnan megbízott intézményvezető készítette el, és 
2008.10.01-i dátummal kerültek aláírásra. 

Munkaköri leírásban meghatározott munkakör, havi alapbér és túlmunkadíjazás ellenében 
végzett munkakör ellátása - elnevezése ellenére - nem meghatározott ügy ellátására kötött 
megbízási szerződésnek, hanem munkaviszonynak minősül. (BH 1997.187.). 
Ha a munkavállalók a munkáltató munkaeszközeivel, az általa meghatározott időben és 
helyen, az utasításai szerint végezték a munkát, a felek között nem megbízási, hanem 
munkajogviszony állt fenn. (EBH 2001.576.). A megbízási szerződésnek nevezett, de a 
munkaviszonyra jellemző ismérvekkel megvalósult munkavégzésre irányuló szerződés 
elnevezése ellenére munkaszerződésnek minősül (BH 2008.198.). 
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A jubileumi jutalmak kifizetését vizsgálva megállapítható, hogy M . O . M . közalkalmazott 
2008.10.01. napján szerzett jogosultságot a jutalom kifizetésére, amely 2008.04.23-án került 
kifizetésre. M.G. közalkalmazott részére a kedvezményes jubileumi jutalom a jogviszony 
megszüntetését követő első napon teljesítették. A kedvezményes jubileumi jutalom kifizetését 
2008. április 01-én, a jogviszony megszüntetését követő első napon teljesítették. 

B./ Az Intézménynél lefolytatott belső ellenőrzés összegezett javaslatai: 
A közalkalmazotti jogviszonnyal párhuzamosan, a munkakörhöz kapcsolódó feladatokra nem 
köthető megbízási szerződés, ezért javasoljuk a megbízási szerződések felülvizsgálatát, a 
jogszabályoknak megfelelő körben történő alkalmazását. 

Hogyha a közalkalmazott a jubileumi jutalomra jogosulttá vált, azt részére a jogosultság 
megszerzésének az időpontjában ki kell fizetni, még akkor is, ha kifizetését nem kérte. 

4. Pest Megye Önkormányzata Hivatalának belső, szabályszerűségi ellenőrzése 
(iktatószám: 3141/2009) 

A Hivatalnál lefolytatott belső ellenőrzés összegezett következtetései: 

Összességében elmondható, hogy az Állami Számvevőszék által lefolytatott 2008. évi 
pénzügyi-gazdasági ellenőrzés javaslataira készített intézkedési tervben foglaltaknak a kijelölt 
felelősök határidőben eleget tettek. Megtörtént az európai uniós forrásokkal kapcsolatos 
fejlesztések bevételi és kiadási előirányzatainak elkülönített megtervezése. Az intézkedési 
terv kettes pontjában megfogalmazott hiányosságok kiküszöbölésére mindenre kiterjedő 
kimutatásokat készített a Gazdasági Iroda, melyek alátámasztják az érintett területek kontroll 
tevékenységét. A 8/2008. számú, majd az azt módosító 2/2009. számú Elnöki-Főjegyzői 
együttes utasítás már konkrétan tartalmazta a kötelezettségvállalásra, utalványozásra, 
ellenjegyzésre, érvényesítésre, teljesítésigazolásra jogosult személyeket és a hozzájuk rendelt, 
egyértelműen meghatározott ellenőrzési feladatokat is. A z Állami Számvevőszék jelentésében 
kifogásolt teljesítésigazolások a szúrópróbaszerűen kiválasztott dokumentumok tanúsága 
szerint az utasításban meghatározott módon történtek, a nyilvántartásból pedig kiderült, hogy 
kontroll tevékenység révén betartották az előirányzaton belüli gazdálkodásra vonatkozó 
előírást. A belső ellenőrzési vezető a 2008. évben elvégzett vizsgálatokról elkészítette az éves 
ellenőrzési beszámolót, majd jelentési kötelezettségének eleget téve 2009. évben tájékoztatást 
adott a Hivatal Főjegyzőjének az intézményi ellenőrzések terv szerinti teljesítéséről. A 2009. 
évi költségvetési rendelet már tartalmazta a több éves kihatással járó döntések szöveges 
indokolását, valamint a Hivatal határidőben elkészítette az Információbiztonsági Szabályzatot, 
mely magában foglalta - többek között - az informatikai eszközökhöz történő hozzáférés 
ellenőrzésére vonatkozó előírásokat. 

A fentieken túlmenően általánosságban elmondható, hogy az intézmények gazdálkodási 
színvonalát, mozgásterét a 2009-es esztendőben is nagymértékben befolyásolta a fenntartó 
önkormányzat gazdasági helyzete, mely különösen a költségvetési keretszámok kialakításánál 
éreztette hatását, ezt a havi, illetve negyedéves adatok is visszatükrözték. Az önkormányzat 
kedvezőtlen gazdasági környezete következtében a fenntartó kénytelen volt takarékossági 
intézkedéseket foganatosítani, így többek között az intézmények költségvetését a törvényi 
minimumfinanszírozásra korlátozta. 
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A 2009. évben ellenőrzött szociális otthonokra általánosan jellemző, hogy gazdálkodásukat a 
költségkímélés, a szigorúan körültekintő takarékos szemlélet, a külső szervekkel, 
magánszemélyekkel való jó kapcsolattartásból eredő támogatás jellemezte. Mindezekkel 
együtt az intézményi éves szöveges beszámolókban őszintén megfogalmazódott, hogy a 
működést megnehezítette a kiadások korlátozása, az esetenként előforduló finanszírozási 
nehézség. A szociális otthonokban gondot okoz az alkalmazottak nem megfelelő anyagi 
elismerése is. Ezek a megállapítások sajnos nem csak a 2009-es évre voltak jellemzőek, 
intézményeink nehéz anyagi helyzete évek óta meglévő problémaként jelentkezik. 

Az ellenőrzött intézmények sajátosságaikat igyekeztek maximálisan kihasználni, részben 
pályázati lehetőségekkel, így az állandó és folyamatos pályázatírás eredményeként esetenként 
jelentős összegű külső forrás bevonására került sor. Az átvett, pályázati pénzeszközök 
tekintetében kiemelkedtek a szakközépiskolák valamint szakiskolák, amelyek részben a 
decentralizált szakképzési alaphoz benyújtott sikeres pályázatok, részben az egyes gazdálkodó 
szervekkel kötött megállapodások formájában támogatáshoz jutottak. Az egyes szakiskolák 
ugyancsak jelentős mértékben kihasználták a gyakorlati oktatás adta lehetőségeket, 
lényegesen kedvezőbb áron (önköltségi áron) saját felhasználásra termékeket állítottak elő, 
szolgáltatásokat végeztek, ezzel is kímélve az intézményi költségvetést. 

A vizsgált intézmények döntő hányadánál a takarékosság, gazdaságosság, a szabályszerű 
gazdálkodás megfelelő színvonalon érvényesült. Az ellenőrzés alá vont intézmények a 
kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére alaptevékenységüket, az Alapító Okiratban rögzített 
feladataikat teljesítették, a fenntartó elvárásainak, célkitűzéseinek eleget tettek. 
A takarékos, költségkímélő gazdálkodást - egy-két kivételtől eltekintve - megfelelő 
mértékben és színvonalon érvényesítették. Az oktatási, valamint a szociális intézmények 
kiadásai fedezetének legnagyobb hányadát a feladatmutatóhoz kötött normatív állami 
hozzájárulás, valamint a fenntartói kiegészítés képezte. A feladatmutatóhoz kötött normatívák 
együttes összege a személyi juttatások, valamint a munkáltatót terhelő járulékok együttes 
összegét sem fedezte, ennek következtében a fenntartói kiegészítés egyre nagyobb mértéket 
kellett, hogy képviseljen. 

Szinte valamennyi költségvetési szervezetnél előfordultak működési szabályozottságban rejlő 
hiányosságok, elsősorban a tulaj donvédelem (selejtezés, leltározás), a bizonylati rend és 
fegyelem, a pénzforgalmi jogosultságok (kötelezettségvállalás), valamint a belső pénzügyi 
ellenőrzés (FEUVE) tekintetében. A bizonylati rend és pénzügyi fegyelem követelményeit 
nem érvényesítették maradéktalanul, mely különösen vonatkozott a gazdasági események 
könyveléséül szolgáló okmányok hiányos felszereltségére, az egyes gazdálkodási jogkörök 
(utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés) hiányos, esetenként szabálytalan gyakorlására. 

Kedvezőtlenül hatottak a gazdálkodás színvonalára, szabályszerűségére az első számú és a 
gazdasági vezetők személyében bekövetkezett gyakori változások, valamint a 
feladatellátásban bekövetkezett személyi mozgások esetében a szabályszerű, írásos munkaköri 
átadások-átvételek elmaradása. Nem minden ellenőrzött egységnél tudatosodott kellő 
mértékben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVII I . törvény 97. § (1) bekezdésében 
előírt vezetői felelősség rendje, mely szerint a költségvetési szerv vezetője - a szakmai 
feladatok ellátásán túl - felelős a gazdálkodás szabályszerűségéért, a rábízott vagyon 
hatékony és gazdaságos működtetéséért, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos 
vezetői belső ellenőrzés megszervezéséért és folyamatos gyakorlásáért. 
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80/2010. (02. 26.) számú KGYH melléklete 

2009. év eseményei: 

• 2009. februárjában elkészült a P M K E F éves beszámolója a 2008-as évről, mely beküldésre 
került május 15-ig a Nemzeti Drogmegelőzési Intézethez. 

• 2009. március 18-án tartotta meg harmadik szakmai konferenciáját a P M K E F Pest Megye 
Önkormányzatának Dísztermében. A szakmai konferencia meghívott előadói voltak: Dr. 
Nemes Rozália, pszichiáter szakorvos, Dr. Sineger Eleonóra, Közép-Magyarországi 
addiktológus szakfőorvos, Dr. Csernus Imre, pszichiáter szakorvos. 
A konferenciát követően a P M K E F tagjai a Díszteremben megtartották márciusi ülésüket is. 

• A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet által szervezett „Színtérkép 2" című szakmai 
konferencián (2009. március 26-27.) a P M K E F 1 fővel képviseltette magát. 

« A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet által szervezett „Áddiktológiai alapismeretek I. " című 
továbbképzésen (2009. április 06-07.) a PMKEF 1 fővel képviseltette magát. 

• A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet által szervezett „ Terápiás megközelítések 1." című 
továbbképzésen (2009. május 11-12.) a PMKEF 1 fővel képviseltette magát. 

• 2009. május 09-én került sor a Kábítószer Egyeztető Fórumok XIII. Országos Szakmai 
Konferenciájára Visegrádon. 
A konferencián a PMKEF 1 fővel képviseltette magát. 

• 2009. májusában a Pest Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum benyújtotta pályázati 
anyagát a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2009. április 20-án megjelentetett, K A B -
KEF-09-A-0Ö02 kódszámú, a „ Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) megalakulására, 
valamint működésük fejlesztésére, és a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák 
megvalósulásának előmozdítására" elnevezésű pályázati felhívására. 
» 2009. szeptember 25-én ülésezik a PMKEF. A megbeszélésen megvitatják és kielemzik a 
Nemzeti Drogmegelőzési Intézet által szervezett továbbképzéseinek szakmai anyagát. A 
Konferencia-terv ismertetése, elfogadása megtörtént. 

• 2009. májusában a Pest Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által benyújtott pályázatra 
(Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2009. április 20-án megjelentetett, KAB-KEF-08-A-
0002 kódszámú, a „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) megalakulására, valamint 
működésük fejlesztésére, és a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák 
megvalósulásának előmozdítására"c. pályázat) 2009. szeptember 8-án megérkezett a 
Minisztérium értesítése, miszerint a PMKEF 2 700 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesül a benyújtott pályázati anyaga alapján. 
Pest Megye Önkormányzata a pályázathoz 300 000 Ft önrészt biztosított. 

Mindezeknek köszönhetően 500 000 Ft koordinációs tervekre, 2 500 000 Ft pedig prevenciós 
munkára került felhasználásra. 

• A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet által szervezett „Áddiktológiai alapismeretek II. " című 
továbbképzésen (2009. június 04-05.) a PMKEF 1 fővel képviseltette magát. 
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• 2009. október 22-én tartotta meg negyedik szakmai konferenciáját a P M K E F Pest Megye 
Önkormányzatának Dísztermében. A szakmai konferencia meghívott előadói voltak: Dr. 
Bugán Antal klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, intézet igazgató, Debreceni 
Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Magatartástudományi Intézet, Dr. Habil. 
Nagy Beáta klinikai gyermekpszichológus, pszichoterapeuta, egyetemi docens, Debreceni 
Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Magatartástudományi Intézet, Prof. Dr. 
Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, tanszékvezető egyetemi tanár, 
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet. 
A konferenciát követően a PMKEF tagjai a Díszteremben megtartották októberi ülésüket. 

© A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet által szervezett „A család szerepe a drogprobléma 
kezelésében" című előadásán (2009. október 26-27.) a PMKEF 1 fővel képviseltette magát. 

« A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet által szervezett „ Kommunikáció I." című előadásán 
(2009. november 11-12.) a PMKEF 1 fővel képviseltette magát. 

« A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet által szervezett „Tisztán-Látás" - Megelőző-
felvilágosító szolgáltatök VII országos konferenciáig" című szakmai konferenciáján (2009. 
december 03.) a P M K E F 1 fővel képviseltette magát. 

Budapest, 2010. február „ „ 

Készítette: Szehofner József, 
a PMKEF szakmai társelnöke 



Segédiet a Önszerveződő, Öntevékeny Közösségeket Támogató Keret FEBRUÁR felhasználásáról szóló beszámolóhoz 

1. Támogatott szervezet 
neve 

2. Támogatás célja 
3. Támogatás 

összege 

4. Támogatott 
program 

megvalósulásának 
időtartama 

5. Benyújtott 
számlák 
összege 

6. Benyújtott számiák 
felhasználásának 

jogcíme 

7. Elszámolás 
határideje 

8. Javasolt 
intézkedés 

Gyál Városi Népdalkör 
Eqyesület 

fellépőruha cseréje 100 000 Ft 2009.01.01-12.31 100 000 Ft fellépő ruha 2010.01.31 
elfogadásra 

javasolt 
Ujhartyán 
Hagyományőrzése a Jövőért 
Alapítvány 

sportcsarnok technikai 
műszaki feltételeinek 
javítása 

200 000 Ft 2009,09.01-11.31 200 000 Ft 
sportcsarnok technikai 
mászaki feltételeinek 
javítása 

2009.12.31 elfogadásra 
javasolt 

Szülői Munkaközösség-
Újhartyáni Német 
Nemzetiségi Általános 
Iskola 

A gyerekek szabadidős és 
kulturális tevékenységének 
technikai és műszaki 
háterének javítására, 
padlózat korszerűsítéséhez 
szükséges nyersanaygok 
besz. 

200 000 Ft 2009.09.01-11.31 276 381 Ft 

A gyerekek szabadidős 
és kulturális 
tevékenységének 
technikai és műszaki 
háterének javítására, 
padlózat 
korszerűsítéséhez 
szükséges 
nyersanaygok besz. 

2009.12.31 
elfogadásra 

javasolt 

Együtt Tatárszentgyörgyért 
Alapítvány 

Lovasnapokról több ezer 
példányban képes reklám 
kiadványok megjelentetése 

200 000 Ft 2009.04.26 247 200 Ft 

Lovasnapokról több ezer 
példányban képes 
reklám kiadványok 
meqielentetése 

2009.05.26 
elfogadásra 

javasolt 

Szentendrei Református 
Gimnáziumért és 
Kolléqiumért Eqyesület 

2009. évi működési 
költségeire 

250 000 Ft 2009.01.01-12.31 301 385 Ft 2009. évi működési 
költségeire 

2010.01.31 
elfogadásra 

javasolt 

Körisfa Se Nagykörös 
2010. évi működési 
költséqeire 

150 000 Ft 2009.04.01-11.30 219 998 Ft 2010, évi működési 
költséqeire 

2009.12.30 
elfogadásra 

javasolt 
Gyömröi Cserkészekért 
Aiapítvány 

dologi kiadásokra 220 000 Ft 2009.01.01-12.31 398 142 Ft dologi kiadásokra 2010.01.31 
elfogadásra 

javasolt 

Hálaszó Alapítvány, Gomba 
dologi és személy jellegű 
kiadásokra 150 000 Ft 2009.05.01-09.30 150 675 Ft 

dologi és személy jellegü 
kiadásokra 2009,10.31 

elfogadásra 
javasolt 

Gombai Református Kórus Kórustalálkozó költségeihez 100 000 Ft 2009.04.15-09.30 138 161 Ft 
Kórustalálkozó 
költségeihez 2009.10.30 

elfogadásra 
javasolt 

Közalapítvány Áporka 
Községért Működési költségre 

200 000 Ft 2009.04.01-12.31 218 663 Ft Működési költségre 2010.01.31 
elfogadásra 

javasolt 

Egy Csónakban Evezünk 
Alapítvány, Dunakeszi 

Rendezvények előkészítése, 
bterembérlet stb 

200 000 Ft 2009.09.01-12.15 205 000 Ft Rendezvény szervezése, 
terembérlés 

2010.01.15 elfogadásra 
javasolt 

a . 



Táblázat a 2009-es ifjúsági és Sport Keret fel haszna Sásáról szóló beszámolóhoz a 2010. februári '• " . • . . " . ' ' ; 

1. T.1 Y I O f l i T l O t í S / . O ' V 0 7 C T I 1 Ü V O 
2. Támogat;-s 

colja 
3. Támogatás 

összege 

4.Támogatott 
program 
megvalósulása 
nak időtartama 

5. Benyújtott 
sz.i'iilak 
Ó S S 7 C H J G 

!). I'iunviijtolt 
számiak 

fo ha5znal.is.mnk 
jogcíme 

F.-ls/ámoias 
határideje 

8. Javasolt 
intézkedés 

Diősd Község Sportéletének 
Fejlesztéséért Alapítvány 

Közösségi 
program 
szervezése: "A 
sport összeköti az 
embereket" 150 000 

2009. 05. 31-
2009. 12. 31. 150 000 pólók 2010.01.21 

A beérkezett 
elszámolást az Iroda 
elfogadásra 
javasolja. 

Nagykőrös a XXI. Században 
Alapítvány 

Program: XXÍ. 
Századi délután 100 000 

2009. 05. 23-
2010. 12. 31. 114 000 

sporteszközök, 
hangtechnika 
biztosítása 2010.01.28 

A beérkezett 
elszámolást az Iroda 
elfogadásra 
javasolja. 

Fiatalok Kistarcsáért 
Egyesület 

Kistarcsaí Rádiós 
Klub 60 000 

2009. 05. 23-
2009. 12. 30. 65 444 

bérleti díj, kiegészítők, 
nyomdai költségek 2010.01.30 

A beérkezett 
elszámolást az Iroda 
elfogadásra 
javasolja. 

Dabasi Röplabda Club 
Soprtprogramok 
szervezése 150 000 

2009. 01. 01-
2009. 12. 31. 150 000 terembérleti díj 2010.02.25 

A beérkezeti 
elszámolást az Iroda 
elfogadásra 
javasolja. 

Váci Női Kézilabda SE 

Ifjúsági és 
gyermeksport 
rendezvények 
szervezése 300 000 

2009. 05. 01-
2009. 11. 17. 317 000 

terembérleti díj, 
játékvezetői költség, 
díjazás 2010.02.25 

A beérkezett 
elszámolást az Iroda 
elfogadásra 
javasolja. 

http://ha5znal.is.mnk


Táblázat a "Kiemelt megyei sportesemények" pályázat felhasználásáról szóíó beszámolóhoz a 2010. februári közgyűlésre 

A pályázó szervezet neve A pályázat címe 
Benyújtott 

számlák 
összege 

Támogatás 
összege 

T á m . ö. 60 % 
a 1. részlet 

Tám. ö. 40 %-
a II. részlet 

Javasolt intézkedés 

1. 2980/2009 Pes t Megye i Labdarúgó Szövetség 
Pes t Megye i Utánpótlás Labdarúgó 
Torna "Versenybehoz" 

100 000 100 000 60 000 40 000 
A beérkezett elszámolást az 
Iroda elfogadásra javasol ja. 

2. 2981/2009 Pes t Megye i Labdarúgó Szövetség 
Nemzetközi Utánpótlás Labdarúgó 
Torna "Turóczi Béla Emlékverseny" 

200 000 200 000 120 000 80 000 
A beérkezett elszámolást az 
Iroda elfogadásra javasol ja. 

3. 2983/2009 Pes t Megye i Labdarúgó Szövetség 
Férfi U19-es (ifjúsági Bajnokok 
tornája 

100 000 100 000 60 000 40 000 
A beérkezett elszámolást az 
Iroda elfogadásra javasol ja. 

4. 3031/2009 Pest Megye i Kézilabda Szövetség 
Pest Megye i Serdülő Bajnokság 
(leány-fiú '93-as korosztály) 

301 183 300 000 180 000 120 000 
A beérkezett elszámolást az 
Iroda elfogadásra javasol ja. 

5. 3032/2009 Pes t Megye i Kézilabda Szövetség 
Pest Megye i Serdülő Bajnokság 
(leány-fiú '95-ös korosztály) 

261 689 250 000 150 000 100 000 
A beérkezett elszámolást az 
Iroda elfogadásra javasol ja. 

6. 3036/2009 Pes t Megye i Sportszövetség - Birkózás 
Meghívásos Megye i Szabadfogású 
Serdülő Birkózó verseny 

115 258 100 000 60 000 40 000 
A beérkezett elszámolást az 
Iroda elfogadásra javasol ja. 

7. 3037/2009 Pest Megye i Sportszövetség - Birkózás 
Meghívásos Megye i Szabadfogású 
Diák és Gyermek Birkózóverseny 

100 000 100 000 60 000 40 000 
A beérkezett elszámolást az 
Iroda elfogadásra javasol ja. 

8, 2997/2009 Pes t Megye i Sportszövetség - Birkózás 
Nemzetközi Meghívásos 
Szabadfogású Diák-Kadet 
Birkőzóverseny 

212 875 200 000 120 000 80 000 
A beérkezett elszámolást az 
Iroda elfogadásra javasol ja. 

9. 3011/2009 Pes t Megye i Sportszövetség - Röplabda Pajtás Kupa leány röplabda torna 100 105 100 000 60 000 40 000 
A beérkezett elszámolást az 
Iroda elfogadásra javasol ja. 

10. 3013/2009 Pes t Megye i Sportszövetség - Röplabda Mikulás Kupa leány röplabda torna 150 000 150 000 90 000 60 000 
A beérkezett elszámolást az 
Iroda elfogadásra javasol ja. 

11. 3014/2009 Pes t Megye i Sportszövetség - Röplabda Húsvét kupa leány röplabda torna 50 314 50 000 30 000 20 000 
A beérkezett elszámolást az 
Iroda elfogadásra javasol ja. 
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Tárgyszó Határozat/rendelet 
száma 

oldalszám 

2009. évi belső ellenőrzés 

2009. évi beszámoló 

Pest Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

2009. évi költségvetés 

2010. évi üzleti terv 

Dél-Pest Megyei TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 

Naszály-Galga Szakképzés Szervezési Társaság Nonprofit Kft. 

Pest Megye Háza Adminisztrációs és Üzleti Központ Kft. 

Pest Megye Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft. 

beruházás (beruházási cél indoklása, beruházási célokmány) 

Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 

beszámoló 

Ifjúsági és Sport Keret 

KAB-KEF-08-A-0021 

„Kiemelt megyei sportesemények" 

Önszerveződő, Öntevékeny Közösségeket támogató Keret 

Pest Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

turizmus 

bírósági ülnök megbízatás megszűnés 

Budapest II., Tárogató út 84-90. 

78/2010. (02.26.) 

80/2010. (02. 26.) 

51/2010. (02.26.) 

8/2010. (III. 05.) r. 

78/2010. (02. 26.) 

68/2010. (02. 26.) 

162, 244 

162,331 

156,164 

153,190 

74/2010. (02. 26.) 161 

75/2010. (02. 26.) 161 

76/2010. (02. 26.) 161 

77/2010. (02. 26.) 162 

.62, 244 

160, 242, 243 

83/2010. (02. 26.) 163,334 

81/2010. (02. 26.) 162 

84/2010. (02. 26.) 163,335 

82/2010. (02. 26.) 162, 333 

80/2010. (02. 26.) 162,331 

51/2010. (02. 26.) 156,164 

62/2010. (02. 26.) 159 

54/2010. (02. 26.) 153 

55/2010. (02. 26.) 156 

79/2010. (02. 26.) 162 
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Ceglédi Cantate Gyermekkórusért Alapítvány 

civil szervezetek támogatása 

Ifjúsági és Sport Keret 

Önszerveződő, Öntevékeny Közösségeket támogató Keret 

Dél-Pest Megyei TISZK Nonprofít Közhasznú Kft. 

„Egész életen át tartó tanulás program" 

„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok" 

Együtt Tatárszentgyörgyért Alapítvány 

együttműködés 

elnöki keret 

Ceglédi Cantate Gyermekkórusért Alapítvány 

Együtt Tatárszentgyörgyért Alapítvány 

Nemzet Emlékezés Harangja Alapítvány 

Szent Máté Alapítvány Köka 

értékesítési pályázat 

fegyelmi 

Fejér megye 

finanszírozási előleg visszafizetés 

69/2010.(02.26.) 

83/2010.(02.26.) 

82/2010. (02. 26.) 

74/2010. (02. 26.) 

66/2010. (02. 26.) 159 

67/2010. (02. 26.) 160 

72/2010. (02. 26.) 161 

61/2010. (02. 26.) 158 

57/2010. (02. 26.) 157, 234 

69/2010. (02. 26.) 160 

72/2010. (02. 26.) 161 

70/2010. (02. 26.) 160 

71/2010. (02. 26.) 160 

55/2010. (02. 26.) 156 

52/2010.(02.26.) 

61/2010.(02.26.) 

9/2010. (III. 05.) r. 

27/2010.(01.29.) 

160 

163,334 

162,333 

153 

158 

154,231 

23 
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G,Gy 

Gazdasági Bizottság 53/2010. (02.26.) 153 

H 

haszonkölcsön szerződés 56/2010. (02. 26.) 156, 232 

Honvédelmi Minisztérium 

j 

64/2010. (02.26.) 159,239 

1 

Ifjúsági és Sport Keret 83/2010. (02. 26.) 163,334 

igazgatási szünet 73/2010. (02. 26.) 161 

ingatlan 

Budapest II., Tárogató út 84-90. 55/2010. (02.26.) 156 

inkurrens anyagok 64/2010. (02.26.) 159,239 

K 

KAB-KEF-Ö8-A-0021 81/2010. (02. 26.) 162 

képzés indítás 60/2010.(02. 26.) 157 

„Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára" 65/2010. (02.26.) 159 

készfizető kezesi szerződés 59/2010. (02. 26.) 157 

„Kiemelt megyei sportesemények" 84/2010. (02.26.) 163,335 

költségvetési rendelet 8/2010. (111.05.) r. 153,190 

L 

Losontzi István Óvoda, Alt. Isk., Cegléd 52/2010.(02. 26.) 153 
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M 

Majorosné Lasányi Ágnes 52/2010.(02.26.) 153 

N 

Naszály-Galga Nonprofít Kiemelkedően Közhasznú Kft. 

készfizető kezesi szerződés 59/2010. (02. 26.) 157 

üzleti terv 75/2010.(02. 26.) 161 

Nemzet Emlékezés Harangja Alapítvány 70/2010. (02. 26.) 160 

O 

Országközepe Szakképzés-szervezési Társulás 

ci ci 

58/2010. (02. 26.) 157 

Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottság 53/2010. (02. 26.) 153 

Önszerveződő, Öntevékeny Közösségeket támogató Keret 82/2010. (02. 26.) 162,333 

P 

Pakony és Térsége Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület 82/2010. (02. 26.) 162,333 

paiy azai 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj- 79/2010. (02.26.) 162 

„Egész életen át tartó tanulás program" 66/2010.(02.26.) 159 

„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok" 67/2010. (02.26.) 160 

értékesítési 55/2010. (02.26.) 156 

Ifjúsági és Sport Keret 83/2010. (02.26.) 163,334 

KAB-KEF-08-A-0021 81/2010. (02. 26.) 162 

„Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára" 65/2010. (02. 26.) 159 
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„Kiemelt megyei sportesemények" 84/2010. (02. 26.) 163,335 

Önszerveződő, Öntevékeny Közösségeket Támogató Keret 82/2010. (02. 26.) 162,333 

Pest Megye Háza Adminisztrációs és Üzleti Központ Kft. 76/2010. (02. 26.) 161 

Pest Megye Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofít Kft. 77/2010. (02. 26.) 162 

Pest Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 80/2010. (02. 26.) 162,331 

Pest Megyei Önkormányzat Hivatala 

igazgatási szünet 73/2010. (02.26.) 161 

költségvetés 8/2010. (III. 05.) r. 153,190 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 51/2010. (02. 26.) 156,164 

S 

SAVE-REMA Energiaügynökség Kft. 56/2010. (02.26.) 156 

SZ 

Szent Máté Alapítvány Kóka 71/2010.(02. 26.) 160 

Szent Rókus Kórház és Intézményei 

pályázati részvétel 65/2010. (02. 26.) 159 

szerződés 

ellátási 57/2010.(02.26.) 157, 234 

haszonkölcsön 56/2010.(02. 26.) 156, 232 

készfizető kezesi 59/2010. (02. 26.) 157 

támogatási 58/2010. (02.26.) 157 

T 

Táncsics Mihály Gimnázium 68/2010.(02. 26.) 160, 242,243 

támogatási szerződés 

Ceglédi Cantate Gyermekkórusért Alapítvány 69/2010. (02. 26.) 160 

Együtt Tatárszentgyörgyért Alapítvány 72/2010. (02. 26.) 161 

Nemzet Emlékezés Harangja Alapítvány 70/2010.(02. 26.) 160 
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Országközepe Szakképzés-szervezési Társulás 58/2010. (02. 26.) 157 

Szent Máté Alapítvány Kóka 71/2010. (02. 26.) 160 

Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola, Nagykőrös 60/2010. (02. 26.) 157 

turizmus 62/2010. (02. 26.) 159 

U,Ü 

Unghváry László Ker. és VendégSátóipari Szki., Cegléd 66/2010. (02. 26.) 159 

67/2010. (02. 26.) 160 

üzleti terv 

Dél-Pest Megyei TISZK Nonprofít Közhasznú Kft. 74/2010. (02. 26.) 161 

Naszály-Galga Szakképzés Szervezési Társaság Nonprofít Kft. 75/2010. (02 26.) 161 

Pest Megye Háza Adminisztrációs és Üzleti Központ Kft. 76/2010. (02 26.) 161 

Pest Megye Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofít Kft. 77/2010. (02 26.) 162 
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