
1 

 

 

 

 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
 

 

 

 

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS GAZDASÁGI 

ELLÁTÓ SZERVEZETE 

2021. ÉVI MUNKÁJÁRÓL  

 

 

 

KÉSZÍTETTE:  

ZICS TAMÁS 

MEGBÍZOTT IGAZGATÓ  



2 

 

Tartalomjegyzék 
Vezetői összefoglaló .................................................................................................................. 3 

Az intézmény alaptevékenysége ................................................................................................ 6 

Étkeztetési feladatok .................................................................................................................. 7 

Jogszabályi feltételek ............................................................................................................. 8 

Tárgyi feltételek ..................................................................................................................... 9 

Személyi feltételek ............................................................................................................... 10 

Jelenlegi hatékonyság ........................................................................................................... 11 

SWOT elemzés ..................................................................................................................... 11 

Kimutatás a főzött ételadagokról különböző megbontás szerint .......................................... 13 

Eltérő (diétás) étkeztetés biztosítása..................................................................................... 19 

Helyi alapanyag feldolgozása ............................................................................................... 20 

A konyhák állagának megóvására és a fejlesztésre megtett intézkedések ........................... 21 

Veszélyhelyzet alatt megvalósított feladatok ........................................................................... 21 

Pénzügyi számviteli feladatok .................................................................................................. 25 

Az intézmény költségvetése ................................................................................................. 26 

A bevételek megoszlása ....................................................................................................... 27 

A kiadások megoszlása ........................................................................................................ 28 

A dologi kiadások részletezése............................................................................................. 29 

Munkaerő gazdálkodás ............................................................................................................. 30 

Püspökladányi Helyi Közösség Munkaszervezetének feladatai .............................................. 32 

 

  



3 

 

Vezetői összefoglaló 

 

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezetének megbízott igazgatójaként a 2021. évben 

célom az volt, hogy a rendelkezésére álló erőforrásokból a lehető legjobb eredményt érjem el 

és bővítsem a rendelkezésre álló erőforrásokat a saját bevételek növelése révén.  

 

További feladatom volt az intézmény működése átszervezésére vonatkozóan egy átfogó 

tanulmány készítése mind a számviteli-pénzügyi feladatra, mind a konyhai étkeztetési 

feladatokra vonatkozóan.  

 

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezet felelős vezetőjeként gondoskodtam az 

intézmény takarékos, kiegyensúlyozott gazdálkodásáról, az intézmény rendelkezésére álló 

erőforrások lehető legjobb kihasználásáról, annak ellenére is, hogy az élelmiszeranyag árak 

jelentős mértékben emelkedtek, míg a térítési díjak norma összegét nem lehetett megemelni a 

2021. évben.  A jelenlegi norma nem fedezi a nyersanyag költséget, ezért a normát meghaladó 

mértékű élelmiszer alapanyagok többlet finanszírozása az irányító szervi támogatásból 

történik.  

A megfelelő változatossági mutató fenntartása kevesebb élelmiszer beszerzéssel már nem 

megoldható. A kiadások csökkentése érdekében lehetőség van a 37/2014. (IV.30.) EMMI 

rendelet szerinti minimális adagokkal való számolás, de akkor számolni kell annak 

következményével, hogy csökken az étkezők száma. 

 

Az élelmiszer számlák teszik ki a havi kiadások 75-80%-át. A bevételt meghaladó kiadási 

összegek az élelmiszerárak emelkedése miatt is jelentősen növekedett 2021-ben. Míg a 

bevételek növelése a térítési díjak idei befagyasztása miatt nem lehetséges. A Koronavírus-

világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági 

intézkedésekről szóló 603/2020. (XII.18.) Korm. rendelet értelmében 2021. december 31. 

napjáig a helyi önkormányzat és gazdálkodó szervezete az általa nyújtott szolgáltatásokért 

megállapított díj nem lehet magasabb, mint a 2020. december 18-án hatályos és alkalmazandó 

díj. A fentieknek megfelelően a térítési díjak a 2021. évben nem változhattak. 

A magasabb infláció miatt nem csak élelmiszer, hanem a karbantartási anyagok árai is 

számottevő mértékben emelkedtek.  
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Év végével emiatt több számla kifizetésére nem volt elegendő fedezet. Az intézmény 

biztonságos gazdálkodásához magasabb összegű intézményfinanszírozás szükséges.  

A magas nyersanyag árak miatt az intézményi bevételek szinte teljes része a működési 

kiadások biztosítását szolgálja. A felhalmozási kiadások minimálisak, pedig több sürgősen 

elvégzendő felújítás, beszerzés vált szükségessé, amelyet mind a belső ellenőrzés, mind a 

NÉBIH megállapított. 

 

A kiegyensúlyozott gazdálkodás mellett fontosnak tartottam, hogy az intézmény 

alkalmazásában lévő munkavállalók munkája sikeres és eredményes legyen, valamint a 

számonkérés biztosított legyen a belső kontrolrendszer fejlesztése révén. Az intézmény 

kevesebb hibával működjön, főként a hibák megelőzésére törekedtem a rendszeres vezetői 

értekezletek, dolgozói tájékoztatók megvalósításával.  

 

Fontosnak tartom munkám során olyan döntéseket hozni, amely figyelembe veszi mind az 

intézmény érdekeit, mind az önkormányzat által az intézménnyel szemben támasztott 

elvárásait. Munkám során törekedtem az önkormányzati intézmények vezetőivel jó 

munkakapcsolat kiépítésére és a rendszeres egyeztetésekre. Az intézmények működése ne 

szenvedjen hátrányt soha, azáltal, hogy a GESZ látja el a gazdálkodási feladatait.    

 

Az feltárt hiányosságok kezelésre szükséges intézkedések megtörténtek, a szükséges 

intézkedések nyomon követése folyamatos.  

Püspökladány Város Önkormányzatának 2016. június 17-i soron kívüli testületi ülésén került 

elfogadásra a 68/2016. (VI.17.) számú testületi határozat, mely határozat értelmében 

Püspökladány Város Önkormányzata elfogadta, hogy a TOP-7.1.1-16 kódszámú „Kulturális 

és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és a helyi közösségszervezés a városi helyi 

fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című pályázati felhívásra létrejött Püspökladányi Helyi 

Akciócsoport, valamint a GESZ került a munkaszervezeti feladatok kijelölésére. 

Az alábbi felhívásokra 2021. február 15-ig nyújthattak be támogatási kérelmet a pályázók:   

• Közösségi és szabadidős terek fejlesztése, hiánypótló közösségi terek kialakítása és 

ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzések (TOP-7.1.1-16-H-034-2) 
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A benyújtási időszak kezdetétől (2018-2021) a fentnevezett felhívásokra összesen 68 db 

pályázat érkezett, illetve 1 db pályázat a kulcsprojekt, amely a korábbi évben került kiírásra. 

Ebből 61 db pályázat került támogatásra a Helyi Bíráló Bizottság által.  

A kis projektek megvalósítása folyamatban van. Mivel valamennyi pályázat utófinanszírozott, 

ezért a támogatási összeget a megvalósítást, pontosabban a beszámoló és kifizetés igénylés 

jóváhagyását követően utalják a pályázók bankszámlaszámára.  

Az önkormányzati és költségvetési szervezetek jogosultak 100 % előleg benyújtására, így 

esetükben a támogatási összeg a pályázat megkezdéséhez is megérkezhet.  

A civil szervezet a jogszabálynak megfelelően sajnálatos módon csak 25% előleg 

benyújtására jogosultak. 

A meglehetősen bürokratikus és körülményes elszámolási rendszer miatt a civil pályázatok 

sokszor egy évig is várnak, amíg a Közreműködő Szervezet jóváhagyja a kifizetés igénylést 

és utalja a támogatási összeget. 

Ennek a folyamatnak a felgyorsítására már két alkalommal sor került személyes egyeztetésre 

a Magyar Államkincstárnál. 
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Az intézmény alaptevékenysége 

 

A költségvetési szerv számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a költségvetési 

szerv szervezeti egységei és az alkalmazottak közötti megosztásáról a szervezet vezetője 

gondoskodik. 

A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, 

irányító által a költségvetési szerv egyes szervezeti egységeire, vezetőire és az 

alkalmazottakra kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel. 

 

A költségvetési szervben folyó tevékenységet az alábbi jogszabályok határozzák meg: 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, 

 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 

 2000. évi C. törvény a számvitelről, 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről 

 1995. évi CXVII. törvény a Személyi jövedelemadóról 

 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 

 2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról 

 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról 

 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről 

 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet az államháztartás számvitelének 2014. évi 

megváltozásával kapcsolatos feladatokról 

 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb 

gazdasági események kötelező elszámolási módjáról 

 249/2000. (XII.24.) Korm. r. az államháztartás szervezeti beszámolási és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól, valamint az azt módosító 369/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet. 
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 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló tv. 

végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó 

egyes költségvetési intézményeknél 

 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozási 

előírásokról 

 

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alaptevékenysége közé tarozik: 

 

- A Munkamegosztási Megállapodásban foglaltak szerinti pénzügyi-számviteli 

feladatok ellátása az alábbi intézményekben: 

 

o Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény, 

o Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum, 

o Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 

 - Az intézmény működtetésével kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, 

adatszolgáltatási, beszámolási feladatok ellátása. 

-  Az intézmény ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvényben meghatározott intézményi gyermekétkeztetést- a Kálvin Téri 

Általános Iskolában, a Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskolában és a Karacs Ferenc 

Kollégiumban- valamint a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetését. 

 

Étkeztetési feladatok 

Intézményünk 2013. január 1-jétől folyamatosan látja el az étkeztetési feladatokat és 

intézmény három főzőkonyháján. 

Szolgáltatásainkat nem csak az általános iskolai tanulók és pedagógusok, hanem a Segítő 

Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (180-190 fő), Bentlakásos 

Otthon (28-30 fő) és az Erős Lajos Református Iskola (120-130 fő), valamint vendég 

étkeztetés keretein belül átlagosan 80-90 fő veszi igénybe. 

 

A főzőkonyhák szabad kapacitásuk terhére vendégétkeztetést is elláthatnak. 



8 

 

 

Jogszabályi feltételek 

A közétkeztetés jogi szabályozásában a kiindulópontot az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvény 50. § (3) bekezdése jelenti, amely elvárásként fogalmazza meg; „A 

közétkeztetésben – különös tekintettel az egészségügyi, szociális és gyermekintézményekben 

nyújtott közétkeztetésre – az élettani szükségletnek megfelelő minőségű és tápértékű étkezést 

kell biztosítani.” Az egészségügyi törvény általános előírásán, mint alapvető jogi normán 

kívül egyéb szakigazgatási törvények, rendeletek (így a 1997. évi XXXI. törvény a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, az 1993. évi III. törvény a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről) 

szintén kimondják, hogy az ellátottaknak az életkornak megfelelő étkeztetést kell 

megszervezni és a szükségletnek megfelelő mennyiségű, minőségű és tápértékű étkezést kell 

nyújtani napi rendszerességgel. Amennyiben az ellátást igénybe vevők egészségi állapota 

indokolja, részükre – orvosi javaslatra – az orvos előírásainak megfelelő diétás étkezést kell 

biztosítani. 

A nevelési oktatási intézményekben a gyermekek és a tanulók étkeztetését a gyermekek 

védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) gyermekétkeztetésre 

vonatkozó rendelkezései szerint kell megszervezni. (A települési önkormányzat kötelező 

feladata) 

A Gyvt. 21. §-ának (1) bekezdése szerint természetbeni ellátásként a gyermek életkorának 

megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes 

képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, 

gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó 

intézmény vezetője kérelmére: 

a) a bölcsődében, 

b) az óvodában, 

c) a nyári napközis otthonban, 

d) az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban, 

e) az általános iskolai és - ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen nem 

rendelkezik - a középfokú iskolai menzai ellátás keretében, 

g) a 21/C. §-ban foglaltak szerint a bölcsőde és az óvoda zárva tartása, valamint az iskolában 

a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban:  Nktv.) 30. §-ának (1) 
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bekezdése szerinti nyári szünet és az Nktv. 30. §-ának (4) bekezdése szerinti tanítási szünetek 

időtartama alatt (a továbbiakban együtt: szünidei gyermekétkeztetés). 

 (2) A költségvetési szerv tevékenysége lehet 

a) alaptevékenység, amely a létrehozásáról rendelkező jogszabályban, alapító okiratában a 

szakmai alapfeladataként meghatározott, valamint a szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő 

más, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység, 

b) vállalkozási tevékenység, amely haszonszerzés céljából, államháztartáson kívüli forrásból, 

nem kötelezően végzett termelő-, szolgáltató-, értékesítő tevékenység. 

 

Tárgyi feltételek 

 

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 3 főzőkonyha tekintetében rendelkezik 

működési engedéllyel. 

- Kis Petőfi Konyha, melynek működési engedélyében szereplő engedélyezett főzési 

adagszám 500 adag. A Kis Petőfi Konyha a 2021. évben nem üzemelt főzőkonyhaként, csak 

az ételek tálalása történt az étkező helyiségben. Az ételszállítás a Kollégium Konyháról 

történt.  

- Kálvin Konyha, melynek működési engedélyében szereplő engedélyezett főzési 

adagszám 640 adag. Az ételszállítás a Kollégium Konyháról történt.  

- Kollégium konyha, melynek működési engedélyében szereplő engedélyezett főzési 

adagszám 1500 adag, 2016.09.30-án kiadott HB-10/ÉÁO/01367- 2/2016. külön engedély 

szerint, melyet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala adott ki. 

 

A 2021. évben beszerzett tárgyi eszközök listája 

58/2021. (XI. 25.) önkormányzati testületi határozatban született döntés szerint, Püspökladány 

Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 34. § (1) bekezdése, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja alapján az önkormányzat 2021. évi 

költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében II. 11. 

pontban szereplő szociális tartalékot a gyermekétkeztetésben résztvevő konyha/konyhák 

felújítására fordította. 

 

GESZ KONYHA  
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S.sz. Megnevezés Mennyiség Bruttó összeg 

1. INOX rozsdamentes polcrendszer 1 db 599 387 Ft 

2. EM-NGS-1300 - Gáz sütő, 3 aknás, 3xGN 2/1 sütő 2 db 2 482 012 Ft 

3. GM-GZST10 - Gázüzemű főzőzsámoly, RM acél 

felépítmény, piezo gyújtás, öntöttvas 

5 db 784 225 Ft 

4. EM-NGT-800 - Gáztűzhely, 4égő+GN2/1sütő 4 

ráccsal, f 23 kW(1x5,4;3x3,6+6.8sütő)"4 nyílt égő 

2 db 1 971 180 Ft 

5. EM-MT-1200 NY - Elektromos melegen-tartó pult, 

alul nyitott, alsó polccal, 230V, 2,4kW, 3xGN1/1 

1 db 415 036 Ft 

6. Co-IP20 - Habverő-keverő-dagasztógép, 20L/5kg 1 db 441 739 Ft 

7. Munkaasztal alsó polccal Emax-1010 18/10-es 1 db 153 829 Ft 

8. Co-IP20 - Habverő-keverő-dagasztógép, 20L/5kg 1 db 441 739 Ft 

9. Munkaasztal perforált alsó polccal Emax-110018/10-es 

1900×700×850 

2 db 385 597 Ft 

10. Munkaasztal perforált alsó polccal Emax-110018/10-es 

1900×700×850 

1 db 192 799 Ft 

11 Munkaasztal perforált alsó polccal Emax-110018/10-es 

1400×700×850 

1 db 165 894 Ft 

12. EM-NS-1306 - Elektromos sütő, 3 aknás, 3xGN 

2/1sütő, 400V/3x4,05kW 

1 db 886 778 Ft 

13. Elektromos olajsütő 400V 2x4,5 kW, 2x10 l 1 db 602 285 Ft 

14. EM-NS-1100 - GN edény, 2/1 40 mm, zománcozott 11 db 203 847 Ft 

MINDÖSSZESEN 9 726 347 Ft 

 

 

Személyi feltételek 

 

foglalkoztatott létszám  Kollégium 

konyha (fő)  

Kálvin konyha 

(fő) 

Petőfi  konyha 

(fő) 

élelmezésvezető  1 fő  - - 

élelmezési csoportvezető  1 fő  - - 

szakács  3 fő  - - 

konyhai kisegítő  6 fő  2 fő  2 fő 

karbantartó, gépkocsivezető  1 fő - - 
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adatrögzítő  3 fő - - 

összes konyhai létszám:  15 fő  2 fő  2 fő  

Jelenlegi hatékonyság 

 

megnevezés Kollégium főzőkonyha   Kálvin főzőkonyha  Petőfi főzőkonyha  

kapacitás 

(adag) 

számított 

adag  

kapacitás  számított 

adag  

kapacitás  számított 

adag  

1 500 1 090 640 - 500 - 

kihasználtság   72,66 %  -  - 

konyhai 

állományi 

létszám (2019. 

december 31-i 

állapot szerint): 

 16 fő, ebből 

ténylegesen 

a konyhai 

feladatok 

ellátását 

végző 12 fő  

 A tálalást 2 

fő konyhai 

kisegítő 

végzi 

 A tálalást 2 

fő konyhai 

kisegítő 

végzi 

1 fő konyhai 

dolgozóra jutó 

előállított 

adagszám:  

 1090 adag: 

12 fő = 

91 adag 

 -  - 

 

 

SWOT elemzés 

 

Erősségek 

 A konyhán foglalkoztatott dolgozók 

létszáma megfelelően biztosított 

 Több pozitív visszajelzés az ételek 

minőségére és mennyiségére 

vonatkozóan 

 Az ellátottak részére az ételek 

mennyisége, minősége, életkori 

sajátosságoknak való megfelelősége 

mindhárom főzőkonyhán a jelenlegi 

működtetés szerint biztosított.  

Gyengeségek 

 A konyhai dolgozók szakmai 

hiányosságai, továbbképzés hiánya 

 A gyermekétkezők létszáma évről 

évre csökken 

 Negatív visszajelzés is érkezik az 

ételek minőségére és mennyiségére 

vonatkozóan 

 Az új étkezők személyesen kell, hogy 

elvégezzék a szolgáltatás 

megrendelését   
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 Az elkészült ételek kiszállításának 

feltétele biztosított. (nem saját 

gépjárművel) 

 Új étkezők bevonása folyamatosan 

lehetséges, a konyha kapacitásai 

adottak. 

 Kollégium Konyha, Kálvin Konyha, 

Petőfi konyha tárgyi feltételi adottak 

(az épület biztosított)     

 

 

 

 

 

 

 

 Egy adott menü készítése naponta, 

nem veszi figyelembe az egyéni 

igényeket 

 Csak készpénzes fizetési mód 

 A hatályos jogszabályok betartásának 

feltételei nem adottak, a tárgyi 

feltételek hiányosak, a konyhai 

gépészet elavult, felújításra, 

fejlesztésre szorul (A meglévő 

eszközök a fokozott igénybevételnek 

kitett területeken kopottak, nehezen 

tisztíthatóak)  

 A diétás étkezés helyszínen történő 

elkészítésének hiánya 

 

Lehetőségek 

 A főzés során a rutin/szokások helyett 

ésszerűség a mindennapi munka 

során 

 Az intézmények átszervezésével az 

Óvodai és GESZ konyhák közös 

irányítás alá vonása 

 Tudásmegosztás a főzőkonyhák 

között, a dolgozók átirányításának 

lehetősége 

 A Kollégium konyha kapacitás 

szempontjából – figyelemmel a 

kihasználtságra – a vendégétkeztetést 

nagyobb mértékben szolgálja ki 

(esetleg bevonása a népkonyha 

részére történő főzésbe) 

 Étel kiszállítása a vendégebédet és a 

gyermekétkeztetést igénylőknek.  

Veszélyek 

 A gyakorlati oktatás hiányában hibák 

az ételek tárolásában  

 A nem megfelelő mennyiség, 

minőség következtében a 

vendégétkezők száma csökken (más 

helyen veszik igénybe az étkezést) 

 A „hagyományos” megrendelési 

módok miatt csökken a 

vendégétkezők száma 

 A nem megfelelően minőség 

következtében a vendégétkezők 

száma csökken (más helyen veszik 

igénybe az étkezést)  

 A nem megfelelő technikai feltételek 

hiányában (konyhai eszközök, 

légtechnika, stb.) munkahelyi baleset, 

egészségügyi károsodás 
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 Internetes weboldal működtetése az 

étkeztetés megrendelésére 

vonatkozóan 

 A,B, esetleg C menü készítése, a 

választás lehetősége az étkezést 

igénybevevők részére 

 Reform, egészséges ételek készítése 

bekövetkezése lehetősége 

 

 

Kimutatás a főzött ételadagokról különböző megbontás szerint 

 

A főzött ételadagok száma 2021. évben az alábbiak szerint alakult: 

 

Kollégium konyha 

 

 

    
Kollégium Konyha Ételadag Fő Arány 

6% 

40% 

3% 

4% 
11% 

5% 

22% 

9% 

Kollégium Konyha főzőtt adagok 
megoszlása 2021. évben 

Középiskolai étkeztetés 

Általános iskolai étkeztetés 

Szünidei étkeztetés 

Munkahelyi étkeztetés 

Erőss Lajos Református Iskola 

Bentlakásos Otthon 

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató 
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

Egyéb vendégebéd 



14 

 

Középiskolai étkeztetés 11 646 63 5,91% 

Általános iskolai étkeztetés 78 436 424 39,83% 

Szünidei étkeztetés 5 137 107 2,61% 

Munkahelyi étkeztetés 7 966 43 4,05% 

Erőss Lajos Református Iskola 22 550 122 11,45% 

Bentlakásos Otthon 9 661 26 4,91% 

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ 

és Gyermekjóléti Szolgálat 
42 669 168 21,67% 

Egyéb vendégebéd 18 845 74 9,57% 

Összesen 196 910   100,00% 

 

Az étkezők megoszlása funkciók szerint a 2021. évben: 

 

 

Konyhák  Ételadag Arány 

Gyermekétkeztetés  90 082 45,75% 

Munkahelyi étkeztetés  7 966 4,05% 

Szünidei étkeztetés  5 137 2,61% 

Vendég étkeztetés  93 725 47,60% 

Összesen  196 910 100,00% 

46% 

4% 

3% 

47% 

Az étkezők megoszlása funkció szerint  

Gyermekétkeztetés 

Munkahelyi étkeztetés 

Szünidei étkeztetés 

Vendég étkeztetés 
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A gyermekétkezők megoszlása a kedvezmény szerint a 2021. évben: 

 

 

 

Étkezők aránya a Kálvin Téri 

Általános Iskolában 
Ételadag Arány 

100%-s kedvezményben részesülő 12 376 28,13% 

50%-s kedvezményben részesülő 11 316 25,72% 

Normatív kedvezményben nem 

részesülő 
20 306 46,15% 

Összesen 43 998 100,00% 

 

 

 

28% 

26% 

46% 

Étkezők aránya a Kálvin téri Általános 
Iskolában 

100%-s kedvezményben 
részesülő 

50%-s kedvezményben 
részesülő 

Normatív kedvezményben 
nem részesülő 
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Étkezők aránya a Petőfi Sándor 

Általános Iskolában 
Ételadag Arány 

100%-s kedvezményben részesülő 29 752 86,39% 

50%-s kedvezményben részesülő 3 086 8,96% 

Normatív kedvezményben nem 

részesülő 
1 600 4,65% 

Összesen 34 438 100,00% 

 

 

 

86% 

9% 
5% 

Étkezők aránya a Petőfi Sándor 
Általános Iskolában 

100%-s kedvezményben 
részesülő 

50%-s kedvezményben 
részesülő 

Normatív kedvezményben nem 
részesülő 
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Étkezők aránya a Karacs Ferenc 

Kollégiumban és középiskolában 
Ételadag Arány 

100%-s kedvezményben részesülő 1 619 13,90% 

50%-s kedvezményben részesülő 7 207 61,88% 

Normatív kedvezményben nem 

részesülő 
2 820 24,21% 

Összesen 11 646 100,00% 

 

 

 

 

14% 

62% 

24% 

Étkezők aránya a Karacs Ferenc 
Kollégiumban és középiskolában 

100%-s kedvezményben 
részesülő 

50%-s kedvezményben 
részesülő 

Normatív kedvezményben 
nem részesülő 
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Étkezők aránya összesen Ételadag Arány 

100%-s kedvezményben részesülő 43 747 48,56% 

50%-s kedvezményben részesülő 21 609 23,99% 

Normatív kedvezményben nem 

részesülő 
24 726 27,45% 

Összesen 90 082 100,00% 

 

  

49% 

24% 

27% 

Étkezők aránya összesen 

100%-s kedvezményben részesülő 

50%-s kedvezményben részesülő 

Normatív kedvezményben nem 
részesülő 
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Eltérő (diétás) étkeztetés biztosítása 

A nevelési-oktatási intézményben minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő 

gyermek számára az állapotának megfelelő diétás étrendet kell biztosítani [37/2014. EMMI 

rendelet 15. § (1) szerint] 

Diétás étrend meghatározása 

A diétás étrend: olyan ételekből összeállított étrend, amely különleges összetételére vagy az 

előállítása során alkalmazott egyedi eljárásra tekintettel olyan fogyasztók speciális 

táplálkozási igényeit elégíti ki, akik számára sajátos egészségi állapotuk bizonyos anyagok 

ellenőrzött mértékben történő fogyasztását teszi indokolttá. 

A diétás étrend összeállítása során csak olyan élelmiszer használható fel, amely az adott diétás 

célra alkalmas. 

Diétás étkeztetés az óvodákban, iskolákban, kollégiumokban 

A köznevelési intézményekben egyre több olyan gyermek van, aki orvos által diagnosztizált 

betegség miatt diétás étrendre szorul.  A jogszabály szerint nem a szülőknek kell biztosítani a 

diétás étkeztetést rászoruló beteg gyermekének, hanem a gyermekétkeztetésért felelős 

önkormányzatoknak. (De a települési önkormányzatok döntő többsége nem rendelkezik a 

teljes diétás étkeztetés biztosításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.) 

A Közétkeztető nem hivatkozhat a személyi, és tárgy feltételek hiányára, az alapanyagok 

beszerzésének nehézségeire, neki kell oldania a diétára szoruló gyermekek étkeztetését. 

A diétás étkeztetés igénye 

Az iskolák 40%-ában az óvodák 60%-ában van legalább egy olyan gyermek, aki orvos által 

diagnosztizált betegség miatt diétás étrendre szorul. 

Bár az utóbbi években javult a helyzet, de a diétás étkeztetést a nevelési, oktatási intézmények 

30 %-ában még mindig a szülők biztosítják a rászorulóknak. 

A diétás étrend 

A diétás étrendet alkotó ételeket a megadott diétára való alkalmasságot befolyásoló anyag 

kizárásával kell elkészíteni, tárolni, szállítani, átadni a végső fogyasztónak, kizárva az ételek 

ilyen anyaggal való szennyeződésének lehetőségét. 

A gluténérzékenyek részére szánt diétás ételek készítéséhez búza, rozs, árpa, zab vagy ezek 

keresztezett változatait tartalmazó élelmiszerek közül csak a gluténérzékenyeknek szánt 

élelmiszerek összetételéről és címkézéséről szóló uniós rendelet szerinti „gluténmentes” 

jelöléssel ellátott élelmiszerek használhatók fel. 
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Diétás étrendet és diétás étlapot kizárólag dietetikus szakképesítéssel rendelkező szakember 

tervezhet, diétás étlapot pedig ilyen szakember felügyeletével lehet összeállítani. 

A Közétkeztető gondoskodik arról, hogy a diétás étel készítését diétás szakács szakmai 

képesítéssel rendelkező személy végezze, vagy dietetikus szakképesítéssel rendelkező 

szakember felügyelje. A dietetikust megbízási szerződéssel foglalkoztatja az intézmény.  

A közétkeztetőnek gondoskodnia kell arról, hogy a diétás étel készítését diétás szakács 

szakmai képesítéssel rendelkező személy végezze, vagy dietetikus szakképesítéssel 

rendelkező szakember felügyelje. Püspökladány Város GESZ 3 fő diétás szakáccsal 

rendelkezik.  

A diétás ételkészítéshez a használt tároló-, a főző-, és a tálaló edényzetet, gépeket, 

berendezéseket, valamint az eszközöket jól látható módon, maradandóan, felismerhetően, 

diétánként kell megjelölni. 

Ételkészítés: a diétás alapanyagok raktározása külön raktárban/hűtőben vagy a normál 

nyersanyagokkal együtt, de külön polcon, zárt dobozban történjen. 

A diétás ételek elő-, és elkészítését elkülönítve kell kezelni a normál ételek elő-, és 

készítésétől, térben vagy időben. 

Tárgyi, műszaki feltételek: amennyiben a diétás étel készítéséhez külön gépek, berendezések 

nem állnak rendelkezésre, akkor azt a normál ételek készítésétől úgy kell elkülöníteni, hogy a 

gép mosható tartozékait alapos fertőtlenítő mosogatás alá kell vetni, majd először a diétás 

menüt kell elkészíteni. 

 

Célszerű a tároló- és főző edényzetet a diéták szerint jelölni (pl.: Tejfehérjementes, 

Tojásmentes, Gluténmentes), a tálaló edényzetet például a diétát igénylő gyermek jelével 

vagy nevével ellátni, hogy a csoportban a tálalást végző személy számára is egyértelmű 

legyen, hogy a külön készült ételt melyik gyermeknek tálalja ki. A diétának megfelelő ételek 

kiszállítása jól zárható, a diétás étkeztetésben jól azonosítható (felcímkézett) edényben 

történjen, melynek mosogatását is a keresztszennyeződést kizáró módon kell megoldani. 

 

Helyi alapanyag feldolgozása 

A START munkaprogramból ez évben is – főleg a nyári időszakban – kaptuk a megtermelt 

javakat. Ez évben nagyobb mennyiségben érkezett száraz tészta és tök. A szokásos 

mennyiségnél jóval kevesebb került tárolásra.  
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A konyhák állagának megóvására és a fejlesztésre megtett intézkedések 

 

A nyár folyamán megvalósult a konyhák és ebédlő részek festése, így iskolakezdésre kulturált 

környezetben kezdődhetett meg a főzési tevékenység, illetve a gyerekek és a tanárok is tiszta 

higiénikus környezetben fogyaszthatták el az ebédjüket.   

 

Mind a NÉBIH, mind a munkavédelmi tanácsadó kifogásolta, hogy a konyhákon lévő 

világítási rendszer elavultak, a felszerelt por és páramentes fénycsőarmatúra üzembiztonsági 

szempontból nem megfelelő, így azok cseréje elkerülhetetlen volt. A Petőfi és a Kollégium 

Konyha ebédlőjében került lecserélésre a komplett fénycső armatúra.  

 

A 2021. évben elvégzett főbb felújítási, karbantartási munkák: 

- A Petőfi és Kollégium Konyha étkezőjében elvégzett világító lámpatestek cseréje 

korszerű LED-es világításra 

- A főzőüstök többszöri javítása, amelyben nagy segítségünkre volt a Norton-4 Kft., 

- 2 alkalommal rovar és rágcsálóirtás valamennyi konyhán, 

- A Rational sütő javítása a Kollégium Konyhán, 

- Festés és mázolás a konyhákban és az ebédlő helyiségben. 

 

 

Veszélyhelyzet alatt megvalósított feladatok 

Élelmiszerbiztonsági szempontból az alábbiakat biztosítjuk a veszélyhelyzet időszaka alatt:  

Konyhai dolgozók 

-    Kizárólag egészséges, tünetmentes, egészségügyi kiskönyvvel rendelkező dolgozók 

vehetnek részt a konyhai munkákban, tálalásban, ételszállításban, takarításban. Aki 

megbetegedést, így a koronavírus fertőzés bármely tünetét észleli, vagy szoros kontaktusba 

került igazolt koronavírus fertőzött személlyel, nem léphet a konyha területére, és nem is 

érintkezhet a konyhán dolgozókkal.  

-    A tálalás során rendszeresített védőruházatot, valamint kesztyűt és arcmaszkot használnak 

a dolgozók. 

A maszkviselés szabályaira való felhívás megtörtént, amely szerint a maszk semmilyen 

védelmet nem nyújt, ha a szájat vagy az orrot szabadon hagyja. 
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Ugyancsak lényeges, hogy a maszkviselés ne adjon hamis biztonságérzetet, hiszen 

önmagában, rendszeres kézmosás-, kézfertőtlenítés nélkül nem jelent kellő védelmet.  

 

•    Maszk felvétele előtt fontos a kézmosás és fertőtlenítés, 

•    A maszk takarja az orrot, a szájat és az állat, valamint a lehető legszorosabban illeszkedjen 

az arcunkhoz.  

•    Az egyszer használatos maszkokat a levétel után zárt tárolóba kerültek a gyűjtő 

edényzetbe.  

 

Kesztyű 

Bizonyos konyhai munkákhoz ajánlott a védőkesztyű viselése. Ilyen munkák lehetnek: az 

előkészítő műveletek és a tálalás. Kesztyűviselés esetén korlátlan számú eszközről kell 

gondoskodni, amelyek elszennyeződés, illetve munkafolyamat-váltás esetén azonnal 

cserélhetők. 

A kesztyű használata a fogyasztók felé látványos, de élelmiszerbiztonsági szempontból nem 

elvárt követelmény.  

-    A gyakori és megfelelően elvégzett kézmosás és kézfertőtlenítés fontosságára hívtuk fel a 

dolgozók figyelmét. Az ehhez szükséges felszerelést (hideg, meleg folyóvízellátás, szappan, 

virucid hatásspektrummal is rendelkező kézfertőtlenítő szer, egyszer használatos papír 

kéztörlő, fedeles, kézzel érintés nélkül nyitható, műagyag zsákkal bélelt hulladékgyűjtő 

edény) folyamatosan biztosítottuk számukra. A kézmosók folyamatos tisztántartásáról is 

gondoskodtunk. 

 

Az alábbi NÉBIH által előírt ajánlásokat az étkeztetés során figyelembe vettük: 

Csak biztonságosan hőkezelt, könnyen melegíthető ételeket tervezzenek étrendbe állítani, 

melyeknek meg kell felenie a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet előírásainak is. Kerüljék a mosatlan, 

nyers zöldségek, gyümölcsök kiadását. 

-    Az áruátvétel során igyekezzenek kerülni a közvetlen kontaktust a szállítást végző 

személlyel. Tartsanak egymástól minél nagyobb távolságot. Az áruátvételt végző dolgozókat 

is el kell látni védőfelszereléssel (szájmaszk, kesztyű, kézfertőtlenítőszer). Az áruátvétel 

helyét (gazdasági folyosó stb.) és eszközeit az átvételt követően fertőtleníteni szükséges. 

Áruátvételt követően mindenképpen kezet kell mosni, kezet kell fertőtleníteni.   
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-    A csomagolt élelmiszer szennyezettnek tűnő külső felületét ajánlott olyan vírusölő hatású 

szerrel letörölni, amely a csomagolóanyagot nem károsítja.  

Nem csomagolt élelmiszerek esetében (zöldségek, gyümölcsök) a felületükön történő 

koronavírus túlélési esélye a csomagolt élelmiszerhez hasonlóan alacsony.  

Zöldségek-gyümölcsök felhasználása és fogyasztása előtt minden esetben elvégzendő a 

felületük alapos folyóvizes lemosása, vegyszer használata azonban kerülendő! 

-    Abban az esetben, ha a gyermek nem tud, nem kíván élni a gyermekintézményben nyújtott 

közétkeztetés lehetőségével, akkor a gyermekek étkezését, melegétel-fogyasztását a 

közétkeztetés mellőzése esetén is lehetővé kell tenni a gyermekintézményben.  

A háztartásban készült ételekre nem vonatkoznak a közfogyasztású élelmiszerekre előírt 

szabályok, nem ismert az adott család járványügyi állapota, éppen ezért az ételek sem tárolási, 

sem melegítési, a szállító dobozok pedig mosogatás céljából nem engedhetők be a főző- és 

tálalókonyhákra!  

Az ilyen ételek tárolását és melegítését a szervezett étkeztetéstől elkülönítve – a járványügyi 

előírások (pl. ételes dobozok átvétel utáni fertőtlenítése) fokozott betartásával – kell 

megoldani. A közétkeztetéstől eltérő étkezés feltételeinek (személyzet, hűtőszekrény, 

mikrohullámú sütő, ebédlő-helyiség használata) megteremtése a szülő (gondviselő) és a 

gyermekintézmény illetékes vezetőjének megállapodásától függ. 

-    Az ételkészítésben, tálalásban, felszolgálásban résztvevők minimalizálják a kontaktust a 

fogyasztókkal. 

-    A kiszolgáló személyzet számára védőmaszkot, védőkesztyűt, vírusölő hatású, alkoholos 

kézfertőtlenítő szert kell biztosítani és annak minél gyakoribb használatát meg kell követelni. 

-    Ügyeljenek a belső terek (üzemi és vendégterek) fokozott szellőztetésére, a rendelkezésre 

álló légtechnikai eszközök helyes használatára.  

- Mesterséges szellőztetés esetén amennyiben nyithatóak az ablakok, javasolt a minél 

gyakoribb, nyitott ablakokon keresztüli természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. 

 

A takarításra vonatkozó előírások maximális figyelembe vétele: 

- A takarítást, fertőtlenítést végző dolgozók védőeszközökkel való ellátása szintén 

nélkülözhetetlen. Számukra megfelelő, virucid hatású szereket szükséges biztosítani. 

- Valamennyi helyiség (ideértve az üzemi és a fogyasztók által is látogatható 

helyiségeket), valamint kézzel gyakran érintett felület (pl. villanykapcsolók, kilincsek, 

korlátok, munkapultok stb.) szükség szerinti, de legalább napi egyszeri, illetve az 
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igénybevételtől függően akár napi több alkalommal elvégzett fertőtlenítőszeres takarítása 

rendkívül fontos! 

- Fontos a megfelelő tisztító- és fertőtlenítőszerek kiválasztása! A szerek címkéjén 

minden esetben feltüntetik az alkalmazási területet, a hatásspektrumot, valamint a 

felhasználási utasítást, az alkalmazandó paraméterekkel együtt. A nem megfelelően 

megválasztott, vagy nem megfelelően alkalmazott szer álbiztonságot jelent. 

-    Mosogatás: Virucid hatással is rendelkező fertőtlenítőszerek használata szükséges. 

 

 

A konyha működtetésének változásai 2022-ben 

 

Az 51/2021. (XI. 3.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény szerinti intézményi gyermekétkeztetés és rászoruló gyermekek szünidei 

étkeztetési feladatainak ellátása értelmében 

1. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény által üzemeltetett konyhákat 2022. január 1-

jével átadja Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete üzemeltetésébe; 

2. felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításának előkészítésére; 

3. elrendeli Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete és a Püspökladányi Egyesített 

Óvodai Intézmény részére, hogy a vagyonátadást az intézmények között, a leltárt, a 

beszámolót és mérleget készítsék el 2021. december 31. fordulónappal; 

4. felhatalmazza Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezetét az átvételre kerülő 

konyhák működési engedélyének rendezésére; 

5. felhatalmazza Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezetét és a Püspökladányi 

Egyesített Óvodai Intézményt, hogy a konyha személyi állományának átadásával kapcsolatos 

munkaügyi feladatokat végezzék el; 

6. felhatalmazza Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezetét az 1 fő gazdasági 

munkakör megszüntetésére, 1 fő gazdasági dolgozó áthelyezésére a Püspökladányi Közös 

Önkormányzati Hivatalba, valamint 5 fő üres konyhai álláshely megszüntetésére.  
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Pénzügyi számviteli feladatok 

 

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezetét a Képviselő-testület 2008. január 1-től 

pénzügyi számviteli feladatok ellátására hozta létre, mely tevékenységünk a mai napig 

folyamatosan működik. 

A tevékenységet (Gazdasági csoport) végző közalkalmazottak létszáma 2021-ben 8 fő volt.  

 megbízott igazgató 1 fő 

 gazdasági vezető 1 fő 

 személyzeti-munkaügyi ügyintéző 1 fő 

 gazdasági előadó/főelőadó 3 fő 

 pénztáros 1 fő 

 ügyviteli munkatárs 1 fő 

2021. december 31-én az ügyviteli munkatárs munkakör megszüntetésre került a 

közalkalmazott közös megegyezéssel távozott az intézménytől.  

 

A számviteli pénzügyi feladatok ellátása az integrált számviteli rendszeren keresztül történik. 

Jelentős változtatásokra a rendszerben nem került sor, a jogszabályi változások miatti 

módosításokat még év elején elvégeztük. 

A számviteli feladatokat három, a pénzügyi feladatot egy személy végzi intézményünkben, 

valamint két közfoglalkoztatásban álló dolgozó adatrögzítést végez. 

A számlaforgalom nagyságrendje a korábbi évekhez képest jelentős mértékben növekedett 

(közel kétszeresére).  

A pénzügyi számviteli feladatok ellátásánál nem az intézmények költségvetési nagyságrendje, 

nem is a létszáma az, ami számunkra meghatározó, hanem a számlaforgalom, mely munkánk 

szerves részét képezi. 

 

Feldolgozásra kerülő bizonylatok mennyisége intézményenként: 

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete     2.981 db 

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 1.040 db 

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény     6.405 db 

Segítő Kezek Püspökladányi Központ       2.732 db 

Összesen          13.158 db 
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Intézményünk számviteli feladatainak ellátásában az új könyvelési rendszerbe (ASP) való 

áttérés 2021. évben zökkenőmentes volt az iroda dolgozói oktatáson vettek részt, illetőleg a 

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóitól is kaptak segítséget.   

A számviteli adatszolgáltatások rendje szerint, minden beszámoló, pénzforgalmi jelentés és 

egyéb adatszolgáltatás határidőre megtörtént a 2021. évben is. Intézményünk számviteli 

pénzügyi dolgozói is elhivatottak munkájukkal szemben, ha szükséges munkaidőn túl is 

dolgoznak, hogy a határidőket be tudjuk tartani.  

Mint vezető megköszönöm nekik is, áldozatos és precíz egész évi munkájukat, hiszen a 

határidők mulasztásának felelőssége is az intézményvezetőé. 

 

Az intézmény költségvetése 

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezet 2021. évben 242.578.568 Ft bevétellel és 

241.242.938 Ft kiadással gazdálkodott. 

A bevételek legnagyobb része a fenntartó önkormányzattól kapott intézményfinanszírozás, 

illetve az intézmény működési bevétele. A működési bevételek legnagyobb részét a 

vendégétkeztetésből származó szolgáltatások díjak, illetve a gyermekétkeztetésből befolyó 

ellátási díjak adják. A bevételek kisebb részét tettét ki az előző évi költségvetési maradvány 

igénybevétele, illetve a működési célú támogatásértékű bevételek.  

A kiadások legnagyobb részét, közel felét a dologi kiadások adják, azon belül is a főzéshez 

használt élelmiszer alapanyagok beszerzése. A kiadások harmadát a személyi juttatások teszik 

ki, illetve az ahhoz kapcsolódó járulékok. A kiadások kisebb részét tették ki a beruházási 

felhalmozási kiadások.   
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A bevételek megoszlása 

 

 

 

 

 

Megnevezés Összeg Arány 

Intézményfinanszírozás 131 850 719 Ft 54,35% 

Működési bevételek 98 137 941 Ft 40,46% 

Előző év költségvetési maradványának 

igénybevétele 
5 145 189 Ft 2,12% 

Működési célú támogatásértékű bevételek 7 444 719 Ft 3,07% 

Bevételek összesen 242 578 568 Ft 100,00% 
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A kiadások megoszlása 

 

 

Megnevezés Összeg Arány 

Személyi juttatások 83 186 948 Ft 34,48% 

Járulékok 13 379 956 Ft 5,55% 

Dologi kiadások 133 691 733 Ft 55,42% 

Működési célú, pénzeszköz átadás, egyéb 

támogatás 
141 205 Ft 0,06% 

Beruházások, Felújítások 10 843 096 Ft 4,49% 

Kiadások összesen 241 242 938 Ft 100,00% 

 

  

34% 

6% 

55% 

0% 

5% 

Kiadások megoszlása 

Személyi juttatások 

Járulékok 

Dologi kiadások 

Működési célú, pénzeszköz átadás, 
egyéb támogatás 

Beruházások, Felújítások 



29 

 

A dologi kiadások részletezése 

 

 

 

Megnevezés Összeg Arány 

üzemeltetési anyagok 88 893 076 Ft 66,49% 

szakmai anyagok   0 Ft 0,00% 

informatikai szolgáltatások  3 651 943 Ft 2,73% 

egyéb kommunikációs szolgáltatások  617 642 Ft 0,46% 

rezsi kiadások összege  3 716 577 Ft 2,78% 

vásárolt élelmezés összege  372 118 Ft 0,28% 

bérleti és lízingdíjak  1 044 914 Ft 0,78% 

karbantartási kisjavítási szolgáltatások  234 683 Ft 0,18% 

közvetített szolgáltatások  31 476 Ft 0,02% 

szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  536 981 Ft 0,40% 

egyéb szolgáltatások  3 922 625 Ft 2,93% 

kiküldetések kiadásainak összege  11 026 Ft 0,01% 

működési célú előzetesen felszámított ÁFA 18 734 312 Ft 14,01% 

fizetendő ÁFA összege  11 227 000 Ft 8,40% 

egyéb dologi kiadások  697 360 Ft 0,52% 

Dologi kiadások összesen 133 691 733 Ft 100,00% 
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Munkaerő gazdálkodás 

 

Intézményünkben a feladatok ellátásához, az igények kielégítéséhez közfoglalkoztatásban 

résztvevő dolgozókat igényeltünk és kaptunk Püspökladány Város Önkormányzatától. Ennek 

köszönhetően a megüresedő álláshelyek betöltésére nem volt szükség. A 36 fő engedélyezett 

létszámból 27 fő álláshely került betöltésre. Ez mintegy 25%-os állományi „létszám-

megtakarítást” jelent és közel 27 millió forint megtakarítás jelent az önkormányzatnak a 

személyi jellegű kiadások tekintetében.   

Munkánkat 14 fő közfoglalkoztatott segítette ez évben is. Számuk elsősorban a takarítási, és 

karbantartási feladatok ellátásához vált szükségessé, de nagy segítséget jelentenek a 

konyhákon. Közülük több dolgozó az, akivel az elmúlt években együtt dolgozhattunk, saját 

dolgozóként tekintve rájuk.  

A közfoglalkoztatás lehetőséget jelent intézményünknek arra, hogy a szükséges munkát 

támogatott rendszeren keresztül, ne saját forrásokból kelljen megoldani. 

Intézményünkben nincs és nem volt olyan szervezeti egység, ahol a közfoglalkoztatottak ne 

segítették volna a munkánkat. Velük együtt értük el azokat az eredményeket, melyeket 

elértünk az év folyamán. A 2021. évben mind a konyhai, mind a számviteli területen 

dolgoztak közfoglalkoztatottak.  

A munkaerő képzettsége számomra, mint vezető számára minden szakterületen fontos. Ezért a 

számviteli dolgozóknak minden évben a kötelező továbbképzés díját abban az esetben is 

kifizeti intézményünk, ha a dolgozó beszámoló és mérleg összeállításában nem vesz részt.  

 

Átlagbér alakulása az intézménynél 

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezetében dolgozó közalkalmazottak bére a 2021. 

évre vonatkozó minimálbérre (167.400 Ft) és garantált bérminimum összegére (219.000 Ft) 

került kiegészítésre, hiszen a közalkalmazotti bértábla szerint járó fizetés sajnos még ennek 

szintjét sem érné el.  

 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezeténél az átlagbér 2021. évben bruttó 229.850 

Ft, nettó 152.850 Ft volt.  

A nettó átlagkeresetek jelentősen elmaradtak mind a megyei, mind az országos 

átlagkeresetektől. (Forrás: https://www.ksh.hu/stadat_files/mun/hu/mun0176.html) 
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Püspökladányi Helyi Közösség Munkaszervezetének feladatai 

 

Püspökladány Város Önkormányzatának 2016. június 17-ei soron kívüli testületi ülésén került 

elfogadásra a 68/2016 (VI.17.) számú testületi határozat, mely határozat értelmében 

Püspökladány Város Önkormányzata elfogadta, hogy a TOP-7.1.1-16 kódszámú „Kulturális 

és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és a helyi közösségszervezés a városi helyi 

fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című pályázati felhívásra létrejött Püspökladányi Helyi 

Akciócsoport HACS konzorciumi formában jöjjön létre, alapító tagként részt vegyen, 

valamint egyetért , hogy a GESZ kerüljön a munkaszervezeti feladatok kijelölésére. 

 

A felhívás előkészítő munkacsoport szakmai munkáját követően kidolgozásra került az 5 db 

helyi pályázati felhívás, amelyet a Püspökladányi Helyi Közösség elfogadott:  

 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Dorogi 

Márton Művelődési Központ Tagintézményének infrastrukturális fejlesztése 

(kulcsprojekt) (TOP-7.1.1-16-H-034-1) 

 Közösségi és szabadidős terek fejlesztése, hiánypótló közösségi terek kialakítása és 

ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzések (TOP-7.1.1-16-H-034-2) 

 A szabadidő aktív eltöltését, valamint az egészség-, környezet- és sportkultúra 

népszerűsítését szolgáló programok és kezdeményezések támogatása (TOP-7.1.1-16-

H-034-3) 

 A kulturális élet létesítményeinek fejlesztése és a kulturális élet élénkítését célzó 

eszközbeszerzések (TOP-7.1.1-16-H-034-4) 

 Helyi örökségek, értékek, hagyományok megőrzését, népszerűsítését és megteremtését 

szolgáló programok és művészeti kezdeményezések támogatása (TOP-7.1.1-16-H-

034-5) 

 

A benyújtott pályázatok száma a következők szerint alakult: 

 

2021.02.15-ig benyújtott pályázatok száma:  

 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Dorogi 

Márton Művelődési Központ Tagintézményének infrastrukturális fejlesztése 

(kulcsprojekt) (TOP-7.1.1-16-H-034-1) felhívásra benyújtott pályázatok száma: 1 db 
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 Közösségi és szabadidős terek fejlesztése, hiánypótló közösségi terek kialakítása és 

ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzések (TOP-7.1.1-16-H-034-2) felhívásra benyújtott 

pályázatok száma: 17 db 

 

 A szabadidő aktív eltöltését, valamint az egészség-, környezet- és sportkultúra 

népszerűsítését szolgáló programok és kezdeményezések támogatása (TOP-7.1.1-16-

H-034-3) felhívásra benyújtott pályázatok száma: 16 db 

 

 A kulturális élet létesítményeinek fejlesztése és a kulturális élet élénkítését célzó 

eszközbeszerzések (TOP-7.1.1-16-H-034-4) felhívásra benyújtott pályázatok száma: 

16 db 

 

 Helyi örökségek, értékek, hagyományok megőrzését, népszerűsítését és megteremtését 

szolgáló programok és művészeti kezdeményezések támogatása (TOP-7.1.1-16-H-

034-5) felhívásra benyújtott pályázatok száma: 19 db 

 

A pályázatok elbírálása: 

TOP-7.1.1-16-H-034-1 felhívás bírálata 

 

Helyi támogatási 

kérelmek száma 

(db) 

Helyi támogatási 

kérelmek által igényelt 

támogatás összege (Ft) 

Benyújtási határidőig beérkezett helyi támogatási 

kérelmek  
1 db 60 000 000 Ft 

Elutasításra 

javasolt helyi 

támogatási 

kérelmek az 

elutasítás 

indoka alapján 

Magyar Államkincstár által 

elutasított projekt 
0 db 0 Ft 

Nem hiánypótolható 

dokumentumok hiánya, nem 

megfelelősége 

0 db 0 Ft 

Jogosultsági kritériumoknak 

való nem megfelelés 

hiánypótlást követően 

0 db 0 Ft 

Tartalmi értékelés során nem 

érte le a helyi felhívásban 
0 db 0 Ft 
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Helyi támogatási 

kérelmek száma 

(db) 

Helyi támogatási 

kérelmek által igényelt 

támogatás összege (Ft) 

meghatározott minimális 

pontszámot (ha releváns) 

Elutasított projekt összesen: 0 db 0 Ft 

Támogatott helyi támogatási kérelmek 1 db 60 000 000 Ft 

 

 

TOP-7.1.1-16-H-034-2 felhívás bírálata 

 

Helyi támogatási 

kérelmek száma 

(db) 

Helyi támogatási 

kérelmek által igényelt 

támogatás összege (Ft) 

Benyújtási határidőig beérkezett helyi támogatási 

kérelmek 
17 db 49 216 370 Ft 

Elutasításra 

javasolt helyi 

támogatási 

kérelmek az 

elutasítás 

indoka alapján 

Magyar Államkincstár által 

elutasított projekt  
1 db 3 000 000 Ft 

Nem hiánypótolható 

dokumentumok hiánya, nem 

megfelelősége 

0 db 0 Ft 

Jogosultsági kritériumoknak 

való nem megfelelés 

hiánypótlást követően 

0 db 0 Ft 

Tartalmi értékelés során nem 

érte le a helyi felhívásban 

meghatározott minimális 

pontszámot (ha releváns) 

0 db 0 Ft 

Elutasított projekt összesen: 1 db 3 000 000 Ft 

Támogatott helyi támogatási kérelmek 16 db 46 216 370 Ft 

 

TOP-7.1.1-16-H-034-3 felhívás bírálata 

 

Helyi támogatási 

kérelmek száma 

(db) 

Helyi támogatási 

kérelmek által igényelt 

támogatás összege (Ft) 

Benyújtási határidőig beérkezett helyi támogatási 

kérelmek 
16 db 32 907 529 Ft 



35 

 

 

Helyi támogatási 

kérelmek száma 

(db) 

Helyi támogatási 

kérelmek által igényelt 

támogatás összege (Ft) 

Elutasításra 

javasolt helyi 

támogatási 

kérelmek az 

elutasítás 

indoka alapján 

Magyar Államkincstár által 

elutasított projekt 
1 db 1 595 804 Ft 

Nem hiánypótolható 

dokumentumok hiánya, nem 

megfelelősége 

1 db 1 290 000 Ft 

Jogosultsági kritériumoknak 

való nem megfelelés 

hiánypótlást követően 

0 db 0 Ft 

Tartalmi értékelés során nem 

érte le a helyi felhívásban 

meghatározott minimális 

pontszámot (ha releváns) 

1 db 3 000 000 Ft 

Elutasított projekt összesen: 3 db 5 885 804 Ft 

Támogatott helyi támogatási kérelmek 13 db 27 021 725 Ft 

 

 

TOP-7.1.1-16-H-034-4 felhívás bírálata 

 

Helyi támogatási 

kérelmek száma 

(db) 

Helyi támogatási 

kérelmek által igényelt 

támogatás összege (Ft) 

Benyújtási határidőig beérkezett helyi támogatási 

kérelmek  
16 db 39 950 785 Ft 

Elutasításra 

javasolt helyi 

támogatási 

kérelmek az 

elutasítás 

indoka alapján 

Magyar Államkincstár által 

elutasított projekt 
0 db 0 Ft 

Nem hiánypótolható 

dokumentumok hiánya, nem 

megfelelősége 

0 db 0 Ft 

Jogosultsági kritériumoknak 

való nem megfelelés 

hiánypótlást követően 

0 db 0 Ft 

Tartalmi értékelés során nem 

érte le a helyi felhívásban 

meghatározott minimális 

1 db 2 147 750 Ft 
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Helyi támogatási 

kérelmek száma 

(db) 

Helyi támogatási 

kérelmek által igényelt 

támogatás összege (Ft) 

pontszámot (ha releváns) 

Elutasításra javasolt projekt 

összesen: 
1 db 2 147 750 Ft 

Támogatásra javasolt helyi támogatási kérelmek 15 db 37 803 035 Ft  

 

 

TOP-7.1.1-16-H-034-5 felhívás bírálata 

 

Helyi támogatási 

kérelmek száma 

(db) 

Helyi támogatási 

kérelmek által igényelt 

támogatás összege (Ft) 

Benyújtási határidőig beérkezett helyi támogatási 

kérelmek  
19 db 49 129 056 Ft 

Elutasításra 

javasolt helyi 

támogatási 

kérelmek az 

elutasítás 

indoka alapján 

Magyar Államkincstár által 

elutasított projekt   
2 db 5 483 000 Ft 

Nem hiánypótolható 

dokumentumok hiánya, nem 

megfelelősége 

0 db 0 Ft 

Jogosultsági kritériumoknak 

való nem megfelelés 

hiánypótlást követően 

0 db 0 Ft 

Tartalmi értékelés során nem 

érte le a helyi felhívásban 

meghatározott minimális 

pontszámot (ha releváns) 

1 db 3 000 000 Ft 

Elutasításra javasolt projekt 

összesen: 
3 db 8 483 000 Ft 

Támogatásra javasolt helyi támogatási kérelmek 16 db 40 646 056 Ft  

 

A benyújtott pályázatok alakulása: 
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A pályázati felhívás megnevezése 

Benyújtott 

pályázatok 

száma (db) 

Arány 

(%) 

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, 

Múzeum Dorogi Márton Művelődési Központ Tagintézményének 

infrastrukturális fejlesztése (kulcsprojekt) (TOP-7.1.1-16-H-034-1) 

1 1,45% 

Közösségi és szabadidős terek fejlesztése, hiánypótló közösségi 

terek kialakítása és ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzések (TOP-

7.1.1-16-H-034-2) 

17 24,64% 

A szabadidő aktív eltöltését, valamint az egészség-, környezet- és 

sportkultúra népszerűsítését szolgáló programok és 

kezdeményezések támogatása (TOP-7.1.1-16-H-034-3) 

16 23,19% 

A kulturális élet létesítményeinek fejlesztése és a kulturális élet 

élénkítését célzó eszközbeszerzések (TOP-7.1.1-16-H-034-4) 
16 23,19% 

Helyi örökségek, értékek, hagyományok megőrzését, 

népszerűsítését és megteremtését szolgáló programok és művészeti 

kezdeményezések támogatása (TOP-7.1.1-16-H-034-5) 

19 27,54% 

Összesen 69 100,00% 

 

 

1% 

25% 

23% 23% 

28% 

Benyújtott pályázatok megoszlása 
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési 
Központ, Könyvtár, Múzeum Dorogi Márton 
Művelődési Központ Tagintézményének 
infrastrukturális fejlesztése (kulcsprojekt) 
(TOP-7.1.1-16-H-034-1) 

Közösségi és szabadidős terek fejlesztése, 
hiánypótló közösségi terek kialakítása és 
ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzések (TOP-
7.1.1-16-H-034-2) 

A szabadidő aktív eltöltését, valamint az 
egészség-, környezet- és sportkultúra 
népszerűsítését szolgáló programok és 
kezdeményezések támogatása (TOP-7.1.1-16-
H-034-3) 

A kulturális élet létesítményeinek fejlesztése 
és a kulturális élet élénkítését célzó 
eszközbeszerzések (TOP-7.1.1-16-H-034-4) 

Helyi örökségek, értékek, hagyományok 
megőrzését, népszerűsítését és 
megteremtését szolgáló programok és 
művészeti kezdeményezések támogatása 
(TOP-7.1.1-16-H-034-5) 
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A pályázati felhívás megnevezése 

Nyertes 

pályázatok 

száma (db) 

Arány 

(%) 

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, 

Múzeum Dorogi Márton Művelődési Központ Tagintézményének 

infrastrukturális fejlesztése (kulcsprojekt) (TOP-7.1.1-16-H-034-1) 

1 1,64% 

Közösségi és szabadidős terek fejlesztése, hiánypótló közösségi 

terek kialakítása és ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzések (TOP-

7.1.1-16-H-034-2) 

16 26,23% 

A szabadidő aktív eltöltését, valamint az egészség-, környezet- és 

sportkultúra népszerűsítését szolgáló programok és 

kezdeményezések támogatása (TOP-7.1.1-16-H-034-3) 

13 21,31% 

A kulturális élet létesítményeinek fejlesztése és a kulturális élet 

élénkítését célzó eszközbeszerzések (TOP-7.1.1-16-H-034-4) 
15 24,59% 

Helyi örökségek, értékek, hagyományok megőrzését, 

népszerűsítését és megteremtését szolgáló programok és művészeti 

kezdeményezések támogatása (TOP-7.1.1-16-H-034-5) 

16 26,23% 

Összesen 61 100,00% 

 

2% 

26% 

21% 25% 

26% 

Nyertes pályázatok megoszlása darab szerint 
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési 
Központ, Könyvtár, Múzeum Dorogi Márton 
Művelődési Központ Tagintézményének 
infrastrukturális fejlesztése (kulcsprojekt) 
(TOP-7.1.1-16-H-034-1) 

Közösségi és szabadidős terek fejlesztése, 
hiánypótló közösségi terek kialakítása és 
ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzések (TOP-
7.1.1-16-H-034-2) 

A szabadidő aktív eltöltését, valamint az 
egészség-, környezet- és sportkultúra 
népszerűsítését szolgáló programok és 
kezdeményezések támogatása (TOP-7.1.1-16-
H-034-3) 

A kulturális élet létesítményeinek fejlesztése 
és a kulturális élet élénkítését célzó 
eszközbeszerzések (TOP-7.1.1-16-H-034-4) 

Helyi örökségek, értékek, hagyományok 
megőrzését, népszerűsítését és 
megteremtését szolgáló programok és 
művészeti kezdeményezések támogatása 
(TOP-7.1.1-16-H-034-5) 
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A pályázati felhívás megnevezése 

Nyertes 

pályázatok 

összeg (Ft) 

Arány 

(%) 

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, 

Múzeum Dorogi Márton Művelődési Központ Tagintézményének 

infrastrukturális fejlesztése (kulcsprojekt) (TOP-7.1.1-16-H-034-1) 

60 000 000 28,34% 

Közösségi és szabadidős terek fejlesztése, hiánypótló közösségi terek 

kialakítása és ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzések (TOP-7.1.1-16-H-

034-2) 

46 216 370 21,83% 

A szabadidő aktív eltöltését, valamint az egészség-, környezet- és 

sportkultúra népszerűsítését szolgáló programok és kezdeményezések 

támogatása (TOP-7.1.1-16-H-034-3) 

27 021 725 12,76% 

A kulturális élet létesítményeinek fejlesztése és a kulturális élet 

élénkítését célzó eszközbeszerzések (TOP-7.1.1-16-H-034-4) 
37 803 035 17,86% 

Helyi örökségek, értékek, hagyományok megőrzését, népszerűsítését és 

megteremtését szolgáló programok és művészeti kezdeményezések 

támogatása (TOP-7.1.1-16-H-034-5) 

40 646 056 19,20% 

Összesen 211 687 186 100,00% 

 

 

28% 

22% 
13% 

18% 

19% 

Nyertes pályázatok megoszlása összeg szerint 

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési 
Központ, Könyvtár, Múzeum Dorogi Márton 
Művelődési Központ Tagintézményének 
infrastrukturális fejlesztése (kulcsprojekt) 
(TOP-7.1.1-16-H-034-1) 

Közösségi és szabadidős terek fejlesztése, 
hiánypótló közösségi terek kialakítása és 
ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzések (TOP-
7.1.1-16-H-034-2) 

A szabadidő aktív eltöltését, valamint az 
egészség-, környezet- és sportkultúra 
népszerűsítését szolgáló programok és 
kezdeményezések támogatása (TOP-7.1.1-
16-H-034-3) 

A kulturális élet létesítményeinek fejlesztése 
és a kulturális élet élénkítését célzó 
eszközbeszerzések (TOP-7.1.1-16-H-034-4) 

Helyi örökségek, értékek, hagyományok 
megőrzését, népszerűsítését és 
megteremtését szolgáló programok és 
művészeti kezdeményezések támogatása 
(TOP-7.1.1-16-H-034-5) 




