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ÜGYREND 

 
A GAMESZ gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. 

törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján - a Szervezeti és 

Működési Szabályzat előírásait figyelembe véve - a következők szerint határozzuk meg. 

 

Intézményünk a gazdálkodási jogkörébe sorolt intézmények gazdálkodásával, és 

étkeztetésével kapcsolatos feladatait látja el. (1. sz. melléklet) 
 

1. Az ügyrend célja, tartalma 

 
Az ügyrend célja, hogy a gazdasági szervezeten belül tevékenységi körönként meghatározza a 

vezetők és beosztottak gazdálkodással összefüggő feladatait, hatáskörét, továbbá a működés 

rendjét az egyes folyamatok lebonyolításának módját. 

 

Az ügyrend a következő feladatok ellátásához tartalmaz kötelező előírásokat: 

 

- az éves költségvetés tervezéséhez, 

- az előirányzat felhasználásához, módosításához, 

- az intézmény fenntartási, működtetési feltételeinek biztosításához, 

- a vagyon használatához, hasznosításához, 

- a munkaerő-gazdálkodáshoz, 

- a pénzkezeléshez, 

- a számviteli nyilvántartások vezetéséhez, 

- a beszámolók elkészítéséhez, 

- a kötelező adatszolgáltatásokhoz. 

 

A gazdálkodással összefüggő egyes tevékenységek részletes előírásait külön szabályzatok 

rögzítik, melyek a következők: 

- a gazdálkodási szabályzat, 

- számlarend, 

- számviteli politika, 

- eszközök és források értékelési szabályzata, 

- leltárkészítési és leltározási szabályzat, 

- bizonylati szabályzat, bizonylati album 

- pénzkezelési szabályzat, 

- felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata, 

- kiküldetési szabályzat, 

- telefonhasználati szabályzat, 

- beszerzési szabályzat. 
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A szabályzatokat az ügyrendben meghatározott módon és tartalommal kell elkészíteni. 

 

2. A költségvetés tervezésével összefüggő feladatok 

 
2.1.Az előzetes költségvetési javaslat tervezése 

 

 

Intézményünk, előzetes költségvetési javaslatát az önkormányzat polgármesteri hivatala által 

meghatározott időre és tartalommal készíti el, gondoskodik az önállóan működő intézmények 

tervezési feladatainak koordinálásáról.  

 

Az előzetes költségvetési javaslat elkészítése során figyelembe kell venni az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az önkormányzat költségvetési koncepciójának 

előírásait. 

 

A tervezés során valamennyi intézmény javaslatát, igényét figyelembe kell venni. 

 

Intézmények igényeinek tartalmaznia kell a következőket: 

 

- létszám és bérigényeket, illetve az egyéb változásokat, 

- a feladatok változásait, azok költségvetésre gyakorolt hatását, 

- a speciális beszerzési igényeket, elvégzendő karbantartási és felújítási munkákat. 

 

Az igények számszerűsítése után, azokat elemezve gondoskodni kell a bevételi és kiadási 

előirányzatok közé történő beépítéséről. 

Az intézmény költségvetési előirányzatát úgy kell összeállítani, hogy az külön tartalmazza: 

 

A./ az alapelőirányzatot és 

B./ az előirányzati többletet. 

 

A./Alapelőirányzat tartalma 
 

Az alapelőirányzat a tervévet megelőző év eredeti előirányzatának a szerkezeti változásokkal 

és szintre hozásokkal módosított összege. 

 

Szerkezeti változásként kell szerepeltetni a következőket: 

 

- a megszűnő feladatok előirányzatainak éves szintű törlését, 

- a tervévet megelőző évben az önkormányzat által az önkormányzati költségvetés 

általános és céltartaléka terhére engedélyezett – nem egyszeri jellegű – előirányzatok 

összegét, és az automatikus többleteket, 

- a feladatok átadás-átvételéből, illetve megszüntetéséből, az intézmény 

korszerűsítéséből adódó előirányzat változásokat, 

- a bevételi előirányzat felemelése miatti előirányzat-növekedést, 

- a kiemelt előirányzatok feladatstruktúra többletbevétel miatti módosulását. 
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Nem tekinthető szerkezeti változásnak az intézménynél az előirányzat-változtatás, melyet 

 

- az önkormányzat egyszeri jellegűnek minősített az önkormányzati költségvetés 

általános és céltartaléka terhére, 

- egyszeri jelleggel engedélyezett az önkormányzat az előző évi előirányzat-

maradványa terhére. 

 

Szintrehozásként kell számításba venni a költségvetési évet megelőző évben nem teljes 

éven át ellátott, a költségvetésbe szerkezeti változásként beépült feladatok, finanszírozási 

kötelezettségek egész évi kiadási és bevételi előirányzatának megfelelő összegű kiegészítését. 

 

A költségvetési évet megelőző év eredeti előirányzatának szerkezeti változásokkal és 

szintrehozásokkal módosított összege a költségvetés alapelőirányzata. 

 

 

B./ Előirányzati többlet tartalma 
 

A költségvetési évben jelentkező többletfeladatok ellátására, a mennyiségi és minőségi 

fejlesztésre fordítható előirányzati többlet, amely lehet 

 

- egyszeri jellegű vagy 

- a következő év költségvetésébe beépülő. 

 

Az alapelőirányzat előirányzati többlettel növelt összege a javasolt előirányzat. 

 

 

A költségvetési javaslat felügyeleti szerv részére történő továbbításáért a GAMESZ a 

felelős. Az előirányzatok önkormányzattal történő egyeztetésén a költségvetési 

intézmények vezetői és a GAMESZ költségvetési szerv vezetője, vagy az általa kijelölt 

személy vesz részt.  

 

2.2A végleges költségvetés tervezése 

 

A végleges költségvetés összeállításakor az önkormányzat képviselőtestülete által a 

költségvetési rendeletben az intézményre vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni. Ezen 

túl a gazdasági szervezet a részletes költségvetési előirányzatokat tartalmazó alapokmányt a 

Nemzetgazdasági Minisztérium által adott évre kiadott tájékoztatójában meghatározott ˝C./ 

Önkormányzati elemi költségvetés˝ megnevezésű nyomtatvány-garnitúrával készíti el. 

 

A költségvetés tervezése során biztosítani kell, hogy a bevételi és kiadási előirányzatok fő 

összege egymással megegyezzen. 

 

A végleges költségvetés összeállításáért és a költségvetés továbbításáért felelős: a 

gazdasági igazgatóhelyettes. 
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3./ Előirányzat-felhasználással,- módosítással kapcsolatos feladatok 
 

 

Az intézmények részére jóváhagyott támogatási előirányzat csak alaptevékenységre és azzal 

összefüggő egyéb kiadásokra használható fel. 

 

Előirányzat módosítást, átcsoportosítást szöveges indoklással együtt kell benyújtani a 

Szombathely Megyei Jogú Város Közgazdasági Osztálya felé. A Közgazdasági Osztály 

terjeszti elő döntésre a közgyűlés felé. Az előirányzat módosítása, csak a közgyűlés elfogadó 

határozata után hajtható végre. 

 

Az előirányzatok módosításának előkészítéséért, nyilvántartásáért a gazdasági 

igazgatóhelyettes a felelős. 

 

 

 

4./ Az intézmény fenntartási, működési feltételeinek biztosításához 

kapcsolódó feladatok 

 
Az éves költségvetésben tervezett, illetve jóváhagyott eszközök beszerzéséért az intézmény 

vezetője felelős. 

 

Az évente rendszeresen ismétlődő fenntartási feladatok előkészítéséért, végrehajtásáért az 

intézmény vezetője a felelős. 

 

 

5./ Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok 

 
5.1 A vagyongazdálkodás alapvető követelményei 

 

Az intézmény kezelésében levő vagyonnal, valamint azok kezelésével összefüggő alapvető 

szabályokat az önkormányzat 40/2014 (XII.23) számú rendelete, illetve a jelen ügyrend 

tartalmazza. 

 

Az intézmény kezelésében lévő vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell 

gazdálkodni. 

Az intézmény kezelésében levő vagyont átruházni, továbbá követelésről lemondani csak az 

önkormányzat rendeletében meghatározott módon és esetekben lehet. 

 

Az általános követelmények betartásáért, illetve betartatásáért az intézményvezető felelős. 

 

5.2 A vagyon nyilvántartása 

 

Az intézmény eszközeit és forrásait a bizonylati szabályzat előírásai szerint kell 

nyilvántartani. 
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6. Munkaerő és bérgazdálkodás 
 

Az intézmény dolgozóit az intézményvezető nevezi ki, ő gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

illetve a bérgazdálkodási jogkört. 

 

A GAMESZ személyügyi csoportja tartja a kapcsolatot az intézmények tekintetében a MÁK-

kal, ellátja a kinevezésekkel, az átsorolásokkal, a munkaviszony megszűntetésével 

kapcsolatos előkészítő munkálatokat (kinevezés, átsorolás, munkaviszony megszüntető okirat 

elkészítése) a KIRA központosított illetmény-számfejtési rendszerben (továbbiakban: KIRA).  

Az óvodák esetében az óvodatitkárok, vagy az óvodavezetők által megbízott személyek 

rögzítik a távolléteket az óvodákban. A GAMESZ személyügyi dolgozói havonta ellenőrzik, a 

lejelentett távolléteket a KIRA programon keresztül. 

 

A munkaviszony létesítésére, megszűntetésére vonatkozó okmányokat a törvényi előírások 

betartásával a KIRA programban kell létrehozni, hitelesíteni, és átadni az államkincstár felé. 

Az óvodáknak a dolgozók bármilyen adatváltozását be kell küldeni a GAMESZ-be, hogy a 

GAMESZ személyügyi csoportja a változásokat aktualizálni tudja. A változások KIRA 

programban való rögzítéséért, és továbbításáért már a GAMESZ személyügyi csoportja a 

felelős. 

A kinevezéssel, megszűntetéssel összefüggő okiratokat, táppénzes papírokat, adat 

változásokat, GYED igénylést, fizetésnélküli kérelem engedélyezését papír alapon is 

továbbítják. 

 

A GAMESZ személyügyi csoportjának naprakész nyilvántartást kell vezetnie az intézmények 

dolgozóiról. 

 

7./ A költségvetés végrehajtásával összefüggő feladatok 

 
7.1.Gazdálkodási jogkörök szabályozása 

 

7.1.1.Kötelezettségvállalás 

 

a./ Az intézmény részéről a beszerzéssel, beruházással és karbantartással kapcsolatos 

vállalkozási, szállítási szerződésben  a GAMESZ igazgatója, és a GAMESZ 

igazgatóhelyettese vállalhat kötelezettséget. 

A költségvetési intézmények esetében az óvodavezetők vállalnak kötelezettséget. 

  

b./ A kiküldetési rendelvényen az önállóan működő intézmények vezetői az általuk irányított 

egység munkatársai kiküldetésével kapcsolatban vállalhatnak kötelezettséget. 

 

Kötelezettségvállalásra az intézmény Kötelezettségvállalási szabályzatában meghatározott 

vezető állású közalkalmazottak jogosultak az általa vezetett intézmény nevében, annak 

feladat- és hatáskörében, illetve működési körébe eső ügyekben, annak forrásai terhére vagy 

javára. 

 

Kötelezettségvállalási jog a magasabb vezetői és vezetői megbízás hatályba lépésével 

keletkezik. 

Megszűnik a kötelezettségvállalási jogosultság: 

 a magasabb vezetői/vezetői megbízás megszűnésével, 
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 a közalkalmazotti jogviszony megszűnésével. 

 

7.1.2.Érvényesítés 

 

Érvényesítést az Ávr. 55. § (2) bekezdése alapján, az ezzel írásban megbízott, felsőoktatásban 

szerzett gazdasági szakképzettséggel rendelkező, vagy legalább középfokú iskolai végzettségű 

és emellett mérlegképes könyvelői vagy pénzügyi-számviteli képesítésű dolgozó végezhet 

(továbbiakban: érvényesítő). Az érintett dolgozók munkaköri leírásában szerepelnie kell, hogy 

érvényesítést végeznek. 

 Az érvényesítés a teljesítés szakmai igazolásán alapul, tehát a számlán a teljesítést, 

felhasználást igazolni kell.  

 

Érvényesítésre intézményünknél a kötelezettségvállalási szabályzat 3. sz. mellékletében 

megbízott dolgozók jogosultak. 

 

7.1.3.Utalványozás 

 

Az utalványozás rendje: 

    Utalványozó a GAMESZ esetében: 

- igazgató (Imréné Erényi Katalin) 

- igazgatóhelyettese (Soós Kálmán). 

- gazdasági igazgatóhelyettese (Boros Tünde) 

 

A gazdasági igazgatóhelyettes az utalványozási feladatot, csak az igazgató és az igazgató 

helyettes együttes tartós távolléte (3 nap) esetén láthatja el határozott időre szóló megbízás 

ellenében. 

Az óvodák esetében az óvodavezetők, és az általuk megbízott óvodavezetőhelyettesek 

jogosultak a kötelezettségvállalási szabályzat melléklete alapján. 

 

7.1.4. Pénzügyi ellenjegyzés 

 

Az ellenjegyzési jogkört – kifizetés jogcímétől függetlenül – Boros Tünde, távolléte esetén 

Soós Kálmán, vagy a kötelezettségvállalási szabályzat 2. számú mellékletben kijelölt 

személyek gyakorolják. 

 

Összeférhetetlenségi szabályok: 

 

A kötelezettségvállaló és ellenjegyző, illetőleg az utalványozó és érvényesítő – ugyanazon 

gazdasági eseményre vonatkozóan - azonos személy nem lehet! 

Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a 

személy, aki ezt a tevékenységet a 2013. február 26-án hatályba lépő Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bekezdés 1. pontja alapján közeli 

hozzátartozónak tekinthető, vagy a maga javára látná el. 
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Összeférhetetlenség esetén a helyettesítés szabályait figyelembe véve kell eljárni. 

 

7.2. Az operatív gazdálkodási jogkört gyakorlók (kötelezettségvállaló, 

utalványozó, ellenjegyző, érvényesítő) feladatai 
 

 

7.2.1. Kötelezettségvállalás az intézmény anyagi eszközeinek felhasználását maga után vonó 

intézkedés, amelynek következményeit, ha a feltétel (pl. munkavégzés, anyag,- áruszállítás, 

szolgáltatás) bekövetkezett, viselni kell. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, 

hogy a jóváhagyott (módosított) költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási 

előirányzata biztosítja-e a fedezetet. Az a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséről, 

szerződés (megállapodás) megkötéséről, támogatás biztosításáról, illetve más, pénzben 

kifejezhető értékű szolgáltatás teljesítésére irányuló szabályszerűen megtett jognyilatkozat, 

amelyet a költségvetési szerv költségvetési előirányzatainak terhére vállal, ideértve az áru 

vagy szolgáltatás megrendeléséről elküldött és visszaigazolt megrendelést, a jóváhagyott 

feladat megvalósítása érdekében kötött szerződéseket.   

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2. § (1) o) pontja (értelmező 

rendelkezések) szerint kötelezettségvállalás: a kiadási előirányzatok, és - ha jogszabály azt 

lehetővé teszi - a 49. § szerinti lebonyolító szerv számára a Kormány rendeletében 

meghatározottak szerinti rendelkezésre bocsátott összeg terhére fizetési kötelezettség - így 

különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, szerződés megkötésére, 

költségvetési támogatás biztosítására irányuló - vállalásáról szóló, szabályszerűen megtett 

jognyilatkozat. 

 

Kötelezettségvállalás írásban történhet, a 7.1.4 pontban megjelölt személyek ellenjegyzése 

után. 

 

Kötelezettséget vállalni az alapító okiratban meghatározott feladatok célszerű és hatékony 

ellátására figyelemmel - 50.000,- Ft feletti gazdasági esemény esetén, ellenjegyzés után és 

csak írásban lehet. 

Az ellenjegyzést az ellenjegyzés dátumának és az ellenjegyzés tényére történő utalás 

megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.  

Kötelezettségvállalásra az intézmények igazgatói, a GAMESZ-nél az igazgató és helyettese 

jogosult (továbbiakban: kötelezettségvállaló).  

 

Kötelezettségvállalás dokumentumai: 

 kinevezési okirat, 

 szerződés, megállapodás, megrendelő 

 visszaigazolt rendelés, 

 beruházási finanszírozási alapokmány, részprogram-engedélyezési okirat, 

 pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés aláírt dokumentuma, 

 közbeszerzési eljárás közzétett ajánlati, részvételi felhívása. 

 

A kötelezettségvállalás dokumentumait a 7.1.1 pontban felhatalmazott személyek írhatják alá. 

Az étkezési megrendelők aláírását, az étkezés nyilvántartásával, megrendelésével kapcsolatos 

teendőket ellátó személy írja alá.  
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A kötelezettségvállalás nyilvántartását a GAMESZ dolgozói naprakészen vezetik a 

GORDIUS integrált informatikai programban. 

 

 

7.2.2. Érvényesítés a számla beérkezését követő, de az elvégzett munka, a szállított anyag, 

áru, a teljesített szolgáltatás kifizetését, illetőleg a bevételek beszedését megelőző ellenőrző 

tevékenység. Az érvényesítés során felül kell vizsgálni, hogy a bizonylatok megfelelnek-e az 

alaki és tartalmi követelményeknek. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének 

elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, 

összegszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését. A szakmai 

teljesítésigazolás alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet 

meglétét, és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e. 

 

Érvényesítést csak az ezzel írásban megbízott, legalább középfokú iskolai végzettségű és 

emellett mérlegképes könyvelői vagy felsőfokú gazdasági végzettséggel rendelkező dolgozó 

végezhet. 

 

Az érvényesítésnek tartalmaznia kell a megállapított összeget és a könyvviteli elszámolásra 

utaló főkönyvi számot. Az érvényesítés a teljesítés szakmai igazolásán alapul. Az 

érvényesítést végző és a szakmai teljesítést igazoló nem lehet azonos személy. 

 

Az érvényesítési feladattal megbízott személyek (7.1.2 pontban meghatározott személyek) e 

feladat keretében köteles meggyőződni arról, hogy 

 

- a teljesítés kötelezettségvállalás alapján és annak megfelelően történt-e meg, 

- a jogszabály szerint jogos-e a követelés, 

- a számla megfelel az alaki követelményeknek (kibocsátó, aláírás, bélyegző) 

- a számla szakmailag helyes-e, 

- a befektetett eszközök, készletek bevételezése megtörtént-e, 

- az elvégzett munka, a szolgáltatás, a megrendelő, illetve a kötelezettséget vállalók 

által történő átvétele megtörtént-e. 

 

Az érvényesítést az érvényesítő aláírásával, és az aláírás dátumával az utalványon köteles 

megtenni, a kötelezettségvállalási szabályzatban leírtak szerint. 

 

7.2.3. Utalványozás az érvényesítést követő gazdasági tevékenység, ami a 

kötelezettségvállalás alapján beszerzett termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó fizetési 

kötelezettség (kiadás) teljesítésének, a bevétel beszedésének (7.1.1. és a 7.1.3. pontban 

megjelölt személyek által történő) vagy elszámolásának elrendelése. 

 

Intézményünkben utalványozásra: az igazgató, igazgatóhelyettes, távollétükben az írásban 

megbízott gazdasági igazgatóhelyettes jogosult.  

 

Utalványozni csak az érvényesített okmányra, pénztárbizonylatra rávezetett vagy külön 

írásbeli rendelkezéssel (továbbiakban: utalványrendelet) lehet. 

 

Az utalványozás utalványrendelettel történik. Az utalványrendelet külön írásbeli rendelkezés, 

amely tartalmazza (Ávr 59. § (3) bekezdése alapján): 

 gazdálkodó nevét 

 az „utalvány” szót, 
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 kivonat számát 

 a befizető vagy a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlájának számát, 

 összegét, 

 a főkönyvi számlaszámot, 

 a keltezést, valamint az utalványozó és az ellenjegyző aláírását, 

 a kötelezettségvállalás-nyilvántartásba vétel sorszámát 

  

Utalványozás csak a rendelkezésre álló keret erejéig, a vonatkozó szabályok betartásával 

történhet. Az utalványozás csak az ellenjegyzésre jogosult személy aláírásával együtt 

érvényes.  

 

7.2.4. Pénzügyi Ellenjegyzés a kötelezettségvállaláshoz és az utalványozáshoz kapcsolódik. 

 

Az Ávr 55. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a kötelezettségvállalás csak a gazdasági 

igazgatónak vagy az általa írásban kijelölt költségvetési szerv alkalmazásában álló 

személynek az ellenjegyzése után, és a pénzügyi teljesítést megelőzően, írásban történhet. 

 

Az Áht. 37. § (1) bekezdése alapján kötelezettséget vállalni a Kormány rendeletében foglalt 

kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, 

írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat 

rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a 

kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 

 

Intézményünkben az ellenjegyzés feladatait a kötelezettségvállalási szabályzat 2. sz. 

mellékletében szereplő dolgozók lehetnek. (7.1.4 pont) 

 

A kötelezettségvállalás ellenjegyzését megelőzően az ellenjegyzésre jogosultnak meg kell 

győződnie arról, hogy: 

 a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött kiadási előirányzata 

biztosítja-e a fedezetet, a befolyt vagy várhatóan befolyó bevétel biztosítja-e a 

fedezetet, 

 az előirányzat-felhasználási terv szerint a kifizetés időpontjában a fedezet 

rendelkezésre áll-e, nem sérti-e a kötelezettségvállalás a gazdálkodásra vonatkozó 

szabályokat, 

 a kötelezettségvállalás célszerűségét megalapozó eljárás megtörtént-e. 

Az ellenjegyzési feladattal megbízott személy (7.1.4 pont) köteles meggyőződni arról, hogy 

 

- a kötelezettségvállalók és az utalványozók az arra jogosult személyek voltak-e, 

- a jogszabályokat, a képviselő- testület rendeleteit, határozatait, valamint a belső 

szabályzatokat betartották-e, 

- a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll-e. 
 

Az Ávr 54. § (3) bekezdése alapján: Ha a kötelezettségvállalás nem felel meg az Áht. 37. § 

(1) bekezdésében előírtaknak, a pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a 

kötelezettségvállalót, a kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét és gazdasági vezetőjét. 

 

Ha a kötelezettséget vállaló szerv vezetője a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad az 

ellenjegyzésre, az ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és az Ávr. 54. § (4) 

bekezdésében foglaltak szerint eljárni.  
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7.3. Pénzeszközök kezelése 

 
Az intézmény költségvetési előirányzatainak teljesítése során jelentkező bevételeket és 

kiadásokat az önkormányzat által meghatározott UniCredit Banknál vezetett bankszámlán és a 

házipénztárban kell kezelni. 

 

A bankszámlán kezelt pénzeszközök felett a rendelkezési jogot: 

- a GAMESZ igazgatója, 

- a GAMESZ igazgatóhelyettese, 
- a GAMESZ gazdasági igazgatóhelyettese 
gyakorolja.  

 
A bankszámla pénzforgalmának bonyolítása során a számláról kiadás csak az érvényesített, 

utalványozott és ellenjegyzett bizonylatok alapján lehet bizonylat nélkül „átutalási megbízás˝ 

a bankba nem küldhető, beszedési megbízás sem fogadható el.  

A pénzforgalom bonyolításáról a bankkal bankszámlaszerződést kell kötni. A bankszámla 

feletti rendelkezés feltételeit az aláírás bejelentőn kell a bankhoz bejelenteni, amelyben meg 

kell határozni az aláírók sorrendjét is. 

Intézményünk az UniCredit Bank SPECTRA számítógépes programján keresztül utal. Az 

utalást az aláírási címpéldányon bejelentett aláírók érvényesítése után lehet elküldeni. 

 

A készpénzforgalom elsősorban az intézmény házipénztárában bonyolódik. Ennek szabályait 

a külön készített Pénzkezelési szabályzat tartalmazza. A készpénzen kívüli pénzforgalom a 

számlák, szerződések, megállapodások és egyéb okmányok alapján az elszámolási számlákon 

történnek.  

 

Az önállóan működő intézmények készpénzforgalmának bonyolítására az intézményvezető 

által megállapított 30.000,- Ft áll rendelkezésre, amelyet minden év elején a GAMESZ 

vásárlási előlegként ad ki az intézmény számára. A vásárlási előlegről elszámolni 30 napon 

belül kell. Év végén harmincnapos határidőn belül is kell számolni. Pályázatok, és egyéb célra 

kapott pénzek esetén további előlegek felvehetők, de ugyanannál a személynél nem lehet két 

előleg, az intézményvezető határozza meg ilyen esetekben a vásárlási előleget felvevő 

személyt. 

Az intézmények vásárlási előlegét az intézmény vezetője által kijelölt, megbízott dolgozó 

kezeli. 

 

A vásárlási előleg, egyéb intézményi kifizetések felvételére az intézmény vezetője és az általa 

felhatalmazott személyek jogosultak. A névre szóló kifizetéseknél a nevezett személyek, 

illetve a meghatalmazott személyek jogosultak a pénz felvételére. 

 

8. Számviteli nyilvántartások vezetése 
 

A számviteli nyilvántartások vezetése során a számviteli törvényben és a 

Kormányrendeletben meghatározott alapelveket a könyvvezetés során érvényesíteni kell. 

Minden gazdasági eseményről, mely az intézmény eszközeinek, illetve forrásainak 

állományát, vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani. 
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A számviteli nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján lehet 

adatokat bejegyezni. A bizonylatokon az adatokat időtálló módon úgy kell rögzíteni, hogy 

azok a kötelező megőrzési határidőig olvashatók legyenek. 

 

Szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni azokat a bizonylatokat, nyomtatványokat, 

amelyek: 

- illetéktelen felhasználásra, visszaélésre adhat alkalmat, 

- a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek 

megfelelő ellenérték fejében szerezhetők be. 

 

Szigorú számadású nyomtatványként kell kezelni az intézménynél: 

 

 nyugtatömb, 

 szállítólevél, 

 személygépkocsi menetlevél, 

 napi/időszaki pénztárjelentés, 

 bevételi és kiadási pénztárbizonylat, 

 pénztárjelentés 

 kiküldetési rendelvény 

 étkezési jegyek és utalványok. 

  

Az e körbe tartozó nyomtatványok készletéről és felhasználásáról olyan nyilvántartást kell 

vezetni, amelyből a beszerzett és felhasznált mennyiség sorszám szerint, továbbá a 

készletváltozások időpontjai egyértelműen megállapíthatók. 

A felhasználó köteles a nyomtatványokkal – beleértve a rontott példányokat is – elszámolni. 

 

A számviteli nyilvántartások vezetéséhez, a bizonylatok kezeléséhez részletes előírásokat a 

számlarend és a bizonylati szabályzat tartalmaz. 

 

 

9. Adatszolgáltatáshoz, beszámoló készítéshez kapcsolódó feladatok 

 
9.1.Adatszolgáltatás a tartozásállományról 

 

Az intézmény az elismert tartozásállományról – nemleges adat esetén is – a havi, negyedéves 

jelentésekkor, éves beszámolóval egyidejűleg az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet valamint az önkormányzat 

által meghatározottak szerint adatszolgáltatást köteles teljesíteni. 

Az adatszolgáltatás elkészítéséért és határidőre történő továbbításáért a gazdasági 

igazgatóhelyettes a felelős. 
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9.2.Időközi költségvetési jelentés 

 

A GAMESZ az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

számú Korm. rendelet, valamint az irányító szerv által meghatározottak szerint köteles 

időközi költségvetési jelentést készíteni. 

Az adatszolgáltatás elkészítéséért és határidőre történő továbbításáért a gazdasági 

igazgatóhelyettes a felelős. 

 

9.3.Időközi mérlegjelentés 

 

A GAMESZ az eszközei és forrásai alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat 

adataiból összeállított mérlegjelentést kell készíteni az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben, valamint az 

Önkormányzat (irányító szerve) által meghatározottak szerint. 

 

Az adatszolgáltatás elkészítéséért és határidőre történő továbbításáért a gazdasági 

igazgatóhelyettes a felelős. 

 

9.4.A költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos feladatok 

 

 

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

államháztartás szervezeteinek (ideérve az elemi költségvetés készítésére kötelezett 

önállóan működő költségvetési szerveket is) gazdálkodásukról éves és féléves elemi 

költségvetési beszámolót kell készíteniük.  

Az GAMESZ-nél az éves elemi költségvetési beszámoló elkészítéséért a gazdasági 

igazgatóhelyettes a felelős.   

 

9.4.1.Az éves beszámoló tartalma, a beszámoló készítés feladata 

 

Az éves költségvetési beszámolót az Áhsz.-ben meghatározott formában kell elkészíteni. 

Az éves költségvetési beszámoló részei:   

 Költségvetési számvitelből: 

 költségvetési jelentés, 

 egységes rovatrend szerinti szerkezetben készül. Tartalmazza az 

eredeti, módosított előirányzatokat, az előirányzatok teljesítését, 

költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követő évben 

esedékes kötelezettségvállalásokat, követeléseket. 

 maradvány-kimutatás (Áhsz. 3. melléklet), 

 adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott 

tisztségviselők összetételéről. 
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 Pénzügyi számvitelből: 

 mérleg (Áhsz. 5. melléklet); 

 eredmény-kimutatás (Áhsz. 6. melléklet); 

 a mérleg és eredmény-kimutatás bemutatja a jelentős összegű hibákat, 

 a mérlegben kimutatható vagyonelemek meghatározásakor az Áhsz. 10. 

§-át kell alkalmazni. 

 költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás (Áhsz. 7. melléklet); 

 kiegészítő melléklet (tartalmát az Áhsz. 8-10 melléklete határozza meg). 

 

A mérlegkészítés időpontja a költségvetési évet követő év február 28-a. 

Az éves költségvetési beszámolót az irányító szerv részére a költségvetési évet követő év 

február 28-ig kell megküldeni. 

 

A mérlegkészítés időpontját a költségvetési szerv nem változtathatja meg, ez az az időpont, 

amíg a költségvetési évre vonatkozóan a következő évben még könyvelni lehet.  

A mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely 

tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat.  

 

Az éves beszámoló összeállításáért és határidőre történő továbbításáért a gazdasági 

igazgatóhelyettes a felelős. 

 

 

9.4.2. Zárlati feladatok 

 

A GAMESZ a zárlati utáni tételek könyvelési tételeit az NGM rendelet XIII. fejezetében 

foglaltakat alkalmazza.  

Zárlati feladatokat havonta az alábbiak szerint: 

- rovatrendhez kapcsolódó nyilvántartási számlák egyezősége a 

követelések, kötelezettségvállalások és a részletező nyilvántartások 

tekintetében – GORDIUS program kezeli,  

- a gazdasági események összesítő feladásai a főkönyvi könyvelésnek 

– GORDIUS program végzi,  

- KGR programban havi jelentés készítése – GORDIUS programból 

történő átadással - feladással minden hónap 15-ig. 
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Zárlati feladatok negyedévente az alábbiak szerint: 

- az immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek 

állományváltozásainak könyvelésével, valamint az értékcsökkenés 

lekönyvelése,  

- intézményünk ÁFA bevallást készít a GORDIUS program 

segítségével.  

Zárlati feladatok évente: 

- leltári különbözetek elszámolása, 

- eszközök értékelése 

- behajthatatlan követelések elszámolása, 

- 1-4 számlaosztály zárása – GORDIUS program végzi 

- Mérleg szerinti eredmény átvezetése – GORDIUS program végzi 

- Előirányzat számlák zárása – GORDIUS program végzi.  

 

10. A gazdálkodás rendjét meghatározó belső szabályzatok készítésére, 

tartalmára vonatkozó előírások 

 
Az intézménynél a gazdálkodás viteléhez a következő szabályokat kell elkészíteni és 

folyamatosan karbantartani: 

- a gazdálkodási szabályzat, 

- számlarend, 

- számviteli politika, 

- eszközök és források értékelési szabályzata, 

- leltárkészítési és leltározási szabályzat, 

- bizonylati rend és bizonylati album, 

- pénzkezelési szabályzat, 

- felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata, 

- kiküldetési szabályzat, 

- vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata, 

- beszerzések lebonyolításának szabályzata. 

 

 

A szabályzatokat a jogszabályi változásokat, valamint az intézmény feladatában 

bekövetkezett változásokat követő 90 napon belül aktualizálni kell. 

 

 

A gazdasági szervezet ügyrendje 2017. január 1.-től lép hatályba, a korábban érvényben volt 

ügyrend ettől az időponttól hatályát veszti.  
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1. sz. melléklet 

Szombathelyi Köznevelési GAMESZ-hez rendelt – gazdálkodási jogkör - költségvetési 

szervek: 

1. Szombathelyi Aréna Óvoda 

2. Szombathelyi Barátság Óvoda 

3. Szombathelyi Pipitér Óvoda  

4. Szombathelyi Hétszínvirág Óvoda  

5. Szombathelyi Szivárvány Óvoda  

6. Szombathelyi Donászy Magda Óvoda 

7. Szombathelyi Mesevár Óvoda  

8. Szombathelyi Játéksziget Óvoda  

9. Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 

10. Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda   

11. Szombathelyi Maros Óvoda 

12. Szombathelyi Vadvirág Óvoda 

13. Szombathelyi Margaréta Óvoda   

14. Szombathelyi Napsugár Óvoda 

15. Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda 

16. Szombathelyi Mocorgó Óvoda  

17. Szombathelyi Benczúr Gyula Utcai Óvoda 

18. Szombathelyi Weöres Sándor Óvoda  

Szombathelyi Köznevelési GAMESZ étkeztetési feladatkörébe tartozó intézmények: 

19. Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola 

20. Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola 

21. Szombathelyi Neumann János Általános Iskola 

22. Paragvári Utcai Általános Iskola 

23. Dési Huber István Általános Iskola 

24. Szombathelyi Váci M. Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

25. Gothard Jenő Általános Iskola 

26. Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 

27. Nyitra Utcai Általános Iskola 

28. Oladi Általános Iskola 

29. Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium 

30. Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium 

31. Aranyhíd Nevelési-oktatatási Integrációs Központ 

32. SZMSZC Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

33. SZOSZSZC Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium   

34. SZOSZSZC Kereskedelmi és Vendéglátói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

35. SZOSZSZC Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

36. Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium 

37. SZMSZC Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 

és Kollégiuma 

38. SZMSZC Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma 

39. SZMSZC Savaria Szakgimnáziuma és Kollégiuma 

40. Németh Pál Kollégium 

 


