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Tisztelt Jegyzőasszony !

Az ellenőrzések éve
A 2008-as esztendő az ellenőrzések jegyében telt, melyek között szerepelt fenntartói
vizsgálat, átfogó könyvvizsgálat, külső és belső ellenőri vizsgálatok.
•

GY & GY PERFEKT AUDIT KFT. a Jegyzői Iroda felkérésére

2008. március
ERISZ szociális és egészségügyi intézményeinek 2008. évi normatív hozzájárulások
elszámolásának felülvizsgálatáról
2008. július
ERISZ szociális és egészségügyi intézményeinek 2008. évi normatív hozzájárulások
elszámolásának felülvizsgálatáról
2008. október
ERISZ szociális és egészségügyi intézményeinek 2008. évi. normatív hozzájárulások
elszámolásának felülvizsgálatáról
2008. november
ERISZ pénzügyi, gazdasági könyvvizsgálói ellenőrzés
Vizsgált időszak: 2007.07.01-2008.11.30.
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•

Állami Számvevőszék

2008. április – június
Az Önkormányzatot 2007. évben megillető normatív hozzájárulás
elszámolásának számvevői ellenőrzése
•

Szociális Iroda vizsgálata a Jegyzői Iroda elrendelésére

2008. július – augusztus
Bp. Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata fenntartásában működő
Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ alapdokumentációinak
és szervezeti működési rendjének vizsgálata

•

Belső ellenőrzések

PreCONT AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft
2007. december
„Pénzkezelés szabályozás és a pénzkezelés megvalósulásának ellenőrzése”
2007. december – 2008. január
„Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés vizsgálata az ERISZ
Központ működésében”
2008. március
Önköltségszámítás szabályozása
2008. június
Kockázatkezelési szabályzat
2008. július – szeptember
A gyermekétkeztetés norma szerinti elszámolásának ellenőrzéséről a bölcsődei
konyha esetében
2008. szeptember – október
Humánerőforrás biztosításának, foglalkoztatásának vizsgálata
(ERISZ, ERESZ, SZOGYESZ)
Fenti vizsgálatok, ellenőrzések folyamatos rendelkezésre állást, készültséget
igényeltek a gazdasági terület dolgozóitól folyamatos munkavégzés mellett. Továbbá
az év második felében meghatározó volt az ellenőrzés utáni ütemezett feladatok
határidőre történő teljesítése.
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Gazdálkodási feladatok
Az ERISZ megalakulása utáni időszak a változások jegyében telt. Az új szervezet
felállása, kialakítása, formálódása egy folyamatot indított el, mely 2008. első
negyedévében is folytatódott.
Az első negyedév a gazdasági szervezet vonatkozásában mindig egy halmozottan
nehéz időszakot jelent. Erre a negyedévre esik a költségvetés, a beszámoló
elkészítése valamint az első három hónap anyagának feldolgozása, könyvelése. Ez
minden évben nagy kihívás, de az elmúlt év lezárásánál külön nehézséget és
rengeteg többletmunkát idézett elő az átalakulás miatti két külön félév.
A zárásoknál külön-külön beszámolót is kellett készíteni, azonban a két félévet
egyben is kellett vizsgálni, mert az eredeti előirányzatok egy teljes évre szóltak, a
második félévben „csak” módosított előirányzat szerepelt.
Tovább bonyolította a feladatot, hogy az ERESZ és a GAMESZ első félévben két
önálló szervezetként funkcionált, második félévben azonban már összeolvadt
könyvelési szempontból.
A GAMESZ és az ERESZ vonatkozásában három-három beszámoló készült: egy
„normál” változat, egy a teljesítésekhez igazított módosított előirányzatokkal, valamint
egy a teljesítés szempontjából „nullás”- a jogelőd szervezetek megszűnése miatt.
A két félév „összeillesztésénél”komoly nehézséget okozott a címrend félévi
változása, mely nem ugyan olyan bontásban jeleníti meg a szervezeti egységeket.
Az ERISZ új felépítésének megfelelően a telephelyek dolgozói átrendeződtek az új
feladatellátásnak megfelelően. Ez a folyamat az év végére befejeződött, a 2008. évi
költségvetés tervezéséhez készített bérfelmérés már az új állapotnak megfelelően
készült. A dolgozói állomány átrendeződése az előirányzatok esetében jelentős
változást jelentett.
A megfelelő átvezetéseket komoly előkészítő munka előzte meg: felmérések,
egyeztetések, elemző táblázatok, kimutatások készítése.
A költségvetés tervezésénél az előbbiekből következő szerkezeti változásoknak a
levezetése, valamint a két félév egy egységként való kezelése rengeteg
többletfeladatot jelentett, melyet akár csak a beszámoló esetében még a címrend
változása nehezített.
A költségvetés előkészítésében és elkészítésében az ERISZ Központ szoros
együttműködésben állt a Szociális Irodával, melynek munkatársa Ecker Tamás
intézményi koordinátor tapasztalataival és személyes közreműködésével segítette
munkánkat, valamint folyamatos egyeztetést biztosított a Pénzügyi Irodával.
Mind a költségvetés, mind a beszámoló határidőre elkészült, azonban ehhez arra volt
szükség, hogy a gazdasági szervezeten belül munkaerő átcsoportosítás történjen.
Mindkettő esetében aktívan közreműködött a rendszergazda, aki a hatalmas
mennyiségű adat rögzítésében részt vett, illetve számítógépes ismereteivel segítette
a kollegák munkáját.
Az évzárás és a költségvetés elkészülése után következett az első negyedév
feldolgozása, könyvelése. A Tatigazd könyvelési program 2008 évi nyitása március
második felében érkezett, így az első három hónap feldolgozására mindössze két hét
állt rendelkezésre.
A hatalmas anyagmennyiség rögzítésében szintén a rendszergazda segítségére volt
szükség, hogy az április 10-i zárási időpontot tartani tudjuk
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Március végére elkészült a 2007. évi beszámoló 21-es űrlapja alapján valamint a
2008.évi normatív támogatások összegei figyelembevételével a térítési díjakra
készített önköltségszámítás. Ahhoz, hogy az önköltség számításánál a költségek a
megfelelő szakfeladatokon jelenjenek meg, felül kellett vizsgálni az idáig alkalmazott
könyvelési bontásokat.
A műszaki csoport által készített energetikai felmérés százalékos arányban
állapította az energetikai kiadások megoszlásait. A felosztási százalékok a
könyvelési törzsalábontásban is rögzítésre kerültek, így a 2008-as év elejétől már
ennek megfelelően jelennek meg a költségek.
Január végén lezárult a belső ellenőr második vizsgálata, mely a
kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés területét vizsgálta.
Az ellenőrzések során tett észrevételek figyelembevételével kerül kialakításra egy a
FEUVE –nak is részét képező belső gazdasági intézkedéssorozat, mely a folyamatos
ellenőrzési pontokat, visszacsatolásokat, analitikák kialakítását, számonkéréseket
hivatott megvalósítani Az erre tett gazdasági vezetői intézkedésben 244/2008
(03.07.), az alapfolyamatok leírásra kerülnek, 2008. január 1-től hatályosan.
Ezen intézkedések képezik az alapját a belső ellenőri jegyzőkönyvekre készülő
foganatosítási jelentésnek is.
Március végén készült el az éves belső ellenőri jelentés a Jegyző Asszony valamint a
Hivatali Belső ellenőr Asszony felé.
A központi irányítás dolgozói összetétele változott, formálódott. Ez a folyamat még
nem zárult le, mert az új szervezeti forma működése közben jönnek felszínre az új
igények.
A munkafeladatokat folyamatosan figyelemmel kell kísérni, az adott helyzeteknek
megfelelően alakítani, változtatni. Folyamatosan kerül kiépítésre a FEUVE
alkalmazása, szintén a munkafolyamatoknak feladatoknak megfelelően.
Ennek teljes kialakítása nagyon fontos feladat, melynek során valamennyi munkakör
ellenőrzési, egyeztetési pontjai rögzítésre kerülnek.
Elengedhetetlen
feltétele
a
szabályzatok
folyamatos
aktualizálása,
a
szabályzatokhoz illeszkedő, színvonalas munkavégzés.

Második félév
A második félév történéseit, feladatait egyértelműen az ÁSZ ellenőrzés utáni
normatíva lemondások, valamint a Jegyzői Iroda által elrendelt vizsgálat határozta
meg, melynek keretében a Szociális Iroda az ERISZ alapdokumentációit,
szabályozottságát, szervezeti működési rendjét vizsgálta.
A vizsgálati jelentés után a tapasztalt problémák megszüntetésére ütemezett jegyzői
intézkedési terv készült, melyben pontosan meghatározták az elkészítendő
feladatokat és azok határidejét.
A feladatok elkészítése közben szoros együttműködésben álltunk a Szociális
Irodával, melynek során a szervezeti működési renddel kapcsolatos kérdésekben
Németh Márta Irodavezető Asszony, a gazdálkodást érintő kérdésekben Ecker
Tamás intézményi koordinátor biztosította a folyamatos egyeztetések lehetőségét,
adott iránymutatást a felmerülő kérdések megoldásában.
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Október közepétől megkezdődött a 2009-es költségvetés tervezés előkészítő
folyamata a Szociális Iroda együttműködésével.
Jelentős nehézséget okozott a gazdasági szervezetben történt változás, melynek
során a költségvetési számviteli területeken dolgozó kolleganők (költségvetési
előadó, számviteli csoportvezető) távoztak a szervezetből, s így a munkájukat olyan
új kolleganők vették át, akik még nem vettek részt az előző év tervezési
folyamatában, illetve új belépőként még a szervezeti felépítéssel is most
ismerkednek.
A költségvetés tervezése során kialakításra, szerkezeti átvezetésre került az előző
évben belépett átlagos tartós ellátás törzse, hogy az a könyvelésben már eredeti
előirányzatban is elkülönülten, jelenjen meg a 2009. évben. Az átvezetés érintette az
átmeneti elhelyezést valamint az emeltszintű ellátás törzsét, mivel ezekből lett a
tényleges működésnek megfelelő új felépítés kialakítva.
Az évvégét megelőzően november hónapban lezajlott a Gy&Gy Perfekt Audit Kft.
által végzett könyvvizsgálói pénzügyi, gazdasági ellenőrzés.
Valamennyi 2008. évben történt ellenőrzés által tett észrevételre, a feltárt
hiányosságok pótlására, megszűntetésére intézkedési terv készült, melyet minden
esetben megküldtünk az Önkormányzat felé.
Változások
Az ERISZ megalakulása utáni félév a változások jegyében telt. Ugyan az átadásátvétel félévkor megtörtént, de az új szervezet felállása, kialakítása, formálódása egy
folyamatot indított el.
A telephelyek Belső- és Külső Erzsébetváros szerinti csoportosításban jelennek
meg, ami a bentlakásos intézmények, a területi-, nappali ellátás átalakítását
jelentette. Szervezeti és szakmai változások határozták meg a második félév
gazdasági működését.
Az ERISZ új felépítésének megfelelően a telephelyek dolgozói is átrendeződtek az új
feladatellátásnak megfelelően. Ez a folyamat az év végére befejeződött, a 2008. évi
költségvetés tervezéséhez készített bérfelmérés már az új állapotnak megfelelően
készült el. A dolgozói állomány átrendeződése az előirányzatok esetében jelentős
változást jelentett. A megfelelő átvezetéseket komoly előkészítő munka előzte meg:
felmérések, egyeztetések, elemző táblázatok, kimutatások készítése.
Ezek a többletfeladatok rendkívüli megterhelést róttak az átalakulás egyéb feladatai
miatt feszített tempóban dolgozó gazdasági szervezetre. A szakmai vezetésről ugyan
ez mondható el, az együttműködés folyamatos volt, a gazdasági egység a maximális
segítséget megkapta munkájához.
A központi irányítás dolgozói összetétele is átalakult, a 2007. III. negyedéves zárást
követően három kolleganő távozott igen jelentős területekről: főkönyvi könyvelő,
tárgyi eszköz analitikus nyilvántartó, kötelezettségvállalás analitikus nyilvántartó. A
munkakörök betöltésre kerültek, de komoly feladatot jelentett a feladatok átvétele, a
munkafeladatok újraelosztása, a régi és az új dolgozók összecsiszolódása.
Az új szervezeti forma működése közben jöttek felszínre az új igények. A szervezeti
változást az integráció jelentette, melynek következtében a feladatok ellátásához
szükséges információk köre jelentősen kibővült. Az információ áramlás a normatíva
igényléssel nyilvántartásával kapcsolatosan az ERISZ megalakulását megelőzően az
akkori Intézmények és a Hivatal között történt, a GAMESZ Központ az év végén a
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feladatmutatók elszámolásához szükséges 37-es beszámoló űrlap kitöltésénél,
valamint a költségvetés eredeti előirányzat nyitó feladatmutatók meghatározásánál
végzett egyeztetést, és kapott segítséget a Szociális Iroda intézményi koordinációt
végző munkatársától.
Tisztulási folyamat az új szervezetben
A kibővült, megváltozott feladatok ellátását, valamint az ehhez szüksége „új tempót”
a dolgozói állománynak csak egy része tudta tartani. A kieső munkaerők helyére új
dolgozók kerültek.
A munkafeladatok már a megváltozott igényeknek megfelelően kerültek elosztásra.
Az egyik legfontosabb munkakör betöltésére az ERESZ részben önálló
gazdálkodóvá válásával náluk megszűnt főkönyvi könyvelőt vette át az ERISZ
Központ. A kolléganő komoly szakmai tapasztalattal rendelkezik, így nemcsak
pótlásról, hanem egyben komoly minőségi előrelépésről beszélhetünk.
Új kolleganő került az analitikus könyvelői munkakörbe, aki ellátja a tárgyi eszköz
analitikus nyilvántartást, valamint a kötelezettségvállalás analitikus nyilvántartást
(ezeket régebben két külön munkatárs végezte).
Felvételre került egy számviteli csoportvezető, akinek feladata, hogy a teljes
gazdasági apparátus munkáját összefogja, koordinálja, segítve ezzel a gazdasági
igazgatóhelyettes munkáját. Ez a kolleganő látja el az addig betöltetlen
pénztárellenőri feladatokat (régebben ez a feladatot az összeférhetetlenség miatt
nem tudtuk megoldani).
A számviteli csoportvezető 2008. november 30-al kilépett, mely összetett problémát
jelentett: egyrészről a csoportvezetői feladat ellátását kellett pótolni, másrészről ez a
kolleganő vette át a 2008. augusztus 31-el távozó költségvetési előadó munkaköri
feladatait.
A területről bekerült a központi állományba egy kolléganő, aki kellő ismerettel
rendelkezik a SzoSzo program gyakorlati felhasználásában, ismeri a területen
dolgozó gazdasági ügyintézők feladatait.
Az integrált szervezet működése a területen dolgozó gazdasági munkatársakkal
szemben is új igényeket támasztott. Összehangolt precíz, minőségi munkavégzésre
van szükség ahhoz, hogy a központi irányítás részére pontos adatszolgáltatás
történhessen.
Elengedhetetlenül szükségessé vált az is, hogy különböző telephelyeken dolgozó
gazdasági ügyintézők egységes szemlélettel, összehangoltan, végezzék a
munkafolyamatokat, dolgozzák fel az adatokat, hogy a központba beérkező
számadatok biztonsággal, egységesen értékelhetők lehessenek.
Ezen okok következtében került kialakításra a pénzügyi csoportvezetői beosztás,
melynek keretében egy munkatársunk összefogja, koordinálja, szakmai
instrukciókkal látja el a területi gazdasági ügyintézőket, munkájukat egyeztetésekkel,
szakmai értekezletekkel segíti. Az így szerzett információkat kibővíti a központi
irányítás pénzügyi előadójának, valamint élelmezési előadójának (SzoSzo központi
nyilvántartó) ellenőrzésével, adatszolgáltatásaival.
A kialakult munkakör létjogosultságát igazolta a normatíva ellenőrzések alkalmával
Győrffy Dezső könyvvizsgáló úr is, aki javasolta, hogy a területről beérkező
normatíva igényléshez kapcsolódó adatszolgáltatással, annak összesítésével,
központi nyilvántartásával kapcsolatosan kerüljön kialakításra egy munkakör. Így a
központi nyilvántartás, valamint a területről beérkező információ egy kézben futnak
össze, kerülnek összesítésre, feldolgozásra.
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Ennek kialakítása folyamatban van, s ahogyan a vizsgálat is megállapította egy
komplett központi szabályzatban rögzített egységes nyilvántartási forma indokolt.
Ősszegezve: a normatíva igényléssel kapcsolatos feladatokat, valamint a pénzügyi
területet fogja össze és koordinálja a pénzügyi csoportvezető, míg a számviteliköltségvetési területet irányítja közvetlenül a számviteli csoportvezető.
Fentiekből következően a számviteli csoportvezető kapacitása egy másik
kulcsfontosságú terület, a költségvetés irányában koncentrálódna.
Az elemi költségvetés készítésénél évek óta problémát jelentett (még a GAMESZ
idejében is), hogy a költségvetési előadó egy személyben nem képes a megfelelő
„erőbedobással” hatékonyan közreműködni. Ezért „bevett szokás”volt, hogy
mindössze a központi irányítás, a táborok, valamint a kiemelten kezelt feladatok
szöveges indoklását, 1,2,3-as adatlapját készítették a központban, a többi részét a
Szociális Iroda munkatársa készítette el az intézmények munkatársainak, valamint a
GAMESZ / ERISZ rendszergazda segítségével.
A tavalyi év során a megváltozott címrend szerinti két félév „összetolása”, valamint a
hatalmas szerkezeti változások levezetése komoly plusz feladatot jelentett. Rengeteg
egyeztető tábla készült az új szervezeti felállásnak megfelelő dolgozói állomány
átrendeződésének levezetésére. Ezzel egy időben az új kolléganők (akik a régi
szervezetet „már”, az újat „még” nem ismerték) minden energiájukkal megpróbáltak a
feladatoknak
megfelelni,
azonban
az
összecsiszolódás
nem
zajlott
zökkenőmentesen.
Az új munkaerők valamint a költségvetési előadó által párhuzamosan készített
tábláknál folyamatos csúszások mutatkoztak, melynek tanulsága csak később vált
nyilvánvalóvá, miszerint a költségvetési előadó munkatempójából, számítástechnikai
hiányosságaiból, eredően folyamatosan „belejavított” a többiek által beírt adatokba
kiütve a képleteket. A Pénzügyi Irodával a sarokszámok szükséges egyeztetését
késve végezte el, a megfelelő összefüggéseket nem ismertette az új kollégákkal.
Nehezítette a feladatot, hogy ezzel párhuzamosan zajlott az év zárásához
kapcsolódó feladatok elvégzése is, melynél nehezítő tényezőként ott volt a
megszűnés miatti három beszámoló elkészítése, valamint a szervezeti átalakulás, az
ERESZ beolvadása a könyvelésbe. A költségvetési vonal gyenge pontjai az
ellenőrzés során is tapasztalhatóak voltak, s a FEUVE keretében bevezetett
személyes felelősségi körök megállapításával, folyamatos számonkéréssel
tisztázódtak a hiányosságok.
Szeptembertől a számviteli csoportvezető vette át a költségvetési előadó
előirányzatokkal kapcsolatos feladatait, aki az ellenőrzést követően közös
megegyezéssel kérte közalkalmazotti jogviszonya megszüntetését.
Ez az esemény egy újabb kihívás, melynek meg kell felelnünk, egyben jó alkalom
arra, hogy a költségvetési előirányzatok tervezésével, nyilvántartásával,
könyvelésével, kapcsolatos analitikákat, feladatokat, munkafolyamatokat megfelelő
módon átdolgozzuk, újragondoljuk, hogy a költségvetés előkészítését, elkészítését
felkészülten tudjuk kezdeni, lebonyolítani az előző évek tapasztalataiból okulva.
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Az előzőekben még nem érintettük a könyvelési csoportot, melynek élén nincs
kinevezett csoportvezető, azonban a főkönyvi könyvelő szakmailag összefogja a
könyvelési területen dolgozók: főkönyvi adatrögzítő, analitikus könyvelő munkáját.
Velük
szoros
együttműködésben,
munkakapcsolatban
van,
szakmai
iránymutatásával koordinálja őket.
A FEUVE szabályzatok, gazdasági vezető intézkedések megalkotásánál is ez a
működési forma került figyelembevételre.
Átgondolásra kerül a kontírozás, könyvelés folyamata, melyet jelenleg az
előirányzatok vonatkozásában a költségvetési előadó (regisztrált mérlegképes
könyvelő), a pénztár vonatkozásában kontírozást a számviteli előadó (mérlegképes
könyvelő), a banki forgalom kiadási, bevételi vonatkozásában valamint a vegyes
könyvelési feladások kontírozást a főkönyvi könyvelő (regisztrált mérlegképes
könyvelő) végzi.
A bank pénztár, vegyes könyvelési tételek rögzítését a könyvelési adatrögzítő végzi.
Gazdasági igazgatóhelyettesi intézkedés született a vegyes tételek könyvelés előtti
utalványozásának, ellenjegyzésének szabályáról.
Az SZMSZ és a tényleges működési rend
Az új szervezet működési igényeinek megfelelően a legoptimálisabb formában
szerettük volna kialakítani a gazdasági szervezet működését, felépítését. A kialakítás
szempontja az volt, hogy segítséget nyújtson a gazdasági igazgatóhelyettes
munkájában, hogy az információkat nem a teljes gazdasági apparátussal, hanem a
csoportvezetőkkel tudja megosztani, illetve a számonkérések, egyeztetések,
ellenőrzések is ezen elv alapján történhetnek. Mindezek összefogásával kell
működnie a számviteli csoportvezetőnek, aki egyben a gazdasági igazgatóhelyettes
helyetteseként, közvetlen alárendeltségébe van beosztva
A Szociális Iroda által végzett vizsgálat, mely az ERISZ szervezeti és működési
rendjét ellenőrizte feltárta, hogy ez a működési forma nem felel meg a jelenlegi
SZMSZ-ben foglaltaknak, miszerint abban csak egy „ pénzügyi-, számviteli csoport”
van megjelenítve, így ennek megfelelően a tényleges működésben kizárólag egy
csoport funkcionálhat a gazdasági szervezeti egységben.
Ebből következően csak egy, nevezetesen „pénzügyi-, számviteli csoportvezető”
kerülhet kinevezésre a gazdasági szervezetben, így ez a csoportvezető láthatja el a
gazdasági vezető helyettesítését.
A vizsgálati megállapításnak megfelelően a gazdasági szervezeti egység
tényleges működését visszarendeztük az SZMSZ-ben foglaltak szerint egy
pénzügyi-, számviteli csoportvezetőt neveztünk ki. A kinevezésnek megfelelően
módosításra kerültek a kinevezések valamint a munkaköri leírások. A feladat
ellátásával szakmai szempontok figyelembevételével a főkönyvi könyvelőt
bíztuk meg, vagyis ő a gazdasági vezető közvetlen helyettese.
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Gazdasági helyzet:

Évről évre egyre kevesebb pénz jut, az állagmegóvásra, a beszerzésekre,
mindennapi működésre. A 2008. évi költségvetésben a közüzemi díjakra csak
kismértékű emelést hagyott jóvá a Képviselő testület a tavalyi eredeti előirányzathoz
képest, amely már a 2007. évben sem nyújtott fedezetett a közüzemi kiadásokra.
Az előző évekhez hasonlóan dologi kiadásokra egyre kevesebb pénz jut. Ezen
állapot hosszú távon nem tartható fent. Mindezek mellett az intézmény helyzete
stabil.
Az ERISZ és részben önálló intézmények a jóváhagyott költségvetésben
meghatározott feladatokra a meglévő pénzkerettel a lehető legtakarékosabb módon
gazdálkodott.
Ki kell emelni az ERESZ helyzetét, mely a már előző évben is 30 M Ft hiánypótlásra
szorult, a 2008 évi költségvetés jóváhagyásánál nem vették figyelembe.
Tovább csökkentek a forrásaik, míg a 2007. évi eredeti előirányzat 235.034 E Ft,
2008. évi eredeti előirányzat: 221.425 E Ft.
A szakmai anyagok felhasználásánál már félévkor jelentős túlteljesítés mutatkozott .
A bérjellegű kifizetések 2008.01-06.havi alakulásánál előirányzat hiányt okoz az
ERESZ esetében az OEP által alulfinanszírozott gyermekfogászat hiánya. Ez a hiány
bérek vonatkozásában 3 000 E Ft, járulékok vonatkozásában 1 500 E FT. Dologi
kiadásoknál a szakmai anyag, gépek berendezések karbantartása eredeti
előirányzata rendkívül alacsony, az itt jelentkező hiány 2008.01-06 hó
vonatkozásában 1 500 E Ft.
A hiányok a feladatok ellátását, a működést veszélyezteti. Az ERESZ igazgatója
féléves hiányának rendezésére 6 000 E Ft céltartalék felszabadítását
előterjesztésben kezdeményezte a Szociális és Egészségügyi bizottság felé.
A bizottság a 98/2008(09.16.) számú határozatában döntött a 6 000 E Ft
céltartalékból történő felszabadításáról, azonban az előirányzatot az intézmény nem
kapta meg a 2008-as zárásáig.

Személyi juttatások és járulékok alakulása
A 2008. évi gazdálkodást összintézményi szinten a visszafogottság jellemezi.
Sajnos a költségvetés szerkezetének aránya évről évre romlik, a személyi juttatások
és járulékok összege arányaiban az eredeti előirányzatban az összkiadásokhoz
viszonyítva 68 %, a módosított előirányzatban ez az arány 63 %-ra változik.
A dologi kiadások a bérek és bérjárulékok mintegy felét, 45 %-át teszik ki.
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2007. évi pénzmaradvány

A 2007. évi pénzmaradványból 83 531 E Ft –ból elvonásra került 83 531 E Ft .
A teljes pénzmaradvány elvonásra került a kötelezettségekkel terhelt 2.948 E Ft is.
Ennek következtében az előző évi szállítói tartozások között szereplő Dózsa György
út 46. lakásfelújításának 2007 évről áthúzódó összege 2.110 E Ft előirányzatát a
központi karbantartási keretből kellett átcsoportosítani

2008. évi Átvett pénzeszközök

INTÉZMÉNY

HONNAN

E Ft

ERISZ Külső-Erzsébetváros
Bp. VII. Dózsa Gy. u.46.
Otthoni szakápolás

/ OEP /

3.783 E Ft ÁH belülről

ERESZ
OEP

finanszírozás

164.388 E Ft ÁH belülről

MINDÖSSZESEN:

168.171 E Ft

Az ERISZ esetében az otthoni szakápolás OEP finanszírozása esetében
többletbevétel keletkezett a 3 000 Ft eredeti előirányzathoz viszonyítva.
Az ERESZ esetében az OEP finanszírozás az eredeti előirányzathoz 170 000 E Ft, a
csökkenő létszám miatt elmaradást mutat.
Mindkét esetben kezdeményeztünk előirányzat módosítás, melynek könyvelése is
megtörtént az év zárásáig.
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Bevételek és kiadások alakulása 2008. évben
I.
Bevételek
Bevételek alakulása ( e Ft )

Megnevezés

Eredeti

Módosított
előirányzat

Int. és működési
bevételek
Meghatározott célra
átvett pénzeszközök
Előző évi műk.célú
ei.maradv. PM
maradvány
Felügyeleti
támogatás

951.280

Bevételek öszesen

1.265.952

Pénzmaradvány
Ktg.vetési bev.
összeen
Függő, átfutó,
kiegy.bevételek
Bevételek
mindösszesen:

Teljesítés

Teljesítés (+,-)
eredeti Módosított

141.672

155.016

155.016

13.344

0

173.000

168.171

168.171

-4.829

0

86.517

-86.517

-86.517

1.041.905

960.639

9.359

-81.266

1.365.092

1.370.343

104.391

5.251

83.531

83.531

-83.531

1.448.623

1.453.874

187.922

88.782

1.281

1.281

1.281

1.455.155

189.203

6.532

1.265.952

1.265.952

1.448.623

Az intézményi működési bevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Bevételi címek
Egyéb saját bevétel
ÁFA bevételek,
viszatérülések
Kamatbevétel
Int.műk.bevételek
HEFOP /EU átvét
Int. műk. bevételek
összesen

Eredeti

Módosított Teljesítés
előirányzat
127.757
140.772
144.884
13.915
141.672
141.672

Teljesítés (+,-)
eredeti Módosított
17.127
4.112

13.915
210
154.897
119

9.803
210
154.897
119

-4.112
210
13.225
119

155.016

155.016

13.344
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II.
Kiadások
Kiadások alakulása ( e Ft-ban)

Megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terh. járulékok
Dologi
kiadások
Egyéb folyó
kiadások
MÁK forgótőke
átadása önknak
Előző.évi ei.
maradv. PM
átadása
Ellátottak
pénzbeli
juttatása
Felújítás
Felhalmozási
kiadások
Kiadások
összesen
Függő, átfutó
kiegy.kiadások
kiadások
Kiadások
mindösszesen

Teljesítés
Eredeti ei.
(+,-)

Teljesítés
Mód. Ei.
(+,-)

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

654.471

683.450

669.806

15.335

-13.644

201.619

209.162

207.559

5.940

-1.603

387.734

407.971

355.020

-32.714

-52951

19.428

17.729

8.337

-11.091

-9.392

3.756

3.756

3.756

83.531

83.531

-83.531

3.986

2.349

-351

-1.637

26.902

26.202

26.202

-700

15.892

15.565

15.565

-327

1.448.623 1.372.125

106.173

-76.498

-771

-771

-771

1.448.623 1.371.354

105.402

-77.269

2.700

1.265.952

1.265.952
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Gazdálkodási feladatok, vagyongazdálkodás
Beruházás, felújítás, beszerzések
2008. beruházás, felújítás, beszerzések összetétele az alábbiak szerint alakult:
•
•
•

Ingatlan felújítás
Épület beruházás
Számítástechnika, gép, berendezés
Mindösszesen:

26 201 546 Ft
9 591 931 Ft
5 973 594 Ft
41 767 071 Ft

Fenti összegből a Király u. 97. gondozási központ felújítása, beruházása,
beszerzései a 2008-as évre vonatkozóan 27.960.385 Ft-ot tesz ki az alábbiak szerint:
•
•
•
•

Ingatlan felújítás
Épület beruházás
Gép, berendezés, konyhatechnika
Számítástechnika ( Internet szoba )
Mindösszesen:

16 140 000 Ft
9 591 931 Ft
1 406 604 Ft
821 850 Ft
27 960 385 Ft

A Király u. 97. telephely felújítása még 2007-ben kezdődött, 2008. első félévében
fejeződött be. A felújított intézményt teljes egészében be kellett rendezni, átadása
2008. június 2-án ünnepélyes megnyitóval történt.
A teljes pénzmaradvány 83.531 E ft elvonásra került a kötelezettségekkel terhelt
összeg 2.948 E Ft is. Ennek következtében az előző évi szállítói tartozások között
szereplő Dózsa György út 46. lakásfelújításának 2007 évről áthúzódó összege 2.110
E Ft előirányzatát a központi karbantartási keretből kellett átcsoportosítani
A beruházások között szintén áthúzódó tételként szerepel az ERESZ Védőnői
Szolgálat 1.450 E Ft beruházása, melyekből orvosi műszereket, berendezéseket,
fénymásolót, nyomtatót vásároltak.
A további részt a SZOGYESZ bölcsődei felújítása valamint fénymásoló vásárlása
teszi ki, mely szintén szerepelt az önkormányzati költségvetés intézményi során.
Az ERISZ költségvetési rendeletben meghatározott a felhalmozási kiadások sorain
nem szerepelt eredeti előirányzat, így a beruházásokra , felújítási kiadásokra mindig
utólag kapunk módosított előirányzatot.
Sokkal több intézmény megkívánta volna a felújítását, de sajnos forráshiány miatt
erre a 2008 évben nem nyílt lehetőség.
Vagyongazdálkodás
Az ERISZ megalakulásánál az átadásokat megelőzően vagyonleltár készült
valamennyi intézményben. A 2008 évben újra LELTÁR készül. A telephelyek 2008.
áprilisában megkapták az értesítést a leltározás elrendeléséről. A leltározás
ütemezéséről 2008.májusában írásban válaszoltak . A teljes körű ténymegállapító
leltározás végrehajtási határideje 2008.szeptember 30. A leltár ellenőrzésének
időpontja 2008 október-november hónap.
A leltározásokat megelőzően a telephelyekkel egyeztetések történtek, a
telephelyeken található nyilvántartások egységesítése céljából. A leltár kiértékelése
az év zárásáig megtörtént, az év végi beszámoló már az ennek megfelelő
változásokat tartalmazza.
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Likviditási terv
A likviditási terv elkészítése az ütemezett feladatokban meghatározott határidőre
elkészült, ezzel egy időben készítettünk egy előirányzat felhasználási ütemtervet is,
mely szintén a gazdálkodás hatékonyságát hivatott szolgálni.
A 2009 év során likviditási terv segítségével kialakítunk egy pénzügyi fizetési
kötelezettséget figyelő rendszert, mely tájékoztatást tud nyújtani a fizetési
kötelezettségek ütemezéséről és mértékéről
A figyelő rendszer hatékony működésének segítése érdekében a likviditási terven
kívüli, további pénzügyi-gazdasági elemző táblázatokat fogunk készíteni, melynek
felelősei, elkészítői a pénzügyi előadó valamint a pénzügyi-, számviteli csoportvezető
lesz.
Fenntartó által meghatározott megállapodások
Az együttműködési megállapodás keretében gazdasági igazgatóhelyettesi
intézkedés született, hogy a részben önálló intézmény a Szociális Irodával egy
időben a normatíva igénylés alapjául szolgáló adatokat az ERISZ központ felé is
szolgáltassa. Ez a féléves zárásnál a szabadságolások miatt értelmezési problémát
okozott.
Az intézkedés az adatszolgáltatás tartalmára, módjára, határidejére, a felelős
személy megjelölésével a SZOGYESZ Intézményvezető Asszonnyal, szakmai
vezetőiével, a Szociális Iroda munkatársával történő egyeztetés során készült el.
Az év második felében az adatszolgáltatások havi rendszerességgel megtörtétek a
SZOGYESZ részéről.

Gazdasági szervezet munkaköri leírások
A Szociális Iroda által végzett vizsgálat, mely az ERISZ szervezeti és működési
rendjét ellenőrizte feltárta, hogy ez a működési forma nem felel meg a jelenlegi
SZMSZ-ben foglaltaknak, miszerint abban csak egy „ pénzügyi-, számviteli csoport”
van megjelenítve, így ennek megfelelően a tényleges működésben kizárólag egy
csoport funkcionálhat a gazdasági szervezeti egységben.
Ebből következően csak egy, nevezetesen „pénzügyi-, számviteli csoportvezető”
kerülhet kinevezésre a gazdasági szervezetben, így ez a csoportvezető láthatja el a
gazdasági vezető helyettesítését.
A gazdasági szervezet működési rendje az SZMSZ szabályozásának megfelelő
visszarendezésre megtörtént. A helyreállított helyzethez igazodva a munkaköri
leírások aktualizálásra kerültek e megfelelő alá-fölérendeltségi viszonyok
megjelenítésével, a szabályos működési rendnek megfelelően.
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Tervezési feladatok
A költségvetési előadó valamint a számviteli csoportvezető távozása a szervezetből
komoly kihívás elé állította az új kollegákat a tervezési folyamatokban, a táblák
elkészítésében, azonban a feladatnak meg kell felelnünk.
Az előző év (évek) tapasztalataiból levontuk a megfelelő következtetéseket, a
következő év költségvetésére megfelelő analitikák, nyilvántartások kialakításával,
melyek gyorsítják a tervezés folyamatát, a kollégák átcsoportosításával, kellő időben,
az előző évek tapasztalatából okulva készülünk fel.
A tervezéshez folyamatában együttműködve a Szociális Irodával Ecker Tamás
intézményi koordinátor úr nyújtott segítséget.
A táblázatok időre elkészültek, azok a kiadott 2009. költségvetési köriratban
meghatározott időpontig továbbításra kerültek a Pénzügyi Iroda felé

2009. évi költségvetés tervezése az alábbi ütemezésben zajlott, a táblázatok
időre elkészültek és továbbításra kerültek Pénzügyi Iroda és ezzel egy időben
a Szociális Iroda felé.

2008. november 3.

9.sz melléklet Felújítási kiadások
10.sz melléklet Felhalmozási kiadások
Beszerzési kiadások
2008. november 20. 2009. évi költségvetés előkészítése
• létszám
• 2 % -os kereset kiegészítés kimutatása
• 7/b munkalap étkezési előirányzatok
• jubileumi jutalak
• számítási anyag étkeztetési előirányzat tervezéshez
2008. november 28. 2009. évi költségvetés előkészítése
• 2. sz. munkalap havi illetményekről
• 2 % -os kereset kiegészítés kimutatása
• Jubileumi jutalom
• Vásárolt közszolgáltatások
• egyéb sajátos juttatások
• személyhez kapcsolódó költségtérítések kimutatása
• oktatás, továbbképzés kimutatása
• egyéb feltételtől függő pótlékok kimutatása
• költségtérítések
• létszámkimutatás 2008. nov. 30.
• szociális ágazat naturális mutatói
• egyéb üzemeltetési kiadások szerződés szerinti bontásban
• szerződéses karbantartások kimutatása
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2008. december 10.

•

1. sz. melléklet
A 2009 évi kiadások és bevételek összesített előirányzata
a költségvetési előirányzatok levezetéséhez „pozíciópapír”
• 2. sz. melléklet
Javasolt ágazati keretszámok intézmények közötti
átcsoportosítása
• 3. sz. melléklet
Javaslat a 2009.évi költségvetéshez az elhagyható önként vállalt
feladatok megszüntetésére címenkénti bontással
• 4/a. sz. melléklet
2009. január 1-i soros előlépések felmérése
• 4/b. sz. melléklet
Felmérés a 2009. évben kifizetésre kerülő jubileumi jutalmakról
• 7. sz. melléklet
Számítási anyag a 2009. évi intézményi étkeztetési előirányzatok
tervezéséhez
• 8. sz. melléklet
Pályázati és egyéb átvett pénzeszközök javasolt számbavétele a
2009. évi költségvetéshez
• Egyéb sajátos bevételek részletes kimutatása
• Nem rendszeres személyi juttatások
2008. december 12. Intézmények közötti átcsoportosítás során kialakult változások ERISZ
2008. december 15. ERESZ OEP támogatás szakfeladatonként
2008. december 17. Vásárolt közszolgáltatások és külső személyi juttatások
ERESZ Védőnői támogatási kérelem
2009. január 5.
Vásárolt közszolgáltatások 2. sz. melléklettel
2009. január 7.
2009. január 7.

2009. január 12.
2009. január 12.
2009. január 14.

2009. január 26.
2009.január 30.
2009.február 10

Javaslat ágazati keretszámok intézmények közötti átcsoportosításra
2. sz. melléklet, kapcsolódó analitikák
Többlet igények
• őrzés-védés,
• lakossági szolgáltatások
• érintésvédelem
• ERESZ
Egyéb sajátos bevételek módosított változata
ERESZ felmentett dolgozók bér,járulék alakulása
• 5/b. sz. melléklet
A 2008. évi feladatmutatók és normatív állami támogatások,
hozzájárulások várható alakulása(szociális ágazat)
• 6/b. sz. melléklet
A 2009. évi feladatmutatók és normatív állami támogatások,
hozzájárulások várható alakulása(szociális ágazat)
• 12. sz. melléklet 2009. évi közvetett támogatások (tájékoztató
tábla
Átvezetések külső személyi juttatások és járulékok esetében 2. sz. mell.
Szociális ágazat 2009. évi 1%-os működési kiadás tartalékba
helyezésének levezetése
13.as szöveges indoklás szerkezeti táblával megegyező kidolgozása az
1%-os céltartalékba helyezés után
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Gazdasági szervezeti egységben megvalósuló ellenőrzés
Az előzetes ellenőrzések során tett észrevételek figyelembevételével kerül
kialakításra egy a FEUVE –nak is részét képező belső gazdasági intézkedéssorozat,
mely a folyamatos ellenőrzési pontokat, visszacsatolásokat, analitikák kialakítását,
számonkéréseket hivatott megvalósítani Az erre tett gazdasági vezetői
intézkedésben 244/2008 (03.07.), az alapfolyamatok leírásra kerülnek, 2008. január
1-től hatályosan.
A központi irányítás dolgozói összetétele változott, formálódott. Ez a folyamat még
nem zárult le, mert az új szervezeti forma működése közben jönnek felszínre az új
igények.
A munkafeladatokat folyamatosan figyelemmel kell kísérni, az adott helyzeteknek
megfelelően alakítani, változtatni. Folyamatosan kerül kiépítésre a FEUVE
alkalmazása, szintén a munkafolyamatoknak feladatoknak megfelelően.
Ennek teljes kialakítása nagyon fontos feladat, melynek során valamennyi munkakör
ellenőrzési, egyeztetési pontjai rögzítésre kerülnek.
Elengedhetetlen
feltétele
a
szabályzatok
folyamatos
aktualizálása,
a
szabályzatokhoz illeszkedő, színvonalas munkavégzés.
Szintén a FEUVE keretében tett 244/2008. (IV.30.) gazdasági igazgató helyettesi
intézkedés értelmében, az abban foglaltaknak megfelelően havi, tételes pénzforgalmi
egyeztetések kezdődtek a gazdálkodási folyamatok javítására, valamint a valós kép
kialakítása érdekében. mely intézkedésben az analitikák egyeztetése is elrendelésre
kerül.
A pénzforgalmi egyeztetés első üteme a 2008.01.01.- 04.30-ig tartó időszak
elemzése volt 2008. 06. 04. – 2008. 06. 09-ig, a második ütemben 2008. 01. 01. –
05. 31-ig tartó időszak egyeztetése történt 2008. 06. 23- 06. 25-ig.
Az egyeztetések alkalmával jegyzőkönyvek készültek, melyekben soronkénti
áttekintéssel megállapításra kerültek a felhasználások.
Az egyeztetések alkalmával jelen vannak az intézményvezetők, szakmai vezetők,
telephelyek gazdasági ügyintézői, az ERISZ Központból gazdasági igazgató
helyettes, pénzügyi előadó, számviteli csoportvezető, főkönyvi könyvelő és
költségvetési előadó.
A két lefolytatott egyeztetési kör után megállapítottuk, hogy az egyeztetéseket a
teljesség érdekében törzsalábontás szintű mélységben kell elvégezni és elemezni.
Megtörténtek a könyvelés áttekinthetőségére tett intézkedés hatására a főkönyvi
számok alábontásai az előirányzatok vonatkozásában. Fentiek a féléves
pénzforgalmi adatokban válnak láthatóvá, melyet a féléves beszámoló is tükröz.
További FEUVE intézkedés történt valós kép kialakításához, 244/2008.(04.30.)
melyben utasítás történt az IMI számítógépes munkaügyi rendszerben szereplő
adatainak ellenőrzése, egyeztetés elvégzésére a MÁK által küldött könyvelési
anyaggal. Az egyeztetés után részletező feladást kell készíteni a főkönyv részére a
havi zárásokat megelőzően. A ellenőrzés, egyeztetés során tapasztalt eltérésekről
jegyzőkönyvet kell készíteni.
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Gazdasági igazgatóhelyettesi FEUVE intézkedés készült 244/2008.(05.30.) a
gazdálkodási, pénzügyi számviteli értekezletekről. Ezen értekezleteken kiértékelésre
kerülnek az előző heti feladatok, az esetlegesen felmerült problémák. Megbeszélésre
kerülnek az adott hét feladatai, a feladatok elvégzéséért felelős személyek
pontosításával, a határidőknek megfelelően a prioritások meghatározásával.
2008.06.10-én aktualizálásra, kiegészítésre került a 2007.szeptemberében készült
FEUVE szabályzata és eljárásrendje, elkészült hozzá a Kockázatkezelési szabályzat.
A két szabályzatban egymásra épülően találhatóak a folyamatleírások, táblázatos
formában.
Az ebben foglaltak teljes körű megvalósítása, illetve bővítése az előttünk álló időszak
feladata
A Szociális Iroda vizsgálata megállapítása alapján az SZMSZ-hez igazított működési
rend a FEUVE szabályzatokban foglaltakat is érintette. A folyamatleírásokat
tartalmazó táblázatok áttekintésre kerültek különös tekintettel a pénzügyi- számviteli
csoport rendszerére, a csoportvezetőre, az abban található eltérések kijavításra
kerültek.
A 2009. év során kiemelt figyelmet kell fordítani a FEUVE ellenőrzési rendszer
folyamatos bővítésére, az aktualizálásokra, mely elengedhetetlen feltétele a
színvonalas munkavégzésnek
Az éves számszaki beszámoló elkészítését megelőzően kiemelt figyelmet
fordítottunk a zárást megelőző illetve azt követő egyeztetési folyamatokra, illetve
azok dokumentálására.

A Műszaki Csoport
2008. január 01. – december 31. között végzett tevékenységéről

Felújítások:
-Bp. VII. ker. Péterfy Sándor u. 47. sz. alatti orvosi rendelő
festési, burkolat javítási munkái
700 E Ft
-Bp. VII. ker. Városligeti fs. 39. sz. bölcsőde 4 db foglalkoztató parkett cseréi, festés, mázolás
7952 E Ft
-Bp. VII. ker. Nyár u. 7. sz. alatti ERISZ szerverhelyiség
klimatizálása
306 E Ft
-Bp. VII. ker. Király u. 97. sz. alatt telephely beruházási
munkáinak 2008. évre történő kifizetése
16.140 E Ft 25.098 E Ft
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Az I.- IV. negyedévben az, ERISZ az alábbi karbantartási munkálatokat végezte el:
Telephelyeken elvégzett hibaelhárítások:
Nyár u. 7. ERISZ Központ:
-vizes berendezések hibaelhárítása
-elektromos hibaelhárítások
-kazánok karbantartása
-asztalos javítási munkák
-kőműves helyreállítások
-mellékvízmérő terveztetése
-Főv. Vízművek tervellenőrzése
-mellékvízmérő beépítése
-tűzoltókészülékek karbantartása

6.337 Ft
52.333 Ft
64.494 Ft
38.672 Ft
4.518 Ft
9.960 Ft
3.100 Ft
16.200 Ft
101.436 Ft

297.050 Ft

Dózsa György út 46. :
-vizes berendezések hibaelhárítása
-elektromos hibaelhárítások
-dugulás elhárítás
-asztalos javítási munkák
-kazánok karbantartása
-lakatosipari munkák
-tetőventillátorok elektromos és gépészeti javítási munkái
-légcsatorna tisztítási munkái
-lift úszókábel cseréje
-liftek hatósági ellenőrzése
-liftek karbantartása
-Nővérhívók karbantartása
-riasztó karbantartása
-tűzjelző karbantartása
-telefonközpont karbantartása
-gázérzékelők karbantartása
-irányfény karbantartása

565.369 Ft
88.981 Ft
20.400 Ft
364.625 Ft
162.512 Ft
22.800 Ft
465.360 Ft
1.044.600 Ft
202.320 Ft
116.688 Ft
301.538 Ft
115.776 Ft
139.200 Ft
264.000 Ft
155.520 Ft
82.080 Ft
40.716 Ft

Peterdy u. 16. :
-vizes és fűtési berendezések hibaelhárítás
-elektromos hibaelhárítások
-kazánok karbantartása
-klíma berendezés javítása
-asztalos javítási munkák, zárcserék, üvegezés
-lakatos munkák
-kőműves javítási munkák
-riasztó javítása
-telefon javítása
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53.314 Ft
74.902 Ft
144.996 Ft
132.360 Ft
84.553 Ft
40.080 Ft
285.593 Ft
22.200 Ft
22.320 Ft

4.152.485 Ft

-légcsatorna tisztítási munkái
-tűzoltókészülékek karbantartása
-liftek hatósági ellenőrzése
-liftek karbantartása
-nővérhívók karbantartása
-kaputelefon karbantartása
-tűzjelző karbantartása
-tűzátjelző karbantartása
-lift kötélzet cseréje
-távátjelző karbantartása

119.405 Ft
145.476 Ft
159.384 Ft
231.760 Ft
59.904 Ft
58.292 Ft
154.800 Ft
301.680 Ft
261.600 Ft
40.176 Ft

2.392.795 Ft

126.803 Ft
6.336 Ft
60.144 Ft
114.413 Ft
84.000 Ft
9.600 Ft
99.660 Ft

500.956 Ft

93.064 Ft
35.445 Ft
127.914 Ft
98.915 Ft
56.376 Ft
30.000 Ft
14.400 Ft
96.767 Ft
96.000 Ft
96.000 Ft
158.172 Ft
39.840 Ft

942.893 Ft

97.906 Ft
10.114 Ft
93.042 Ft
9.000 Ft
52.176 Ft

262.238 Ft

Akácfa u. 61.:
-vizes és fűtési berendezések hibaelhárítása
-elektromos hibaelhárítások
-kazánok karbantartása
-asztalos javítási munkák, zárcserék, üvegezés
-kőműves javítási munkák
-telefon javítás
-tűzoltókészülékek karbantartása

Király u. 97.:
-vizes és fűtési berendezések hibaelhárítása
-elektromos hibaelhárítások
-kazánok karbantartása
-asztalos javítási munkák, zárcserék, üvegezés
-lakatos munkák
-takarítás
-rovarírtás
-tűzoltókészülékek karbantartása
-riasztó karbantartása
-tűzjelző karbantartása
-tűzátjelző szolgáltatása
-tűzátjelző karbantartása
Dohány u. 20.:
-vizes és fűtési berendezések hibaelhárítása
-elektromos hibaelhárítások
-kazánok karbantartása
-rovarírtás
-tűzoltókészülékek karbantartása
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Rózsa u. 3.:
- vízmérő hitelesítése

10.920 Ft

-burkolási, mázolási munkálatok

1.045.103 Ft

-tapétázás, festés, zuhanyzó kialakítása

2.551.362 Ft

-kőműves javítási munkák

ERISZ összesen:

99.493 Ft

3.706.878 Ft

12.255.295 Ft

SZOGYESZ INTÉZMÉNYEK:
Dob u. 23. Bölcsőde:
-vizes és fűtési berendezések hibaelhárítása
-elektromos hibaelhárítások
-kazánok karbantartása
-rovarírtás
-villámvédelmi javítások
-érintésvédelmi mérés és javítás
-udvar és játszótér karbantartása
-gázérzékelők karbantartása
-liftek hatósági ellenőrzése
-liftek karbantartása
-tűzoltókészülékek karbantartása
-konyhai berendezések karbantartása

85.342 Ft
65.164 Ft
237.804 Ft
111.000 Ft
118.099 Ft
94.926 Ft
994.072 Ft
211.680 Ft
19.056 Ft
81.240 Ft
159.564 Ft
94.230 Ft

2.272.177 Ft

342.766 Ft
169.275 Ft
98.397 Ft
45.144 Ft
144.960 Ft
59.598 Ft
18.000 Ft

878.140 Ft

Lövölde tér 1. Bölcsőde:
-vizes és fűtési berendezések hibaelhárítása
-kazánok karbantartása
-asztalos javítási munkák, zárcserék, üvegezés
-liftek hatósági ellenőrzése
-liftek karbantartása
-tűzoltókészülékek karbantartása
-telefon javítása

Városligeti fs. 39. Bölcsőde
-vizes és fűtési berendezések hibaelhárítása
-elektromos hibaelhárítások
-kazánok karbantartása
21

489.641 Ft
186.707 Ft
224.762 Ft

-asztalos javítási munkák, zárcserék, üvegezés
-lakatos munkák
-szemét elszállítás
-ételszállító kocsi javítása
-rovarírtás
-homokcsere
-villámvédelmi mérés, javítás
-érintésvédelmi mérés
-liftek hatósági ellenőrzése
-liftek karbantartása
-tűzoltókészülékek karbantartása
-konyhai berendezések karbantartása
-kaputelefon karbantartása

221.305 Ft
197.191 Ft
220.609 Ft
44.800 Ft
181.798 Ft
220.800 Ft
93.956 Ft
73.848 Ft
180.576 Ft
43.200 Ft
45.960 Ft
100.266 Ft
33.600 Ft

2.559.019 Ft

Dózsa György út 70. Családsegítő:
-vizes és fűtési berendezések hibaelhárítása
-elektromos hibaelhárítások
-kazánok karbantartása
-mellékvízmérő terveztetése és felszerelése
-Fővárosi Vízművek tervellenőrzése
-tűzoltókészülékek karbantartása

15.227 Ft
7.373 Ft
9.960 Ft
26.160 Ft
3.100 Ft
24.588 Ft

86.408 Ft

49.598 Ft
56.045 Ft
101.501 Ft
30.576 Ft

237.720 Ft

29.614 Ft
49.712 Ft
117.568 Ft
82.468 Ft
298.129 Ft
13.800 Ft
45.888 Ft

637.179 Ft

Kertész u. 28. Családsegítő:
-vizes és fűtési berendezések hibaelhárítása
-elektromos hibaelhárítások
-asztalos javítási munkák, zárcserék, üvegezés
-tűzoltókészülékek karbantartása

Alpár u. 4. Gyermekjóléti:
-vizes és fűtési berendezések hibaelhárítása
-elektromos hibaelhárítások
-kazánok karbantartása
-asztalos javítási munkák, zárcserék, üvegezés
-kőműves javítási munkák
-telefon áthelyezése
-tűzoltókészülékek karbantartása
SZOGYESZ összesen:

6.670.643 Ft
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ERESZ INTÉZMÉNYEK:
Klauzál u. 23. Orvosi rendelő:
-vizes és fűtési berendezések hibaelhárítása
-elektromos hibaelhárítások
-kazánok karbantartása
-lakatos munkák
-tűzoltókészülékek karbantartása

57.324 Ft
23.860 Ft
85.746 Ft
21.840 Ft
30.576 Ft

219.346 Ft

40.800 Ft
65.338 Ft
12.780 Ft

118.918 Ft

101.462 Ft
6.209 Ft
23.444 Ft
144.876 Ft
320.337 Ft

596.328 Ft

29.576 Ft
37.003 Ft
32.608 Ft
280.556 Ft

379.743 Ft

39.672 Ft
11.484 Ft
99.316 Ft
6.610 Ft

157.082 Ft

76.550 Ft
122.855 Ft

199.405 Ft

Dob u. 86. Orvosi rendelő
-vizes és fűtési berendezések hibaelhárítása
-kazánok karbantartása
-tűzoltókészülékek karbantartása
Nyár u. 9. Orvosi rendelő
-vizes és fűtési berendezések hibaelhárítása
-elektromos hibaelhárítások
-asztalos javítási munkák, zárcserék, üvegezés
-kazánok karbantartása
-fogászati berendezések javítása

Csengery u. 25. Orvosi rendelő:
-vizes és fűtési berendezések hibaelhárítása
-elektromos hibaelhárítások
-asztalos javítási munkák, zárcserék, üvegezés
-fogászati berendezések javítása
Dembinszky u. 7. Orvosi rendelő:
-vizes és fűtési berendezések hibaelhárítása
-elektromos hibaelhárítások
-kazánok karbantartása
-asztalos javítási munkák, zárcserék, üvegezés

Péterfy Sándor u. 8. Gyermekorvosi rendelő
-vizes és fűtési berendezések hibaelhárítása
-kőműves helyreállítási munkák
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Péterfy Sándor u. 8. Felnőtt háziorvosi rendelő
-vizes és fűtési berendezések hibaelhárítása

93.263 Ft

93.263 Ft

2.724 Ft
119.949 Ft

122.673 Ft

169.955 Ft
21.085 Ft
118.737 Ft
65.892 Ft
16.560 Ft

392.229 Ft

91.692 Ft
89.164 Ft
99.882 Ft
40.219 Ft
91.638 Ft

412.595 Ft

30.246 Ft
4.368 Ft
77.019 Ft
9.286 Ft

120.919 Ft

Péterfy Sándor u. 47. Orvosi rendelő
-elektromos hibaelhárítások
-kazánok karbantartása
Dózsa György út 60.
-vizes és fűtési berendezések hibaelhárítás
-elektromos hibaelhárítások
-kazánok karbantartása
-asztalos javítási munkák, zárcserék, üvegezés
-lakatos munkák

Wesselényi u. 11. Orvosi rendelő
-vizes és fűtési berendezések hibaelhárítása
-elektromos hibaelhárítások
-kazánok karbantartása
-asztalos javítási munkák, zárcserék, üvegezés
-lakatos munkák
Csengery u. 11. Orvosi rendelő
-vizes és fűtési berendezések hibaelhárítása
-elektromos hibaelhárítások
-kazánok karbantartása
-asztalos javítási munkák, zárcserék, üvegezés

Madách Imre u. 2-6. Orvosi rendelő
-vizes és fűtési berendezések hibaelhárítása
-elektromos hibaelhárítások
-asztalos javítási munkák, zárcserék, üvegezés
-kőműves helyreállítási munkák
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44.952 Ft
50.488 Ft
47.438 Ft
59.052 Ft

-tűzoltókészülékek karbantartása

22.056 Ft

223.986 Ft

72.492 Ft
29.695 Ft
65.302 Ft
145.814 Ft
70.164 Ft
30.000 Ft
12.396 Ft

425.863 Ft

Rottenbiller u. 27. ACSI
-vizes és fűtési berendezések hibaelhárítása
-elektromos hibaelhárítások
-kazánok karbantartása
-asztalos javítási munkák, zárcserék, üvegezés
-lakatos munkák
-kőműves helyreállítás
-tűzoltókészülékek karbantartása
ERESZ összesen:

3.462.350 Ft

ERISZ, SZOGYESZ, ERESZ összesen:

22.388.288 Ft

A műszaki csoport a következő feladatokat végezte még el:

-ERISZ, ERESZ, SZOGYESZ tűzvédelmi előírások betartása.
-Folyamatban lévő átalánydíjas karbantartási szerződések megvalósulásának
ellenőrzése.
(gázkazánok, tűzjelzők, telefonközpontok robotgépek, mosodai gépek, nővérhívók, riasztó rendszer, klímák, liftek)
- Folyamatos műszaki ellenőrzés
- Folyamatosan folyik az ERISZ, a SZOGYESZ, az ERESZ energetikai számláinak
feldolgozása, a fogyasztások ellenőrzése.
(ELMÜ, Gázművek, Csatornázási Művek, Vízművek, szemétszállítás, telefon, mobil, Internet egyéb.)
-ANTSZ, Tűzoltóság, mint szakhatóságokkal napi rendszerességgel történő
kapcsolattartás.
-Telephelyeken történő fűtések elindítása, beüzemelése.
-Gépészeti berendezések karbantartásának folyamatos ellenőrzése (kazánok,
szellőző berendezések)
-Liftek folyamatos karbantartása, az ÉMI, mint szakhatósággal folyamatos
kapcsolattartás.
-Telepített telefonközpontok folyamatos karbantartása.
-Nővérhívók, kaputelefonok folyamatos karbantartása.
-2009. évi felújítási, felhalmozási, karbantartási tervek elkészítése.
-2009. évi energetikai tervezés elindítása.
-Hibabejelentések elvégeztetése, az elvégzett munkák ellenőrzése.
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Az előző évekhez hasonlóan szeretnénk megköszönni Jegyző Asszony segítségét,
valamint a Szociális Iroda és a Pénzügyi Iroda munkatársainak munkáját és
segítségét, kiemelten az Irodavezető Asszonyét.

Budapest, 2009. február 28.

Varga Klára
igazgató

Győri Zsuzsanna
gazdasági igazgatóhelyettes
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