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Hőgyész Nagyközség Önkormányzatának megbízásából készült 

belső ellenőri vizsgálatról, a konyha működésének, 

gazdálkodásának ellenőrzéséről 
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Ellenőrzést végezte: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 

 

Ellenőrzött szerv: Hőgyész Nagyközség Önkormányzata  

 

Az ellenőrzés tárgya: konyha működése, gazdálkodása 

 

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a konyha élelmezési 

tevékenysége szabályozott-e, működése, gazdálkodása megfelel-e a jogszabályi 

előírásoknak és belső szabályzatoknak, tevékenysége gazdaságos-e 

 

Az ellenőrzés típusa: rendszer ellenőrzés 

 

Az ellenőrzött időszak: 2015. év 

 

Helyszíni ellenőrzés időpontja: 2016. június 20.  

 

Vizsgálatot végző ellenőr: Kormos Anna belső ellenőr (regisztrációs szám: 

5113188) 

 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: A helyszíni vizsgálat során 

értékelésre került a konyha élelmezési tevékenysége, működése, adminisztrációs 

feladatainak ellátása, 2015. évi élelmiszer beszerzése, valamint bevételeinek 

teljesítése. Elemeztük továbbá a nyári gyermekétkeztetéssel összefüggő 

kimutatásokat is. A helyszíni vizsgálat során Teierlingerné Pék Ildikó 

élelmezésvezető működött közre és adott felvilágosítást a vizsgálat tárgyára 

vonatkozó kérdésekre. 
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Az ellenőrzött időszakban az ellenőrzött területért, feladatért felelős 

vezetők neve, beosztása: 

Botta György   polgármester 

Dr. Schutzbach Ferenc  címzetes főjegyző 

 

Ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás:  

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.), 

 2000. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban: Szt.), 

 az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.), 

 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési 

díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról, 

 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről (a 

továbbiakban: Áhsz.), 

 a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 

37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet, 

 a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.). 
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Vezetői összefoglaló 

 

Hőgyész Nagyközség Önkormányzatának megbízásából elvégeztük a konyha 

működésének, gazdálkodásának ellenőrzését. A vizsgálat során felmértük és 

értékeltük a konyha élelmezési tevékenységét, működését, adminisztrációs 

feladatainak ellátását, 2015. évi kiadásinak és bevételeinek teljesítését. 

 

Meg vagyunk győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, 

hogy megalapozott véleményt formálhassunk. 

 

Főbb megállapításaink a következők: 

 A főzőkonyha hatályos élelmezési szabályzata nem került aktualizálásra. 

 A térítési díjak meghatározása során nem érvényesültek a 328/2011. 

(XII.29.) Kormányrendelet kerekítésre vonatkozó előírásai. 

 

Megállapításokhoz, következtetésekhez kapcsolódó főbb javaslataink:  

 Az élelmezési szabályzat átdolgozása, aktualizálása. 

 A hatályos élelmezési normák ismételt megállapítása, a térítési díjak 

Kormányrendelet szerinti meghatározása, figyelembe véve a kerekítésre 

vonatkozó előírást. 

 

A megállapítások és a javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben 

található.  
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A vizsgált területről, folyamatról kialakított, összesített vélemény lehet: 

 megfelelő 

 korlátozottan megfelelő 

 gyenge 

 kritikus 

 elégtelen 

 

Jelen ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a gazdálkodói jogkörök 

gyakorlásáról összességében: megfelelő 

 

Az ellenőrzés „megfelelőnek” ítélt területei szinte minden tekintetben megfelelő belső 

kontrollokkal rendelkeznek, és minőségi teljesítményt mutatnak. A megállapítások alapvetően 

nem jeleznek komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok 

rendszerében. Az ellenőrzési jelentésben közölt megállapítások nem utalnak alapvető gyenge 

pontokra a szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvekben és eljárásokban. Az ilyen 

területeken gyakorlott, hozzáértő munkaerő dolgozik, amely már bebizonyította, hogy képes a 

célkitűzések megvalósítására, a kockázatok megfelelő kezelésére. 
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Részletes vizsgálati megállapítások 

 

1. Szabályozottság 

 

1.1. Törzskönyvi kivonat 

 

Hőgyész Nagyközség Önkormányzatának a jelenleg hatályos, a Magyar 

Államkincstár által kiadott Törzskönyvi kivonata az értékelt feladatellátással 

összefüggésben a következő kormányzati funkciókat tartalmazza: 

 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

107051 Szociális étkeztetés 

 

1.2. Élelmezési szabályzat 

 

A jelenleg alkalmazott szabályozás 2006. szeptember 1-től van érvényben, mely 

már tekinthető hatályosnak az elmúlt időszak jogszabályi változására tekintettel.  

 

Mivel az elmúlt időszakban az e tevékenység végzéséhez kapcsolódóan új 

központi szabályozás is életbe lépett (pl. a közétkeztetésre vonatkozó 

táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet), 

ezért indokolt a belső előírás átdolgozása, melyben javasolt meghatározni: 

- az élelmezési tevékenység feladatát,  

- az étkeztetés lebonyolításának formáit, 

- a tálalási formákat, 

- az étkezésben résztvevők körét, 
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- az étrendek összeállításának szempontrendszerét, 

- az étlapok tervezésének, jóváhagyásának módját, 

- a személyi térítési díj megállapítását, 

- az élelmezés szervezetét és feladatkörét, 

- az élelmezési tevékenység folyamatainak részletes szabályozását, 

- a tárolás, raktározás szabályait, 

- az ételmaradékok hasznosításának előírásait, 

- az élelmezési feladat folyamatának bizonylati rendjét, valamint 

- az étkeztetési tevékenység belső ellenőrzését. 

 

Indokoltnak tartjuk továbbá, hogy a vagyonnal történő felelős gazdálkodás 

vonatkozásában a raktárkezeléssel foglalkozók teljes körű felelősségvállalási 

nyilatkozatát a szabályzat mellékleteként kezeljék. 

 

1.3. Működési engedély 

 

Az általános iskola alagsorában üzemelő konyha működési engedélyét a Tolna 

Megyei Kormányhivatal adta ki XVII-I-37/2078-5/2013 számon, melynek 

alapján az élelmezési üzem vendéglátó - ipari termék/ hideg – meleg étel/, ezen 

belül intézményi étkeztetésben étel, helyben értékesítve, végső fogyasztók 

számára. Az engedélyezett kapacitás 450 adag/nap mennyiségű. 

 

Itt jegyezzük meg, hogy a konyha nem rendelkezik a Nemzeti 

Élelmiszerbiztonsági Hivatal által kiadott FELIR azonosító számmal. 
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Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény a 

következőket írja elő: 

 

22. § (1) Az élelmiszer-vállalkozás működése során 

a) a külső és a belső környezetnek, az elhelyezésnek, az elrendezésnek, a méreteknek, a 

berendezéseknek, az eszközöknek, a technológiáknak, a termelési és tárolási 

kapacitásnak, a felhasznált élelmiszer, illetve élelmiszer-összetevők 

biztonságosságának, minőségének, az alkalmazott csomagolóanyagok és 

fertőtlenítőszerek megfelelőségének, illetve biztonságos alkalmazásának, az alkalmazott 

személyek egészségének, szakképesítésének, illetve szaktudásának alkalmasnak kell 

lennie az élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi előírások betartásának 

folyamatos garantálására; 

(2) Az élelmiszer-, illetve takarmány-vállalkozás az élelmiszer, illetve a takarmány 

előállítását, valamint forgalomba hozatalát megelőzően az e törvény 

végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott részletes, írásos 

dokumentációt (így különösen gyártmánylapot, anyaghányad-nyilvántartást) 

köteles készíteni és vezetni. 
 

23. § (2) Az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott – az (1) 

bekezdés hatálya alá nem tartozó – esetekben az élelmiszer-, illetve a 

takarmányvállalkozás köteles az élelmiszer- vagy takarmányvállalkozási tevékenység 

folytatására irányuló szándékát az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek bejelenteni. 

 

35. § (1) Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti 

szerv az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió 

közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban foglaltak szerint engedélyezi a 23. § (1) 

bekezdése szerint engedélyköteles élelmiszer- vagy takarmányvállalkozási 

tevékenységet, illetve élelmiszer- vagy takarmánylétesítményt. 

(2) Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 

nyilvántartásba veszi az engedéllyel rendelkező vagy bejelentett élelmiszer- vagy 

takarmányvállalkozásokat, illetve az engedélyezett vagy bejelentett élelmiszer- vagy 

takarmányvállalkozási létesítményeket. 

(3) Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 

ellenőrzi 

a) az élelmiszer-vállalkozások tevékenységét; 

c) rendszeres jelleggel a járványügyi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-

minőségi előírások betartását az élelmiszerek termelésének, előállításának, 

feldolgozásának, tárolásának, szállításának és forgalomba hozatalának bármely 

szakaszában, illetve az ennek során közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi 

alkalmassági és higiénés előírások betartását; 
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d) az élelmiszer-vállalkozásoknál bevezetett „Jó Higiéniai Gyakorlatot”, a 

nyomonkövetési, az élelmiszer-visszahívási és a „veszélyelemzés, kritikus szabályozási 

pontok”-ra (HACCP) vonatkozó rendszerek, valamint az élelmiszer-vállalkozásoknál 

felhasznált tisztító- és fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő eljárások megfelelőségét, beleértve 

a rovar- és rágcsálóirtást is; 

 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer 

 

38/A. § (1) Az élelmiszerlánc-felügyelet megalapozott irányítása, valamint az Európai 

Unió követelményeinek teljesítése érdekében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 

létrehozza és működteti az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszert (a 

továbbiakban: FELIR). 

(1a) A FELIR a természetes személy ügyfél személyes adatai, jogi személy és szervezet 

esetén a cégjegyzékbe bejegyzett adatai kivételével a (2) bekezdés szerinti adatok 

vonatkozásában közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. 

(2) A FELIR tartalmazza 

a) az e törvény hatálya alá tartozó 

aa) ügyfélre vonatkozóan az egységes ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott 

adatokat; 

ab) ügyfél által végzett tevékenységre vonatkozó adatokat; 

ac) ügyfél által végzett tevékenység helyére vonatkozó adatokat… 

 

Megjegyezzük, hogy az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és 

megfizetésének szabályairól szóló 40/2012. (IV.27.) VM rendelet szerint az éves 

nettó árbevétel alatt a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységéből befolyt 

árbevételét kell érteni. Ez alapján, ha egy költségvetési intézmény valamely, az 

élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság hatáskörébe tartozó tevékenységéből  

származó bevétele az alaptevékenységen belül realizált intézményi működési 

bevételként kerül könyvelésre, azt az intézmény fenntartására fordítja, akkor a 

tevékenységből származó bevétel nem felügyeleti díj köteles.  
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FELIR számot (NÉBIH-regisztrációt) azonban akkor is kell kérni, ha a rendelet 

4. §-ának (2) bekezdése alapján nem keletkezik adófizetési kötelezettség. Ilyen 

esetben a T1-es partner bejelentőlapot kell a költségvetési szervnek kitölteni, 

amelyhez mellékelni kell egy nyilatkozatot, amelyben lenyilatkozzák, hogy nem 

végeznek vállalkozási tevékenységet, és akkor mentesülnek az élelmiszerlánc-

felügyeleti díj fizetése alól. 

 

Javasoljuk a T1 nyomtatvány kitöltését és a NÉBIH részére történő 

továbbítását. 

 

1.4. Önköltség-számítási szabályzat 

 

Az Áhsz. 50. §-a tartalmaz iránymutatást e szabályzat alkalmazására 

vonatkozóan: 

 

50. § (3) Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot rendszeresen 

végzett termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás – ideértve az adómentes 

termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, továbbá eszközök saját előállítását is – esetén 

kell elkészíteni. 

(4) Nem kell elkészítenie az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső 

szabályzatot a saját konyhát üzemeltető költségvetési szervnek, ha az étkeztetésre 

normákat állapít meg és a nyersanyag-felhasználáshoz anyagkiszabást készít, és 

ennek önköltségét a normák és a tevékenységet terhelő általános költségek 

figyelembevételével állapítja meg. 

 

A fentieket figyelembe véve a konyha önköltség-számítási szabályzat 

elkészítésére és az abban foglaltak alkalmazására nem kötelezett, mivel az 

étkeztetést Hőgyész Nagyközség Önkormányzata által megállapított norma 

alapján végzik, továbbá a nyersanyag kivételezése a raktárból manuális módon 

készített kiszabat alapján történik. 
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2. Humánerőforrás gazdálkodás 

 

2.1. A konyha létszámösszetétele 

 

A konyha létszámkerete 4 fő, melyből a helyszíni vizsgálat időpontjában 

valamennyi álláshely betöltött volt az alábbiak szerint: 

 Teierlingerné Pék Ildikó    élelmezésvezető  

 Sántáné Nagy Judit   szakács 

 Nagy Mónika    szakács 

 Bányai Istvánné     kisegítő 

 

Ezen felül az önkormányzat jelenleg időszakos jelleggel közcélú munkavégzés 

keretén belül biztosít kisegítőt. 

 

A kinevezett élelmezésvezető középfokú szakirányú szakképesítéssel, a 

szakácsok megfelelő szakmunkás, illetve OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkeznek. 

 

A 37/2014. (IV.30.) számú EMMI rendelet a következők szerint szabályozza 

(2015. szeptember 1. hatálytól) az élelmezésvezetői munkakör betöltésének 

feltételeit: 

 

10. Személyi feltételek 

 

16. § (1) Az ételek elkészítését, az étlap és a nyersanyag-kiszabati ív elkészítését, 

folyamatos vezetését az élelmezésvezető felügyeli.  

(2) Az étrend összeállítását az élelmezésvezető végzi. 

(3) A fekvőbeteg-gyógyintézeti étkeztetés kivételével az élelmezésvezetőnek a 

következő feltételek valamelyikét kell teljesítenie: 

a) élelmezésvezető szakképesítés, 
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b) vendéglátóipari vagy élelmiszeripari felsőfokú végzettség és a közétkeztetési 

szolgáltatás nyújtásában - ideértve a tápanyagszámítást, étrend- és étlaptervezést - való 

dokumentált jártasság, 

c) dietetikus szakképesítés, vagy 

d) vendéglátóipari szakközépiskolai érettségi, vagy érettségi és szakács szakképesítés, 

továbbá a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában - ideértve a tápanyagszámítást, 

étrend- és étlaptervezést - való dokumentált jártasság. 

 

(7) A (3) bekezdés szerinti szakképesítéssel rendelkező személyeknek az Országos 

Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet táplálkozás-egészségügyi tárgyú 

akkreditált képzésén ötévente részt kell venniük. 

 

A fenti előírásoknak az alkalmazott élelmezésvezető megfelel. 

 

2.2. Munkaköri leírások 

 

A konyhán foglalkoztatottak rendelkeznek aláírt munkaköri leírásokkal, melyek 

megfelelően szabályozzák ellátandó feladataikat. 

 

Az értékelt dokumentumokat a munkáltatói jogkörgyakorló, valamint a 

közalkalmazottak alkalmazásuk kezdetekor írták alá. 

 

3. A konyha működése 

 

3.1. Adagszámok az értékelt időszakban 

 

Az étkezők analitikus nyilvántartását manuális módon vezeti a helyi alapfokú 

oktatási intézmények, a szociális étkezők, valamint a külső igénybevevők 

tekintetében az élelmezésvezető. 
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A helyszíni vizsgálat során a 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti 

időszak vonatkozásában értékeltük az igénybevételt, melyet a következő 

táblázatokban szemléltetünk étkezői típus szerinti megbontásban: 

 

adagszám 

Időszak Óvoda Napközi Menza 
Szoc. 

étkező 
Felnőtt Összesen 

január 1 662 2 012 1 564 2 476 366 8 080 

február 1 647 1 980 1 693 2 319 390 8 029 

március 1 821 2 441 1 731 2 584 283 8 860 

április 1 574 1 661 1 308 2 375 142 7 060 

május 1 758 1 859 1 476 2 200 420 7 713 

június 1 004 1 233 966 2 412 331 5 946 

július 413   511 2 481 154 3 559 

augusztus 217   779 1 944 205 3 145 

szeptember 1 849 3 098 1 466 2 453 364 9 230 

október 1283 2 235 1 014 2 212 296 7 040 

november 1 789 2 968 1 299 2 230 321 8 607 

december 1215 1 971 859 1 901 178 6 124 

Összesen 16 232 21 458 14 666 27 587 3 450 83 393 

 

A fenti táblázatokban jelölt főétkezési adagszámok figyelembevételével a 

kapacitás-kihasználtság a következőképpen alakult: 

 

Időszak 
Működési 

nap 

Elméleti 

kapacitás 

Tényleges 

kapacitás 

Kapacitás 

kihasználtság 

január 20 9 000 8 080 89,78% 

február 20 9 000 8 029 89,21% 

március 21 9 450 8 860 93,76% 

április 17 7 650 7 060 92,29% 

május 18 8 100 7 713 95,22% 

június 21 9 450 5 946 62,92% 

július 23 10 350 3 559 34,39% 

augusztus 19 8 550 3 145 36,78% 

szeptember 22 9 900 9 230 93,23% 
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Időszak 
Működési 

nap 

Elméleti 

kapacitás 

Tényleges 

kapacitás 

Kapacitás 

kihasználtság 

október 16 7 200 7 040 97,78% 

november 21 9 450 8 607 91,08% 

december 14 6 300 6 124 97,21% 

Összesen 232 104 400 83 393 79,88% 

 

A rendelkezésre álló kapacitás mértékét figyelembe véve a szorgalmi 

időszakban (január – május, valamint szeptember és december hónapok között) 

93 % körüli értékben kihasznált a rendelkezésre álló humánerőforrás és eszköz – 

állomány, ami átlagon felülinek tekinthető.  

 

Az adagszámokra tekintettel az étkezők megoszlása az alábbi: 

- óvodás gyermek   19 % 

- iskolás gyermek   44 % 

- felnőtt    37 % 

 

Itt jegyezzük meg, hogy július és augusztus hónapokban a dőlt betűvel szedett 

1.290 adag menza kiszolgálása Kalaznó, Murga és Felsőnána Községek nyári 

gyermekétkeztetését tartalmazza. 

 

Jelenleg a következő étkezési típusok vehetők igénybe Hőgyész Nagyközségben 

a 10/2015. (II.27.) számú képviselő–testületi határozat alapján, április 1-től: 

 

Óvodás gyermek:     

- napi háromszori étkezés 
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Általános iskolás gyermekek: 

- napi háromszori étkezés, illetve  

- menza 

 

3.2. Készletnyilvántartás 

 

A konyha a nyersanyagok bevételezéséről és azok felhasználásáról 

mennyiségben és értékben is köteles elszámolni, illetve nyilvántartást vezetni.  

 

A jelenleg alkalmazott Lafisoft számítástechnikai programmal a szállítólevél, 

vagy a számla alapján vételezik be az élelmezési üzembe érkező alapanyagokat.  

 

Az analitikus nyilvántartásba történt felvezetés alátámasztásaként a számviteli 

bizonylatok mellékletét képezik a raktári készletmozgás dokumentumai, 

melyeket a pénzügyi elszámolás részeként kezelnek. 

 

A napi létszámadatok alapján készíti el az élelmezésvezető a kiszabatot az 

alkalmazott receptúragyűjtemény alkalmazásával.  

 

Az élelmiszerkészlet értékének alakulásáról havi rendszerességgel tájékoztatják 

a gazdasági ügyintézőket, melynek következtében a mérlegjelentésekhez 

megfelelőnek ítéljük meg az információszolgáltatást. 

 

Az év utolsó napján teljes körű leltárfelvételre került sor, ami a raktári 

nyilvántartás záró készletmennységét tartalmazza és a helyszíni vizsgálat során 

bemutatásra került.  
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A kezelt alapanyagok mérlegfordulónapi ellenőrzése méréssel, számolással 

történt, az adatokat átadták a számviteli feladatokat ellátó Önkormányzati 

Hivatal munkatársa részére. 

 

A raktárkészlet alakulása 2015. évben: 

 

         forintban 

Időszak 
Nyitó 

készlet 
Bevétel Kiadás 

Záró 

készlet 

2015.01.01 388 695     388 695 

január    2 470 878 2 123 821 735 752 

február   2 001 168 2 199 350 537 570 

március   2 333 017 2 345 596 524 991 

április   2 022 292 1 918 998 628 285 

május   2 150 269 2 167 292 611 262 

június   1 518 071 1 656 176 473 157 

július   1 081 761 1 253 796 301 122 

augusztus   1 149 447 972 947 477 622 

szeptember   2 646 601 2 549 598 574 625 

október   2 216 919 2 057 154 734 390 

november   2 269 842 2 309 205 695 027 

december   1 614 064 1 710 774 598 317 

Összesen   23 474 329 23 264 707   

 

A raktárkészlet értéke optimális szinten tartott, átlag 1,5 heti értékű 

felhasználással azonos, így a rendelkezésre álló pénzügyi forrást feleslegesen 

nem kötötte le, a tárolt alapanyagok értéke követte az igénybevétel alakulását. 

 

Jelenleg az alábbi szállítókkal van szerződése a konyhának: 

- Gasztro- Terni Kft     mirelit, száraz áru 

- Zönge Hús      húsáru 

- Brako Hús       húsáru 
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- Kupi Ferenc      zöldség - gyümölcs 

- Iregi Kitta Bt.     pékáru 

- Bama – Food Kft     tejtermék 

- Delforg Kft      mirelit, zöldség 

 

3.3. Étlapkészítés 

 

A kapott felvilágosítás szerint 1 hétre előre készül az étlap. Összeállítását az 

élelmezésvezető végzi, egyeztetve a szakácsokkal. 

 

Az étrendet valamennyi étkezőhelyen kifüggesztik. 

 

3.4. A norma szerinti felhasználás értékelése 

 

A vizsgált időszakra vonatkozó hatályos élelmezési normákat, azonosan az 

intézményi térítési díj mértékével, a már hivatkozott képviselő-testületi 

határozatban a következők szerint állapították meg: 

- óvoda 3x-i étkezés   376 Ft 

- napközi    453 Ft 

- menza    286 Ft 

 

A fenti összegek az általános forgalmi adó 27 %-os mértékét is magukban 

foglalják. 

 

Véleményünk szerint a jelenleg alkalmazott nyersanyagérték összege átlagosnak 

tekinthető. 
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A felnőtt étkezők esetében az alkalmazott norma 295 Ft/adag, mely összeget a 

megállapító képviselő–testületi határozat nem tartalmazza, ugyanakkor 580 

Ft/adag fizetésére kötelezettek az igénybevevők. 

 

Megállapításunk szerint az alkalmazott eljárásrend eltér a 328/2011. (XII.29.) 

Kormányrendelet kerekítésre vonatkozó előírásaitól, mivel nem valósul meg az 

alábbi előírás: 

 

5. § (2) Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos 

címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 

2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni. 

 

Javasoljuk a jelenleg alkalmazott nyersanyagnormák felülvizsgálatát, a 

vonatkozó jogszabálynak történő megfeleltetését oly módon, hogy az 

intézményi térítési díj összege az általános iskolás ellátottak vonatkozásában 0 

Ft-ra végződjön, melynek következtében a normatív 50 %-os 

kedvezményezettek esetében is teljesül a jogszabályi előírás. 

 

Az óvodások esetében elégséges az 5 forint végződésű fizetési kötelezettség 

meghatározása, mivel ebben az intézménytípusban fizetési kedvezmény nem 

állapítható meg. 

 

Ugyancsak javasoljuk a helyi rendelkezésben rögzíteni a felnőtt étkezők részére 

meghatározott norma összegét is, mivel ennek megállapítása is fenntartói 

hatáskörbe sorolt. 
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Jelentésünk 3.1. pontjában jelölt igénybevétel alapján a norma szerinti 

felhasználható és a ténylegesen felhasznált érték, valamint arányuk a következők 

szerint alakult a vizsgált időszakban:  

 

     forintban 

Időszak 
Felhasz- 

nálható 

Felhasz- 

nálás 

havi 

eltérés 

(+/-) 

kumulált 

eltérés 

(+/-) 

január  2 231 568 2 123 821 107 747 107 747 

február 2 205 673 2 199 350 6 323 114 070 

március 2 544 384 2 345 596 198 788 312 858 

április 2 153 516 1 918 998 234 518 547 376 

május 2 289 031 2 101 997 187 034 734 410 

június 1 770 738 1 631 721 139 017 873 427 

július 1 191 627 1 253 796 -62 169 811 258 

augusztus 872 683 972 947 -100 264 710 994 

szeptember 2 814 155 2 549 598 264 557 975 551 

október 2 145 673 2 057 154 88 519 1 064 070 

november 2 663 940 2 309 205 354 735 1 418 805 

december 1 869 867 1 710 774 159 093 1 577 898 

Összesen 24 752 855 23 174 957 1 577 898   

 

A fenti táblázatból egyértelműsíthető, hogy az alapanyagok normához 

viszonyított felhasználása közel 6,4 %-os megtakarítást tükröz, az eltérés 

átlagosnak minősíthető. 

 

4. A konyha gazdálkodása 

 

A 2015. évre vonatkozó elemi költségvetés élelmiszer beszerzésre 15.451 ezer 

forintot tartalmazott, mely előirányzatot a költségvetés végrehajtása során több 

esetben módosítottak. A zárszámadásban e kiadás módosított összege 24.041 

ezer forint volt. 
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A bevételek előirányzata és teljesítése a következőképpen alakult: 

 

              ezer forint 

Jogcím 
Eredeti 

ei 

Évközi 

változás 

Módosított 

ei 
Teljesítés 

Gyermekétkeztetés 9.000 + 918 9.918 10.317 

Vendégétkeztetés 11.000 + 4.300 15.300 14.956 

Összesen 20.000 5.218 25.218 25.273 

 

Az élelmiszer beszerzés főkönyvben elszámolt kiadása 872 ezer forinttal 

kevesebb, mint a szolgáltatásnyújtás lekönyvelt bevétele.  

 

Ez a két információ azonban nem elégséges adat az élelmezési üzem 

gazdaságosságának vizsgálatához, mivel nem ismert a feladatellátás központi 

támogatása, továbbá elkülönítetten nem kimutatott kizárólag a konyha 

működéséhez kapcsolódó kiadás (pl. munkabér és járulékai, rezsiköltség, 

fenntartási kiadás, stb.) tárgyévi kifizetései. 

 

Ugyancsak torzítja az adatokat, hogy a felnőtt étkezés bevétele tartalmazza az 

adagonként felszámított 162 forint rezsiköltség összegét is. 
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Összefoglalás, következtetések: 

 

A Hőgyész Nagyközség Önkormányzata által üzemeltetett konyha működését 

szabályozó belső előírás, az élelmezési szabályzat nem került aktualizálásra, 

indokolt újbóli elkészítése. 

 

A szakácsok és az élelmezésvezető megfelelő szakképesítésűek. 

 

Az élelmezési üzem kapacitásának kihasználtsága a vizsgált időszakban átlagon 

felülinek tekinthető. 

 

A tárolt alapanyagok értéke optimális, a folyamatos és biztonságos működtetés 

biztosított. 

 

A norma szerinti felhasználható és a tényleges felhasználás egymáshoz 

viszonyított aránya megfelelő. 

 

Az ellenőrzés javaslatot fogalmazott meg a helyszíni tapasztalatok alapján. 
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Javaslatok: 

 

1. Javasoljuk az élelmezési szabályzat átdolgozását, aktualizálását, a 

raktárkezeléssel foglalkozók teljes körű felelősségvállalási nyilatkozatát a 

szabályzat mellékleteként kezelni. 

 

2. Javasoljuk a hatályos élelmezési normák ismételt megállapítását, a 

térítési díjak Kormányrendelet szerinti meghatározását, figyelembe véve a 

kerekítésre vonatkozó előírást. 
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Megismerési záradék 

 

Alulírott Dr. Schutzbach Ferenc címzetes főjegyző kijelentem, hogy a konyha 

működésének, gazdálkodásának ellenőrzéséről készült jelentés-tervezet tartalmát 

megismertem, egy példányát átvettem. 

 

Nyilatkozom, hogy 

 
*
A jelentés-tervezetben foglaltakkal egyetértek. 

 
*
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése értelmében 

a jelentés-tervezet kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles vagyok 

észrevételeimet megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére. 

 

Tudomásul veszem, hogy a határidő elmulasztását egyetértésnek kell 

tekinteni és a nemleges választ is jelezni kell a határidőn belül. 

 

Tudomásul veszem, mint az ellenőrzött/javaslattal érintett szerv, szervezeti 

egység vezetője, hogy a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 45. §-a értelmében 

az ellenőrzés során megállapított hiányosságok megszüntetésére intézkedési 

tervet készítek a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a 

vonatkozó határidők megjelölésével a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől 

számított 8 napon belül, és megküldöm a költségvetési szerv vezetője/belső 

ellenőrzési vezető részére, továbbá gondoskodom az abban foglaltak 

végrehajtásáról. 

 

Hőgyész, 2016. ……………….. 

       ………………………………… 

             Dr. Schutzbach Ferenc 

        címzetes főjegyző 
 

 

* A csillaggal jelzett részt értelemszerűen kell aláhúzni. 
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