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1. Az ügyrend célja, tartalma 
Az ügyrend célja, hogy a gazdasági szervezeten belül tevékenységi körönként meghatározza a 
vezetők és más dolgozók gazdálkodással összefüggő feladat-, hatás- és jogkörét, továbbá 
szabályozza az egyes gazdasági folyamatok lebonyolításának módját. 
 
Az ügyrend a gazdasági szervezet által ellátandó feladatok végrehajtásához kapcsolódóan 
tartalmaz előírásokat, szabályokat: 

- az éves költségvetés tervezése, 
- az előirányzat tervezés, felhasználás, módosítás, 
- a munkaerő - és bérgazdálkodás, 
- a pénzkezelés, 
- a könyvvezetés, 
- beszámoló készítés 

 
2.A költségvetés tervezésével összefüggő feladatok 
 
2.1.Az előzetes költségvetési javaslat tervezése 
Az előzetes költségvetési javaslat elkészítése során figyelembe kell venni az ÁHT., valamint a 
Korm. rendeletet, továbbá az Önkormányzat költségvetési koncepcióját, az irányító szerv által 
kiadott tervezési utasítást, irányelvet. 
A tervezés során valamennyi szervezeti egység javaslatát, igényét figyelembe kell venni, ilyen 
például a speciális beszerzési igény, elvégzendő karbantartási és felújítási munkálatok. 
Az igények számszerűsítése után gondoskodni kell a kiadási előirányzatok közé történő 
beépítésről. 
 
A kiadási előirányzatok mellett körültekintően számba kell venni mindazokat a bevételeket, 
amelyek a szervezetünk feladataival kapcsolatosak és  

- szerződésen, megállapodáson alapulnak, 
- eseti jelleggel vagy egyébként várhatóak, 
- az eszközök hasznosításával függnek össze. 

 
2.2. A végleges költségvetés tervezése 
A végleges költségvetés összeállításakor az önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott 
költségvetési rendeletben az irányító szerv által meghatározott 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 „A) Elemi költségvetés” megnevezésű nyomtatvány-
garnitúra felhasználásával készíti el. 
 
A költségvetés tervezése során biztosítani kell, hogy a bevételi és kiadási előirányzatok fő 
összege egymással megegyezzen. 
 
Az elemi költségvetés tervezésekor nem lehet eltérni a Közgyűlés által jóváhagyott kiemelt 
előirányzati kerettől, valamint az irányító szerv által megadott tervezési irányelvektől. Ezzel 
párhuzamosan az Óvodák Gazdasági Működtető Központja és az Együttműködési 
Megállapodás alapján az Óvodák és Gyermektábor (továbbiakban: ÓGMK) rovattétel 
bontásban elkészíti a költségvetést és a költségvetés szöveges indoklását, megadott határidőre 
továbbítja az irányító szerv részére. 
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A végleges költségvetés összeállításáért és az irányító szerv részére történő megküldéséért az 
ÓGMK gazdasági vezetője felelős. 
 
3. Előirányzat felhasználás, módosítás 
 
3.1. Előirányzat felhasználás 
Az ÓGMK a kötelezettségvállalás engedélyezésével egyidejűleg berögzíti a gazdasági 
eseményt az Organ-P kötelezettségvállalás moduljába, ezzel a kötelezettségvállalást 
nyilvántartásba veszi. 
 
Az ÓGMK a beérkező számlákat dátumbélyegzővel érkezteti, iktatja. A számlák 
teljesülésének szakmai-teljesítés igazolását követően a számla rögzítésre kerül a 
kötelezettségvállalási modulban, utalványozóval aláíratja, majd pénzügyi teljesítésre 
továbbítja a könyvelés részére. 
 
A pénzügyi ügyintéző számlázza az óvodák és Gyermektábor által nyújtott szolgáltatásokat. 
A szakmai-teljesítésigazolását követően bocsáthat ki vevő számlákat, azok első példányait 
megküldi a vevőinek, a másodpéldányt a könyvelés részére továbbítja. 
 
Az ÓGMK a költségvetés végrehajtásáról szóló Közgyűlési rendelettel jóváhagyott Elemi 
költségvetés előirányzatait az ügyintéző kikontírozása után lekönyveli. 
 
A könyvelés a számlákat rögzíti az ORGAN-P szállító moduljába és elkészíti a számla 
utalványát.  
 
A könyvelés a bevételi előirányzatok teljesüléséről és a kiadási előirányzatok felhasználásáról 
költségvetési jelentést (PMINFO) készít, és elemzéseket végez. A költségvetési jelentés 
elektronikus úton érhető el. 
 
3.2. Előirányzat módosítás 
Az alapító okiratok értelmében az ÓGMK minden előirányzata felett teljes jogkörrel 
rendelkezik. Ennek megfelelően előirányzat felhasználási és előirányzat módosítási hatáskörét 
önállóan gyakorolja. 
 
Előirányzat módosítást intézményi hatáskörben és irányító szervi engedéllyel valósíthat meg. 
Az intézményi hatáskörű előirányzat módosítást az irányító szerv egyidejű tájékoztatása 
mellett lehet megvalósítani.  
Irányító szervi előirányzat-módosítás, pótelőirányzat biztosítása esetén az Irányító Szerv 
értesítése alapján a kontírozást elvégzi, rögzíti az ORGAN-P rendszerbe és átadja a főkönyv 
részére. 
 
Az irányító szerv által eredeti előirányzatként jóváhagyott előirányzatok között előirányzat-
átcsoportosításokat illetve előirányzat-módosításokat az irányító szervnél kell kezdeményezni, 
a mindenkori önkormányzati költségvetési rendelet alapján. 
Ennek előkészítéséért a gazdasági vezető felelős. 
 
Az előirányzat nyilvántartás formáját és tartalmát a Pénzügyi Osztály előirányzat nyilvántartó 
modulja tartalmazza. 
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4.Munkaerő és bérgazdálkodás 
Az ÓGMK a létszám- és személyi juttatás előirányzattal önállóan gazdálkodik (teljes 
jogkörrel rendelkezik előirányzatai felett, felelős a felhasználás alakulásáért, figyelemmel 
kíséri az engedélyezett álláshelyek betöltöttségét, a havi illetménykeret lekötésének 
alakulását, rendszeres kifizetéseket). 
 
Az intézmény dolgozóit az ÓGMK vezetője nevezi ki és gyakorolja tekintetükben a 
munkáltatói jogokat, illetve a bérgazdálkodási jogkört az ÓGMK gazdasági vezetőjének 
ellenjegyzésével. Helyettesítése 15 munkanapot meghaladó távolléte illetve akadályoztatása 
esetén az irányító jóváhagyásával és írásbeli felhatalmazása alapján lehetséges. 
 
A kinevezéssel, az átsorolással, a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos munkálatokat 
(kinevezés, munkaszerződés, átsorolás, munkaviszony megszüntető határozat stb. elkészítése) 
a munkaügyi ügyintézők végzik.  
 
Az ÓGMK Gazdasági Hivatala és az intézmények között a kapcsolatot az óvodák részéről az 
óvodavezetők és óvodatitkárok, a Gyermektábor részéről a táborvezető és a tábor gazdasági 
ügyintézője tartják.  
Feladatuk az óvodákban és tagóvodákban dolgozó óvodapedagógusok, pedagógiai 
asszisztensek (karbantartók kivételével) valamint a Gyermektábor munkatársainak gazdasági 
és munkaügyi igényeinek továbbítása ügyintézésre a gazdasági hivatal felé. Karbantartók 
esetében ezen feladatkört az ÓGMK Gazdasági Hivatalának gondnoka látja el. 
 
Az intézmények és az Államkincstár közötti – létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó – 
folyamatos munkakapcsolatot a munkaügyi ügyintézők biztosítják. 
Az Államkincstárhoz továbbítani kell mindazokat a jelentéseket, okmányokat amelyek az 
illetmények, társadalombiztosítási ellátások és egyéb járandóságok folyósítására közvetlenül 
vagy közvetve kihatással vannak. 
 
A bérjellegű, nem rendszeres kifizetések (megbízási szerződés alapján végzett munka 
ellenértéke, bérlet térítés, jubileumi jutalom, stb. ) esetén: 

 Az óvodák és a Gyermektábor mellékletekkel felszerelt bizonylatot, amelyen a 
szakmai teljesítést igazolja és utalványozza, továbbítja a munkaügy részére. A 
munkaügyi ügyintézők a KIR 3 programban elvégzik a számfejtést, számfejtést 
követően pénzügyi teljesítés céljából továbbítják a bizonylatokat a könyvelés részére. 

 
Munkaügyi ügyintézők feladata továbbá a rendszeres és nem rendszeres bérkifizetésről 
készült bérjegyzékek, a kifizetési jegyzékek, valamint a könyvelési bizonylatok egyeztetése, 
ellenőrzése, kontírozása, valamint a sajátos elszámolások ellenőrzése. 
 
4.1. Távollét, jelenléti ívek vezetése, szabadság engedély 
 
Az ÓGMK dolgozói (óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek, dajkák, óvodatitkárok, 
karbantartók, gazdasági hivatal dolgozói stb.) a jelenléti ívet azon a telephelyen vezetik, ahol 
a munkájukat, feladatukat elsődlegesen végzik. 
A karbantartók jelenléti íveit az óvodák a tárgyhónapot követő hónap 5-éig az ÓGMK-ba 
beküldik. 
A táppénzes papírokat, távollét igazolásokat a telephelyen az óvodatitkárok, gazdasági 
ügyintéző veszi át a dolgozóktól összegyűjtve szintén a tárgyhónapot követő 5-ig az ÓGMK 
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munkaügyi ügyintézői részére beküldik. A tárgyhónapot követő 5. nap után érkező táppénzes 
papírokat pedig második körben a tárgyhónapot követő hónap 15-ig kötelesek beküldeni. 
 
Távollét jelentés formája a 10. számú mellékletként becsatolt nyomtatvány alapján kerüljön 
beküldésre. 
 
4.1.1 Szabadság engedélyezése 
Az éves szabadság megállapítását az ÓGMK munkaügyi ügyintézői végzik el az 
Államkincstár rendszeréből történő kiíratással, melyet az ÓGMK Gazdasági Hivatalában az 
ÓGMK vezetője, az óvodákban az intézmények vezetői, a Gyermektáborban a táborvezető 
hagyja jóvá, ahol a helyben kialakított szabadság-nyilvántartásba, szabadságos tömbbe 
felvezetik, munkahelyi vezetőnél aláírják. A távollétről összesített nyilvántartást vezetnek és a 
tárgyhónapot követő hónap 5-ig az ÓGMK munkaügyi ügyintézői részére megküldik.  
A szabadság nyilvántartásnak napra késznek kell lennie, ennek betartása az intézményvezetők 
felelőssége. 
 
A gazdasági hivatal dolgozói esetében a szabadság igénylése és kiíratása a gazdasági 
vezetőnél történik. 
 
 
4.2. Távollét, helyettesítés elszámolása 
A túlóra, helyettesítés elszámolása, a jogszabályoknak megfelelően az intézményekben, a 
munkavégzés helyén történik. Az elszámolást, a nyilvántartások vezetését az intézmények 
végzik.  
Az intézményegységenkénti összesített nyilvántartást elszámolásra írásban, aláírva, 
lebélyegezve a tárgyhónapot követő 5-ig az ÓGMK munkaügyi dolgozói részére számfejtés 
céljából megküldik.  
Távollét, helyettesítés elszámolásának formája a 11. számú mellékletként becsatolt 
nyomtatvány alapján kerüljön beküldésre. 
 
 
4.3. Munkáltatói igazolások, bankszámlaszám változás bejelentése 
Munkáltatói, illetve kereseti igazolás a Gazdasági Hivataltól személyesen, telefonon vagy e-
mailben is kérhető.  
A bankszámla változás bejelentése kizárólag írásban, az Államkincstár által kiadott 
nyomtatvány kitöltésével történik.  
 
 
4.4. Munkába járás költségeinek térítése 
ÓGMK és intézményvezetői engedély alapján a munkába járás költségeinek térítése, utazási 
bérlet illetve számla leadása ellenében történik. 
A jogszabályi feltételek megléte esetén gépjármű költségtérítés kizárólag ÓGMK vezető, 
óvodavezető, táborvezető előzetes engedélye alapján fizethető (9,- Ft/km).  
A munkába járás költségeinek térítéséhez a számlát, bérletet a munkavégzés helyén adja le a 
dolgozó, azt összesítve az intézmény továbbítja a tárgyhót követő 5-ig az ÓGMK-ba további 
ügyintézés céljából. 
Kifizetés minden esetben bankszámlára utalással történik. 
 
4.5. Megbízási szerződés 
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A szerződések megkötése ÓGMK vezető, intézményvezető, táborvezető engedélye alapján 
írásban történik. A megbízási szerződésnek tartalmaznia kell: a megbízott adatait (név, 
lánykori név, születési hely, idő, lakcím, adóazonosító szám, bankszámla szám, TAJ szám, 
anyja neve, főfoglalkozású munkahely neve és címe) megbízás tárgyát részletezve, megbízás 
összegét, megbízás időtartamát, szakmai teljesítést igazoló nevét, a költségvetésben a fedezet 
helyét.  
A megbízási szerződés az ÓGMK gazdasági vezető ellenjegyzésével lép érvénybe. 
 
4.6. Pedagógus továbbképzés 
Pedagógus továbbképzés engedélyezése írásbeli kérelem alapján történik. Engedély 
jóváhagyója óvodákban az óvodavezető, Gyermektáborban a táborvezető.  
A pedagógus- továbbképzések nyilvántartásának vezetését és a felhasználások elszámolását 
az intézmények saját maguk végzik.  
Tanulmányi szerződést a munkáltatói jogkör gyakorlója kötheti meg. Tájékoztatásul 1 
példány eredetiben a munkaügyre be kell küldeni. 
A kifizetéssel kapcsolatos számlákat az intézményvezetőknek, táborvezetőnek minden 
esetben le kell igazolni, a számlát a juttatásban részesülő dolgozónak is alá kell írni. 
A kifizetés csak a gazdasági vezető ellenjegyzésével valósulhat meg. 
 
5.A költségvetés végrehajtásával összefüggő feladatok 
 
5.1. Gazdálkodási jogkörök szabályozása 
 
Kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört az ÓGMK-nál: ÓGMK igazgatója, 
ellenjegyzést ÓGMK gazdasági vezetője gyakorolja. Távollétükben helyettesítésükről 
gondoskodnak. Az óvoda és Gyermektábor esetében a kötelezettségvállalási és utalványozási 
jogkört az intézmény vezető és helyettese, az ellenjegyzést pedig az ÓGMK gazdasági vezető 
gyakorolja. 
 
5.1.1.Kötelezettségvállalás  
A tervezett előirányzatok felhasználására irányuló első intézkedés. Kötelezettségvállalás 
keretében az arra jogosult személy munkát, szolgáltatást, árut rendel meg, illetve más 
kifizetések odaítélésében dönt. A megrendeléssel együtt arra is kötelezi magát, hogy 
amennyiben a teljesítés megvalósult, annak ellenértékét az előirányzatok terhére kifizeti. A 
kötelezettségvállalás mértéke nem haladhatja meg a rendelkezésre álló előirányzatot. A 
kötelezettségvállaló a kötelezettségvállalás előtt köteles meggyőződni, hogy a teljesítés 
fedezete rendelkezésre áll-e.  
Az intézményvezető és helyettese kötelezettséget vállalhat az ÓGMK gazdasági vezetőjének 
ellenjegyzésével: 

 Az intézmény részéről a beszerzéssel, beruházással, felújítással és karbantartással 
kapcsolatos vállalkozási, szállítási szerződésben. 

 a kivitelezés során felmerülő pótmunkákkal (többletmunkákkal) kapcsolatban 
 Az intézmény működését érintő irodaszer, egyéb eszközbeszerzéssel, valamint a 

meglévő eszközök, gépek javításával, továbbá a szakkönyvek, közlönyök 
megrendelésével kapcsolatban 

 
A kötelezettségvállaló az utalványozó feladatát elvégezheti, de az érvényesítés feladatára nem 
jogosult, mivel összeférhetetlenséget okoz. 
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A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan az ORGAN P könyvelőprogram 
kötelezettségvállalási moduljában analitikus nyilvántartást kell vezetni, amely lehetővé 
teszi a havi információs jelentés, valamint a beszámoló táblázatainak kitöltését. 
 
Kötelezettségvállalásra jogosultak nevét, beosztását, valamint aláírásuknak mintáját a jelen 
szabályzat 2 számú melléklete szerinti nyilvántartás tartalmazza. 
 
5.1.2. Érvényesítés 
A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján 
ellenőrizni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét és azt, hogy az előírt 
alaki követelményeket betartották-e.  
 
Az érvényesítés a teljesítés szakmai igazolásán alapul. 
 
Érvényesítésre jogosultak nevét, beosztását, valamint aláírásuknak mintáját a jelen szabályzat 
2 számú melléklete szerinti nyilvántartás tartalmazza. 
 

Az érvényesítést végző és a szakmai teljesítést igazoló nem lehet azonos személy, mivel 
összeférhetetlenséget okoz.  

 
5.1.3. Utalványozás 
A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelését jelenti.  
Utalványozásra az intézményvezető, vagy az általa írásban felhatalmazott személyek 
jogosultak.  
Az utalványozásra jogosultak nevét, beosztását, valamint aláírásának mintáját a jelen 
szabályzat 2 számú melléklete szerinti nyilvántartás tartalmazza. 
 

Az utalványozás csak az ellenjegyzésre jogosult személy aláírásával együtt érvényes. 

 

5.1.4. Ellenjegyzés 
Az ellenjegyzés azt jelenti, hogy 

 a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a 
kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzata biztosítja a 
fedezetet, 

 a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, 
 
Az ellenjegyzési jogkört az ÓGMK gazdasági vezetője gyakorolja. Hivatalos távolléte esetén 
a feladat ellátását az általa megbízott munkatárs intézi. 
 
Az ellenjegyző utalványozási és kötelezettségi feladatokat nem végezhet el, mert 
összeférhetetlenséget okoz. 
 
Ellenjegyzésre jogosult: 
Ellenjegyzési jogkör:    Varga Lajosné gazdasági vezető 
 
Helyettesítése:  5 munkanapot meghaladó távolléte, illetve 

akadályoztatása esetén az általa megbízott 
munkatárs. 
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5.1.5. Szakmai teljesítés igazolása 
A kötelezettségvállalás alapján elvégzett teljesítés megtörténtét dokumentáltan igazolni 
kell. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján 
ellenőrizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, 
megrendelés, megállapodás teljesítését. A teljesítés akkor igazolható, ha az mind a 
mennyiségi, mind a minőségi kritériumokat kielégíti.  
A szakmai teljesítést erre külön felhatalmazott, vagy az egyes résztevékenységeket illetően a 
munkaköri leírásban meghatározott feladatok elvégzésére jogosultak igazolják. 
 
Készpénzfizetés és banki átutalás esetén a szakmai teljesítés igazolása Organ P könyvelési 
rendszerből kinyomtatott bizonylatkísérő utalvány lapon történik. 
 
 
Szakmai teljesítés igazolására jogosultak: 
Szakmai teljesítés igazolás jogköre: Az SZMSZ rendelkezései szerint ÓGMK 

igazgató, ÓGMK gazdasági vezető, óvodák 
vezetői, Gyermektábor vezetője. 

 
Helyettesítésük: 5 munkanapot meghaladó távollétük, illetve 

akadályoztatásuk esetén az általuk írásban 
felhatalmazott és kijelölt helyettes. 

 
5.2. Az összeférhetetlenség szabályai 
Az összeférhetetlenségi szabályok azt a célt szolgálják, hogy a rendelkező és az ellenőrzést 
végző személye minden esetben külön váljon, és a költségvetés terhére elszámolandó fizetési 
kötelezettséget, illetve bevételek teljesítését (legalább) két személy intézkedése alapján 
foganatosítják. E két személy azonos a legkisebb intézkedésnél sem lehet. Az 
összeférhetetlenségi szabályok elsősorban ennek érvényesítését célozzák meg. Így nem lehet 
azonos személy egy pénzügyi gazdasági intézkedéssel járó eseménynél 

- a kötelezettségvállaló és ellenjegyző, 
- az utalványozó és ellenjegyző, 
- érvényesítő és kötelezettségvállaló, 
- érvényesítő és utalványozó, 
- érvényesítő és szakmai teljesítést igazoló vezető, illetve munkatárs. 

 
5.3. Pénzeszközök kezelése 
Az intézmény költségvetési előirányzatainak teljesítése során jelentkező bevételeket és 
kiadásokat a győri OTP-nél megnyitott és az 1. számú mellékletben kimutatott 
bankszámlákon és a házipénztárakban kell kezelni. 

 
A bankszámlán kezelt pénzeszközök felett a rendelkezési jogot a következő személyek 
gyakorolják: 
 

Telephelyek Név Beosztás 

ÓGMK 
9021 Győr, Nagy J. u. 2. 

Ragányi Gyula Igazgató 
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Varga Lajosné Gazdasági vezető 

Erzsébet Ligeti Óvoda 
9023 Győr, Magyar u. 4. 

Kántor Istvánné Óvodavezető 

Gyárvárosi Óvoda 
9027 Győr, Tinódi u. 3-5. 

Vadász Ilona Zsuzsanna Óvodavezető 

Tárogató Óvoda 
9028 Győr, Tárogató u. 19. 

Bognár Sándorné Óvodavezető 

Ménfőcsanaki Óvoda 
9012 Győr, Horgas u. 21. 

Korsós Jánosné Óvodavezető 

Szentiváni Óvoda 
9011 Győr, Kör tér 23. 

Fortuna Lászlóné Óvodavezető 

Kovács Margit Óvoda 
9024 Győr, 

Répce u. 8/A. 
Litkei Erika Tagóvoda vezető  

Sün Balázs Óvoda 
9024 Győr, Örkény I. u. 4. 

Holle Zsuzsanna Óvodavezető 

Győri Mosolyvár Óvoda 
9023 Győr, Lehel u. 7. 

Papp-Szabó Éva Óvodavezető 

Bartók Óvoda 
9024 Győr, Bartók B. u. 35/C. 

Szabóné Oláh Márta Óvodavezető 

Nagybácsai Óvoda 
9030 Győr, Úttörő u. 1/C. 

Némethné Pavek Márta Óvodavezető 

 
Bisinger Óvoda 

9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-
20. 

Pallós Erzsébet Óvodavezető 

Márvány Óvoda 
9025 Győr, Márvány u. 4. 

Varga Miklósné Óvodavezető 

Győr Megyei Jogú Város 
Gyermektábora 

9081 Győrújbarát, Arany 
János út 145. 

Fehérné Bocska Erzsébet Igazgató 

 

A bankszámla pénzforgalmának bonyolítása során a számláról kiadást csak az érvényesített, 
utalványozott és ellenjegyzett bizonylatok alapján lehet. 
 
A pénzforgalom bonyolításáról a bankkal bankszámla szerződést kell kötni. A bankszámla 
feletti rendelkezés feltételeit az aláírás bejelentőn kell a bankhoz bejelenteni, amelyben meg 
kell határozni az aláírók sorrendjét is, de minden esetben két személy együttes aláírása 
szükséges. 
 
A készpénzforgalom elsősorban az intézmény házipénztárában bonyolódik. Ennek szabályait 
a külön elkészített „Pénzkezelési szabályzat” tartalmazza. 
 
 
Az ÓGMK az utalványozott, ellenjegyzett számlákat kifizeti, átutalja, illetve a követelést 
beszedi. Az utalás az OTP Elektra terminálon keresztül történik, ahol a 10 pontos aláírásnak 
kell érvényesülni. Az ÓGMK-ban utalásra jogosult:  

- Varga Lajosné    gazdasági vezető   10 pont 
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- Bojtárné Németh Anita   számviteli koordinátor  10 pont 
- Ringné Mike Éva Gabriella  pénzügyi koordinátor   5 pont 
- Csizmadia Eszter Tímea  könyvelő    5 pont 

 
5-5 pontos aláírási jogosultsággal rendelkező munkatársak együttes aláírással tudják 
biztosítani az OTP terminálon keresztül az utalást.  
Az OTP-ből kapott banki kivonatokat keddi és csütörtöki napokon az arra jogosult személyek 
hozzák el. 
 
A banki kivonatok folyamatos feldolgozása a könyvelés feladata:  

- banki bizonylatok felszerelése, lekönyvelése 
 
 
5.3.1 Házipénztár, készpénzkezelés 
A Gazdasági Hivatalban egy pénztárhelyiségben 14 házipénztár működik. 
 
A napi forgalom lebonyolítása és a napi zárás után a pénztárban maximum: 

Telephelyek Maximum készpénz mennyisége 

ÓGMK 
9021 Győr, Nagy J. u. 2. 

600eFt 

Erzsébet Ligeti Óvoda 
9023 Győr, Magyar u. 4. 

80eFt 

Gyárvárosi Óvoda 
9027 Győr, Tinódi u. 3-5. 

80eFt 

Tárogató Óvoda 
9028 Győr, Tárogató u. 19. 

80eFt 

Ménfőcsanaki Óvoda 
9012 Győr, Horgas u. 21. 

80eFt 

Szentiváni Óvoda 
9011 Győr, Kör tér 23. 

80eFt 

Kovács Margit Óvoda 
9024 Győr, 

Répce u. 8/A. 
80eFt 

Sün Balázs Óvoda 
9024 Győr, Örkény I. u. 4. 

80eFt 

Győri Mosolyvár Óvoda 
9023 Győr, Lehel u. 7. 

80eFt 

Bartók Óvoda 
9024 Győr, Bartók B. u. 35/C. 

80eFt 

Nagybácsai Óvoda 
9030 Győr, Úttörő u. 1/C. 

120eFt 

 
Bisinger Óvoda 

9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20. 
80eFt 

Márvány Óvoda 
9025 Győr, Márvány u. 4. 

80eFt 

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora 
9081 Győrújbarát, Arany János út 145. 

400eFt 
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Összesen 2000eFt 

 

készpénz tartható. Ezen felüli összeget a napi pénztárzárlat előtt be kell fizetni a 

bankszámlára.  

 
Pénztárból 30 napos utólagos elszámolásra készpénz igényelhető a pénzkezelési szabályzat 
mellékletében felsorolt nyomtatványokon. 
Házipénztári kifizetés csak minimális esetben lehetséges, (postaköltség, csomagszállítás 
költsége, kisebb beszerzésekre fordítható) törekedni kell az átutalásos rendszer 
működtetésére.  
A pénztáros a készpénz kiadásáról az Organ P könyvelési rendszerből bizonylatot állít ki, 
mely tartalmazza az elszámolás határidejét, a kifizetett összeget, az engedélyező, átvevő, 
elszámoltató aláírását.  
Kézi bizonylat is lehetséges, ha Organ P rendszer hibás, például: paraméterezési problémák 
internetkapcsolat hiánya stb. 
Vásárlást követően, de legkésőbb az elszámolási határidő lejáratáig (30 nap) a számla 
hátoldalán az intézmény pontosan rögzíti, hogy a vásárlás milyen célra történt, felhasználóval 
aláíratja és lehetőség szerint az intézményegység vezető aláírásával és bélyegzőjével 
leigazolja.  
A leigazolt számlát az ÓGMK pénztárában kell leadni további ügyintézésre.  
30 napos elszámolásra kiadott előleg felvétel kérelmezésének engedélyezése az ÓGMK 
gazdasági vezetőjének ellenjegyzésével történik.  
A készpénz kezelésére vonatkozó további szabályokat a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza. 
 
A készpénzen kívüli pénzforgalom (átutalás, beszedési megbízás) a számlák, szerződések, 
megállapodások és egyéb okmányok alapján az ÓGMK és az intézmények bankszámláján 
bonyolódik. 
 
5.3.2 Utalásos számlák 
Megrendelést, kötelezettség vállalást az ÓGMK-ban ÓGMK igazgató, óvodákban 
Gyermektáborban intézményvezető tehet, a gazdasági vezető ellenjegyzésével.  
Csak azok a kiadások teljesíthetők, amelyekre az elemi költségvetés, az intézményegység, 
tagintézmény pótelőirányzata, pályázati támogatása, engedélyezett többletbevétele fedezetet 
nyújt.  
 
 
A 20.000 Ft feletti beszerzésekre vonatkozó kérelmet az ÓGMK gazdasági vezetőjének kell 
benyújtani írásban, 100.000,- Ft feletti összeg esetén. 
A már meglévő szerződésekhez kapcsolódó számlákat - amennyiben az az óvodába, 
Gyermektáborba érkezik - haladéktalanul az ÓGMK-ba kell kifizetés és könyvelés céljából 
eljuttatni. 
 
A bankszámla és készpénz forgalom lebonyolítására alkalmazott kiadási, bevételi bizonylat 
nyomtatványokat 6. és 7. számú melléklet tartalmazza. 
 
5.4. Étkeztetés, étkezési térítési díjak beszedése, elszámolása, lemondása 
Az óvoda és a Gyermektábor önállóan, saját felelősségére végzi az intézményi ellátási 
(étkezési) díjaknak, és az alkalmazottak, vendégek térítési díjainak beszedését és 
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nyilvántartását. Comp-Sys Program alkalmazásával nyilvántartást vezet az étkezés 
igénybevételéről, a fizetendő személyi térítési díjakról, a hátralékokról és a túlfizetésekről is. 
A befizetési időpontokat az óvoda, Gyermektábor határozzák meg negyedévre előre havi 
bontásban. Az időpontokat valamennyi intézményben kihirdetik, ezeken a napokon a pénzt 
elszállítatják. Az étkezési térítési díjak befizetése áll főbefizetésből, illetve pótbefizetésből. 
A főbefizetés, pótbefizetés az adott intézményben történik, összegét a Patent elszállítja, 
melyet a tárgyhónapot megelőzően az ÓGMK élelmezési ügyintézője írásban megrendel. 
 
Az óvodatitkárok a beszedett térítési díjakról, a kapcsolódó szociális támogatásokra 
jogosultakról, a támogatás összegéről és a megrendelt ételadag mennyiségéről analitikus 
nyilvántartást vezet. 
Az óvodában megrendelt adagszámokat a szállítóval az óvodatitkár egyezteti, a szállító által 
havonta kiállított számlán szereplő adagokat pedig az ÓGMK élelmezési ügyintézője. Eltérés 
esetén a szállítóval történő egyeztetés szintén az ÓGMK élelmezési ügyintézőjének a feladata. 
 
Áfa bevalláshoz adatot a kötelező és ingyenes étkezőkről az ÓGMK élelmezési ügyintézője 
szolgáltat. 
 
Ebédlemondás menete: 
Minden intézményegységben, tagintézményben/tagóvodában az óvodatitkár nyilvántartja, 
vezeti és összesíti a lemondásokat és a konyhánál közvetlenül (naponta 9-ig) lemondja a 
gyermekek, alkalmazottak napi ebédjét. 
A havi/heti összesítést is az óvodatitkár készíti el, melyről hónap végén adatot szolgáltat az 
ÓGMK élelmezési ügyintézője részére. 
 
5.5. Néhány fontos gazdasági esemény szabályozása 
 
5.5.1 Bérleti szerződés kötése 
Intézmény helyiségeinek több alkalomra vagy hosszabb időtartamra szóló bérleti 
szerződéseinek megkötése az intézményegységekben, tagintézményekben, tagóvodákban 
történik. A hiánytalanul kitöltött szerződést az ÓGMK-ba kell beküldeni.  
A szerződés aláírására az intézményvezető jogosult, ellenjegyzőként a gazdasági vezetőt fel 
kell tűntetni. A szerződés csak a két aláírással, bélyegzővel illetve a szerződő fél aláírásával 
és bélyegzőjével érvényes. 
Havonta a ténylegesen teljesített órákat a tárgyhót követő 5-ig az ÓGMK pénzügyi 
ügyintézőnek lejelenti, mely a számlázás alapja lesz. 
 
5.5.2. Anyagbeszerzés 
Az anyagbeszerzést (takarítószerek, irodaszerek, nyomtatványok, stb.) központilag az ÓGMK 
gondnoka végzi közbeszerzés alapján. Minden negyedévet követő 20-ig az óvodák, 
Gyermektábor írásban a gondnok részére az igényeket eljuttatja. Az igény bejelentésen 
pontosan fel kell tüntetni a telephely nevét és címét ahova a szállítást kérik.  
Az anyagbeszerzésről és felhasználásáról a készletnyilvántartás vezetését tervezési 
alapegységekre az ÓGMK könyvelője végzi. Szakmai anyag esetében a készletnyilvántartás 
az intézményegységekben történik, amely az óvodatitkár feladata. 
 
5.5.3. Anyag és eszközgazdálkodás 
Bruttó 5.000Ft alatti tárgyi eszközöket nem kell bevételezni, átvételét a dolgozó a számlán 
aláírásával igazolja. Felhasználásra, beépítésre kiadott anyagok átvételét az ÓGMK 
karbantartói aláírásukkal igazolják. 
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5.5.4. Biztosítási káresemény 
Biztosítási káresemény esetén a kárbejelentést az ÓGMK gondnoka végzi. A további 
ügyintézés szükség szerint az intézményegységnél, tagintézménynél, tagóvodánál és az 
ÓGMK-ban történik egymás folyamatos tájékoztatásával. 
 
5.5.5. Belföldi kiküldetések elrendelése és lebonyolítása 
Belföldi kiküldetést az ÓGMK-ban az ÓGMK igazgatója rendelhet el, óvodákban, 
Gyermektáborban az intézmény vezetője jogosult. 
 
Nyomtatványa:  
B.18-70/új/V  Belföldi kiküldetési rendelvény és költségelszámolás (vonattal és 
autóbusszal és személygépkocsival történő belföldi kiküldetéshez) 
Belföldi kiküldetés elrendelése elsősorban az alábbi esetekben lehetséges: 

- szakmai továbbképzéseken és konferenciákon való részvétel 
- óvodai gyermekek kísérése és szállítása 
- anyag, - árubeszerzés lebonyolítása, megrendelések, szerződések megkötése 
- testvéróvodák programjain való részvétel 
- pedagógiai és nevelési programban vállalt kötelezettségek teljesítése, csapatépítő 

tréningeken való részvétel 
 

A kiküldetési rendelvény költségtérítésének elszámolásához a dolgozóknak a személyes 
adatain túlmenően a gépjármű rendszámát, típusát, motor térfogatát, üzemanyag fajtáját 
szükséges megadnia. Az elszámolás alapnorma-átalány alapján a NAV által közzétett 
üzemanyagárakon történik. Minden egyéb költségre (pl.: gépkocsi kopás, kötelező biztosítás) 
9Ft/km számolható el. 
A vonatkozó rendeletek értelmében, napidíj abban az esetben számolható el, ha a kiküldetés 
munkavégzésre irányul, és az időtartam a 8 órát meghaladja.  
Kiküldetési utasítás elszámolása a leadott utazási és helyi közlekedési menetjegyek alapján 
történik. 
 
Külföldi kiküldetés rendkívüli esetben Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és 
Polgármesteri Hivatala, mint irányító szerv szabályzata alapján történhet. 
 
5.5.6. Reprezentációs kiadások felosztása, elszámolása 
Összegét és szabályait az önkormányzat költségvetési rendelete állapítja meg. 
Az ÓGMK és az intézmények elemi költségvetésében betervezett kerete felett az ÓGMK-ban 
az igazgató, az intézményekben az intézmény vezető rendelkezik. 
 
5.5.7. Vezetékes és rádiótelefonok használata 
Az ÓGMK-n belül használatos önkormányzati flottás mobiltelefonok száma: 12 db. 
A felhasználható összegek:  

 ÓGMK igazgató és gazdasági vezető 10.000Ft/fő/hó, gazdasági hivatal dolgozói 
5.000Ft/fő/hó 

 intézményegységek esetében a felhasználható összeget a helyi szabályzatok 
tartalmazzák. 
 

Amennyiben a meghatározott kereten felüli számlázás történik, abban az esetben a keret 
feletti összeget az ÓGMK, illetve az intézmény bankszámlájára befizeti a dolgozó. 
A fizetendő telefonköltségek után 20%-os kifizetői adót a munkáltató számfejti és fizeti meg. 
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A dolgozók a nevükre kiadott készüléket hazavihetik, de szabályszerű használatáért, 
megőrzéséért felelősek. Leltározás alkalmával a mobiltelefon készüléket kötelesek a 
leltározási bizottságnak bemutatni. 
 
5.5.8. KIR nyilvántartás, pedagógusigazolvány 
Az óvodai gyermekek és az óvodapedagógusok nyilvántartását az óvodatitkárok vezetik. 
A pedagógus-igazolványok kiállításával szintén az óvodatitkár foglalkozik. 
 
5.5.9. Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézése, kötelezően 
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje. 
A nevelési-oktatási intézmények - tevékenységükhöz kapcsolódóan – a 11/1994. (VI.8.) 
MKM rendelet szerint meghatározott adatokat (különös közzétételi lista) közzéteszik. E 
bekezdés alkalmazásában közzététel a meghatározott adatoknak internetes honlapon, digitális 
formában, bárki számára, személyazonosításra alkalmatlan formában, korlátozástól mentesen, 
kinyomtatható és részleteiben is kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a 
kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen történő hozzáférhetővé tétele.  
A különös közzétételi listát szükség szerint, de legalább évenként felül kell vizsgálni. 
 
6. Számviteli feladatok 
Az ÓGMK a dátumbélyegzővel érkeztetett és iktatott beérkező számláit, illetve az általa 
kiállított számlákat kontírozza, a hatályos rendelkezéseknek megfelelően felszereli, konkrét 
kötelezettségvállaláshoz rendeli, megállapítja a fizetési határidőt, az Organ-P rendszer 
segítségével bizonylatkísérő utalványt készít, melyet az utalványozásra és ellenjegyzésre 
jogosultaknak hiteles aláírása után érvényesítésre, majd pénzügyi teljesítésre és könyvelésre a 
fizetési határidő lejárata előtt átad az utalásra jogosult személyeknek. 
 
Az ÓGMK analitikus nyilvántartásokat köteles vezetni a hatályos rendelkezéseknek 
megfelelően: 

a) Az ÓGMK-nál foglalkoztatott közalkalmazottak és a létszámhoz kapcsolódó 
illetménykeret tételes kimutatása – Óvodákban óvodatitkár vezeti 

b) a túlóra a helyettesítések nyilvántartása, a (táppénz) betegszabadság 
nyilvántartása 

c) immateriális javak 
d) nagy értékű tárgyi eszközök, földterület, telkek, épületek, építmények, gépek, 

berendezések, felszerelések, járművek 
e) befektetett pénzügyi eszközök 
f) üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncessziós eszközök 
g) kis értékű tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása, készletnyilvántartás 
h) a meghatározott célra átvett pénzeszközök elszámolása és nyilvántartása 
i) pályázati támogatások elszámolása és nyilvántartása 
j) fizetési előlegek nyilvántartása - ÓGMK 
k) előleg elszámolások nyilvántartása 
l) szabadság nyilvántartás - ÓGMK 
m) a kötött felhasználású támogatások felhasználásának nyilvántartása 
n) egyedi céltámogatások felhasználásának analitikus nyilvántartása 
o) helyiségbérletek analitikus nyilvántartása 
p) szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, elszámolása 
q) (köz)beszerzési eljárások és azok dokumentációjának nyilvántartása 
r) sajátos elszámolások analitikája 

 



16 
 

Az ÓGMK végzi a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását az Organ-P rendszer 
használatával. A tárgyi eszköznyilvántartó az eszközmozgást rögzítő bizonylat egy példányát 
a számlához, vagy a számlát helyettesítő bizonylathoz csatolja, valamint kiállítja a nagy 
értékű tárgyi eszköz állományba vételi bizonylatot is. A számlára rá kell vezetni a bevételezett 
eszköz Organ-P –s leltári számát. 
 
Az ÓGMK adatot szolgáltat a Pénzügyi osztály felé a tárgyhót követő hónap 15-éig a 
vevő/szállító, követelés/tartozás állomány alakulásáról a bankszámlát vezető pénzintézet 
részére.  
 
 
 
7. Adatszolgáltatás, beszámolás 
Az ÓGMK elkészíti a havi információs adatszolgáltatásokat, negyedéves PM infókat és 
mérlegjelentéseket, az éves beszámolókat, a költségvetéseket, a maradvány elszámolásokat, 
valamint az év közben felmerülő egyéb, az intézmény-hálózatot érintő, egységes 
felméréseket, jelentéseket, döntési javaslatokat.  
 
A könyvelés jogszabályokban előírt határidőre és adattartalommal, a könyvelési adatok 
alapján elkészíti az évközi és éves pénzforgalmi beszámolót és azok dokumentációit. 
 
A könyvelés a költségvetés végrehajtási utasításában (Vhr.) foglalt határidőre elkészíti a 
költségvetési és mérlegjelentést. Az évközi és éves költségvetési jelentést és mérleget 
megküldi az irányító szerv részére. 
 
A könyvelés ellátja – az államháztartással szembeni adatszolgáltatási feladatokat. A 
jogszabályban előírt adattartalommal, formában és határidőre elkészíti és továbbítja: 

- a negyedéves és éves beruházási statisztikai jelentést 
- az áfa bevallást 
- egyéb, az intézményi vagyon működtetésével kapcsolatos adatszolgáltatásokat 
- cégautó adó bevallást 
- rehabilitációs hozzájárulás elszámolását. 

 
Az ÁFA, cégautó adó és a rehabilitációs hozzájárulás esetében a kapcsolódó pénzforgalmat az 
ÓGMK rendezi, átutalja a fizetendő adót és hozzájárulást. 
Az ÁFA analitika alapján Intézmény egységenként meghatározható a befizetendő, illetve 
visszaigényelhető ÁFA összege. 
 
8. Vagyonkezelés, vagyonkataszter 
Az ÓGMK könyvelése a használatában lévő önkormányzati vagyon felett a vonatkozó 
Közgyűlési rendeletben meghatározottak szerint rendelkezik, és vezeti az előírt 
nyilvántartásokat. Ennek értelmében az ÓGMK és az együttműködési megállapodás alapján 
az óvodák és a Gyermektábor rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyontárgyat 
birtokolja, használja és használatából származó hasznot beszedi. 
 
Az ÓGMK könyvelése köteles gondoskodni: 

a) a kezelésébe átadott vagyontárgy értékének megőrzéséről, ennek keretében 
viseli a vagyontárgy fenntartásával, felújításával, karbantartásával, őrzésével 
kapcsolatos terheket és közterheket 
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b) köteles gondoskodni a vagyontárgy nyilvántartásáról, állományváltozásának 
átvezetéséről, és a tulajdonos önkormányzat felé történő elszámolásáról 

c) köteles gondoskodni a kezelésében lévő, de birtokából kikerült (pl.: bérbe 
adott, ideiglenesen átadott eszközök) vagyon használatának, hasznosításának 
ellenőrzéséről. 

 
Az ÓGMK adatot szolgáltat a Vagyonirodán keresztül, az Önkormányzat által az 
ingatlanvagyon-kataszter vezetésével megbízott szervezet részére. 
 
9. Ügyirat és bizonylatkezelés, nyilvántartás, irattovábbítás 
A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat az ÓGMK, az 
óvodák és a Gyermektábor között bizonylat kísérő lappal kell kézbesíteni, amelyből 
megállapítható, hogy a keletkezett iratot (bizonylatot) mikor és kinek adta át ügyintézés 
végett. 
 
Az ÓGMK a kötelezettségvállalást tartalmazó iratokat (okmányokat) köteles a beérkezéskor 
(az ÓGMK-ban előállított iratokat az elkészítést követően azonnal) nyilvántartásba venni 
(iktatni), és a későbbiekben az Iratkezelési és irattárózási szabályzat előírásainak megfelelően 
kezelni, őrizni. 
 
Az ÓGMK megszervezi a gazdasági eseményeket eredményeztető ügyiratok (bizonylatok) 
érkeztetését és iktatását, gondoskodik az ügyiratok biztonságos őrzéséről és a megfelelő 
titokvédelemről, illetve a vonatkozó szabályzatokban meghatározott eredeti iratoknak az 
Iratkezelési és Irattárózási Szabályzat szerinti őrzéséről. 
 
10. Pályázatok 
Pályázatok aláírása intézményi kezdeményezés alapján ÓGMK-ban az ÓGMK igzagató, 
óvodák és Gyermektábor esetében az intézményvezető jogkörébe tartozik, ellenjegyző az 
ÓGMK gazdasági vezetője. 
A pályázatokból és a pályázat költségvetéséből egy példányt az elszámolások miatt az ÓGMK 
gazdasági vezetője részére meg kell küldeni.  
A pályázati támogatás felhasználásának igénylése az előleg, megrendelés igénylő lapokon 
történik.  
A számlán az intézményegység vezetőjének aláírásával fel kell tüntetni a pályázatban előírt 
záradékot.  
Felhasználást követően a számla mellé írásbeli feljegyzést kell készíteni, mely tartalmazza a 
pályázat iktatószámát, a pályázat tárgyát, a támogató pontos megnevezését, költségvetés azon 
sorát megnevezéssel és összegszerűen, amelyhez a számla kapcsolódik. 
Pályázatok elszámolását a szerződésben feltüntetett határidőig a pályázó intézmény végzi.  
A pályázati elszámolás határidejének betartása a pályázó intézmény kötelessége. Ezért az 
ÓGMK elvárása az, hogy az intézmény a pályázatok aláírásakor az elszámolás végleges 
határidejéről nyilvántartást vezessen.  
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11. Megismerési, legitimációs záradék 
 

2014. január 1-én az ÓGMK ügyrendjét megismertem 
 

Intézmény Név Aláírás 

ÓGMK Gazdasági Hivatal 

Ragányi Gyula 
igazgató 

 

Varga Lajosné 
gazdasági vezető 

 

Takács Kitti  
Szalai Gáborné  

Vargáné Ódor Adrienn  
Szántó Zsolt  

Stierl Erzsébet  
Ringné Mike Éva Gabriella  

Bojtárné Németh Anita  
Tanyás Csabáné  

Baksáné Szollár Petronella  
Tóth Krisztina  
Nagy Péterné  

Bondor Orsolya  
Tornyos Andrea  

Csizmadia Eszter Tímea  
Kalmárné Nagy Márta  

Némethné Sümegi Szilvia  
Grichisch Jánosné  
Tolnay Ferencné  

Kissné Szalai Annamária  
Szabó Csaba Jánosné  

Erzsébet Ligeti Óvoda 
Kántor Istvánné 

Óvodavezető 
 

Tárogató Óvoda 
Bognár Sándorné 

Óvodavezető 
 

Gyárvárosi Óvoda 
Vadász Ilona Zsuzsanna 

Óvodavezető 
 

Bartók Óvoda 
Szabóné Oláh Márta 

Óvodavezető 
 

Győri Mosolyvár Óvoda 
Papp-Szabó Éva 

Óvodavezető 
 

Nagybácsai Óvoda 
Némethné Pavek Márta 

Óvodavezető 
 

Bisinger Óvoda 
Pallós Erzsébet 
Óvodavezető 

 

Márvány Óvoda 
Varga Miklósné 

Óvodavezető 
 

Kovács Margit Óvoda 
Litkei Erika 
Óvodavezető 

 

Sün Balázs Óvoda 
Holle Zsuzsanna 

Óvodavezető 
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Ménfőcsanaki Óvoda 
Korsós Jánosné 
Óvodavezető 

 

Szentiváni Óvoda 
Fortuna Lászlóné 

Óvodavezető 
 

Győr Megyei Jogú Város 
Gyermektábora 

Fehérné Bocska Erzsébet 
Igazgató Asszony 

 

 
 
 
12. Ügyrend mellékletei 
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1. számú melléklet: ÓGMK és az együttműködési megállapodás alapján kapcsolódó 

intézmények adatai 
 

Intézmény Telephelyek Név 

Erzsébet ligeti Óvoda 
9023 Győr, Magyar u. 4. 

(Kántor Istvánné) 

Erzsébet ligeti Óvoda 
9023 Győr, Magyar u. 4. 

Adószám:15792400-2-08 
Bankszámlaszám:11737007-15792400 
Törzskönyvi azonosító:792404 
OM azonosító:201876 
KSH számjel:15792400-8510-322-08 

 

Szivárvány Tagóvoda 
9023 Győr, Kodály Z. u. 18. 

Vuk Tagóvoda 
9023 Győr, Kassák L. u. 14/A 

Gyárvárosi Óvoda 
9027 Győr, Tinódi u. 3-5. 

(Vadász Ilona 
Zsuzsanna) 

Tündérkert és Waldorf Tagóvoda 
9027 Győr, Vágóhíd u. 5. 

Adószám: 15814081-2-08 
Bankszámlaszám: 11737007-15814081 
Törzskönyvi azonosító: 814087 
OM azonosító: 202642 
KSH számjel: 15814081-8510-322-08 

 

Kiskúti Tagóvoda 
9027 Győr, Kiskúti út 44. 

Gyárvárosi Óvoda 
9027 Győr, Tinódi u. 3-5. 

Tárogató Óvoda 
9028 Győr, Tárogató u. 

19. 
(Bognár Sándorné) 

Lepke Tagóvoda 
9028 Győr, Lepke u. 35-37. 

Adószám: 15792417-2-08 
Bankszámlaszám: 11737007-15792417 
Törzskönyvi azonosító: 792415 
OM azonosító: 201875 
KSH számjel: 15792417-8510-322-08 

 

Móra Ferenc Tagóvoda 
9028 Győr, Tárogató u. 2. 

Tárogató Óvoda 
9028 Győr, Tárogató u. 19. 

 
Ménfőcsanaki Óvoda 

9012 Győr, Horgas u. 21. 
(Korsós Jánosné) 

Ménfőcsanaki Óvoda 
9012 Győr, Horgas u. 21. 

Adószám: 15792390-2-08 
Bankszámlaszám: 11737007-15792390 
Törzskönyvi azonosító: 792394 
OM azonosító: 201902 
KSH számjel: 15792390-8510-322-08 

 

Világosvár Tagóvoda 
9012 Győr, Horgas u. 38. 

Manóvár Tagóvoda 
9012 Győr, Győzelem u. 12. 

Gyirmóti Tagóvoda 
9019 Győr, Szent L. u. 35-37. 

Szentiváni Óvoda 
9011 Győr, Kör tér 23. 

(Fortuna Lászlóné) 

Szentiváni Óvoda 
9011 Győr, Kör tér 23. 

Adószám: 15814050-2-08 
Bankszámlaszám: 11737007-15814050 
Törzskönyvi azonosító: 814054 
OM azonosító: 202640 
KSH számjel: 15814050-8510-322-08 

 

Szentiváni Sugár Úti Tagóvoda 
9011 Győr, Sugár u. 40-42. 

Szentiváni Váci Úti Tagóvoda 
9011 Győr, Váci u. 1-3. 

Szentiváni Vajda Úti Tagóvoda 
9011 Győr, Vajda u. 25. 

Kovács Margit Óvoda 
9024 Győr, Répce u. 8/A 

(Litkei Erika) 

Brunszvik Teréz Tagóvoda 
9024 Győr, Cuha u. 16. 

Adószám:15814108-2-08 
Bankszámlaszám: 11737007-15814108 
Törzskönyvi azonosító: 814108 
OM azonosító: 202652 
KSH számjel: 15814108-8510-322-08 

 

Mónus Illés Utcai Tagóvoda 
9024 Győr, Mónus I. u. 39. 

Kovács Margit Óvoda 
9024 Győr, Répce u. 8/A 

Sün Balázs Óvoda 
9024 Győr, Örkény I. u. 

Mesevár Tagóvoda 
9024 Győr, Répce u. 34. 

Adószám:15792383-2-08 
Bankszámlaszám: 11737007-15792383 
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4.  
(Holle Zsuzsanna) 

Sün Balázs Óvoda 
9024 Győr, Örkény I. u. 4. 

Törzskönyvi azonosító: 792383 
OM azonosító:201900 
KSH számjel: 15792383-8510-322-08 

 Benedek Elek Tagóvoda 
9024 Győr, Cuha u. 32. 

Győri Mosolyvár Óvoda 
9023 Győr, Lehel u. 7. 

(Papp-Szabó Éva) 

Győri Mosolyvár Óvoda 
9023 Győr, Lehel u. 7. 

Adószám:15814098-2-08 
Bankszámlaszám: 11737007-15814098 
Törzskönyvi azonosító: 814098 
OM azonosító: 202641 
KSH számjel: 15814098-8510-322-08 

 

Micimackó Tagóvoda 
9023 Győr, Kodály Z. u. 51. 

Magyar Utcai Tagóvoda 
9024 Győr, Magyar u. 1. 

Kismegyeri Tagóvoda 
9028 Győr, Arató u. 5. 

Bartók Óvoda 
9024 Győr, Bartók B. u. 

35/C 
(Szabóné Oláh Márta) 

Bartók Óvoda 
9024 Győr, Bartók B. u. 35/C. 

Adószám:15792369-2-08 
Bankszámlaszám: 11737007-15792369 
Törzskönyvi azonosító: 792361 
OM azonosító: 201877 
KSH számjel: 15792369-8510-322-08 

 

Attila Úti Tagóvoda 9023 Győr, 
Attila u. 4. 

Vackor Tagóvoda 
9024 Győr, Pásztor u. 21. 

Nagybácsai Óvoda 
9030 Győr, Úttörő u. 1/C 

(Némethné Pavek 
Márta) 

Nagybácsai Óvoda 
9030 Győr, Úttörő u. 1/C. 

Adószám: 15792376-2-08 
Bankszámlaszám: 11737007-15792376 
Törzskönyvi azonosító:792372 
OM azonosító: 201878 
KSH számjel: 15792376-8510-322-08 

 

Hédervári Úti Tagóvoda 
9026 Győr, Hédervári u. 6. 

Bóbita Tagóvoda 
9026 Győr, Szövetség u. 16. 

Kisbácsai Tagóvoda 
9029 Győr, Kultúrház u . 71. és 

Boglárka u. 47. 

Bisinger Óvoda 
9022 Győr, Tarcsay V. u. 

18-20. 
(Pallós Erzsébet) 

Bisinger Óvoda 
9022 Győr, Tarcsay V. u. 18-20. 

Adószám: 15814115-2-08 
Bankszámlaszám: 11737007-15814115 
Törzskönyvi azonosító: 814119 
OM azonosító: 202643 
KSH számjel: 15814115-8510-322-08 

 

Belvárosi Tagóvoda 
9021 Győr, Árpád u. 15. 

Márvány Óvoda 
9025 Győr, Márvány u. 

4. 
(Varga Miklósné) 

Márvány Óvoda 
9025 Győr, Márvány u. 4. 

Adószám:15814122-2-08 
Bankszámlaszám: 11737007-15814122 
Törzskönyvi azonosító: 814120 
OM azonosító: 202644 
KSH számjel: 15814122-8510-322-08 
 

 

Gyepszél Utcai Tagóvoda 
9025 Győr, Gyepszél u. 60. 

Szigeti Tagóvoda 
9025 Győr, Radnóti M. u. 13. 

 

ÓGMK 
(Ragányi Gyula) 

Adószám:15802736-2-08 
Bankszámlaszám:11737007-15802736 
Törzskönyvi azonosító:802738 
KSH számjel:15802736-8411-322-08 

 
 

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora 
(Fehérné Bocska Erzsébet) 

 

 
Adószám: 15466035-2-08 
Bankszámlaszám: 11737007-15466035 
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2. számú melléklet: Pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök gyakorlói 
 
Az ÓGMK, mint önállóan működő és gazdasági szervezettel rendelkező intézmény 
pénzgazdálkodással kapcsolatos jogköreinek gyakorlói 
 
Kötelezettségvállaló: 
 

1. Igazgató   Ragányi Gyula  ____________________ 

2. Gazd. vezető   Varga Lajosné   ____________________ 

 

Utalványozó: 
1. Igazgató   Ragányi Gyula  ____________________ 

2. Gazd. vezető   Varga Lajosné   ____________________ 

 
Ellenjegyző: 

1. Gazd. vezető   Varga Lajosné   ____________________ 

2. Számviteli koordinátor Bojtárné Németh Anita ____________________ 

3. Pénzügyi koordinátor  Ringné Mike Éva Gabriella ____________________ 

4. Bér és munkaügyi koord. Kalmárné Nagy Márta ____________________ 

 
Szakmai teljesítést igazoló 

1. Igazgató   Ragányi Gyula  ____________________ 

2. Gazd. vezető   Varga Lajosné   ____________________ 

 
Érvényesítő 

1. Számviteli koordinátor Bojtárné Németh Anita ____________________ 

2. Pénzügyi koordinátor  Ringné Mike Éva Gabriella ____________________ 

3. Könyvelési koordinátor Stierl Erzsébet   ____________________ 

4. Bér és munkaügyi koord. Kalmárné Nagy Márta ____________________ 

 

Az összeférhetetlenséggel illetve a távolléttel érintett feladatellátók helyett a feltűntetett 
feladatellátók közül a megjelölt második személy köteles a tevékenységet ellátni. 
 
Megjegyzés: az ÓGMK és az együttműködési megállapodás alapján működő óvodák és 
Gyermektábor kötelezettségvállalás, utalványozás, szakmai teljesítés igazolás, ellenjegyzés, 
érvényesítésre vonatkozó kimutatás a pénzkezelési szabályzat melléklete tartalmazza. 
 
Kelt: Győr, 2014. január 1. 
 
        ______________________ 
         Ragányi Gyula 
         igazgató 
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3. számú melléklet: Organ P jogosultságok 
 

Intézmény/szervezeti 
egység 

Tervezés
i 

alapegys
ég 

Személy 
Előirányzat 

kezelés     
(2) 

Kötelezet
tség 

vállalás          
(3) 

Pénzügy 
Szállító 

analitika 
(5.1.1) 

Pénzügy 
VEVŐ 

analitika 
(5.1.3) 

Pénzügy 
UTALÁS 
analitika 

(5.2.0) 

Pénzügy 
PÉNZTÁR / 

BANK 
(5.3.2) 

Tárgyi 
eszköz 

gazd. (4) 

Közös AB 
/8.        03 
cikk, 04 

partner, 07 
szlatükör 

Főkönyv 
Vezetői 

informác
iók (VI) 

Óvodák Gazdasági 
Működtető Központja 

110001 Ragányi Gyula         L L 
ÓGMK Újvárosi 
Rehabilitáció 110002 Varga Lajosné 

R R R R R R R R R L 
ÓGMK Téli 
Közfoglalkoztatás 110003 Ringné Mike Éva 

Gabriella R R R R R R R R R L 
Erzsébet Ligeti Óvoda 
intézményegység 

1101 Bojtárné Németh Anita 
R R R R R R R R R L 

Erzsébet Ligeti Óvoda 110101 Stierl Erzsébet 
R R R R R R R R R L 

Szivárvány Tagóvoda  110102 Tanyás Csabáné 
 R  R  R  L   

Vuk Tagóvoda 110103 Baksáné Szollár 
Petronella R      R  L L 

Tárogató Óvoda 
intézményegység 

1102 Bondor Orsolya 
 R R R  R R L R L 

Tárogató Óvoda 110201 Tornyos Andrea 
 R R R  R  L  L 

Lepke Tagóvoda 110202 Kalmárné Nagy Márta 
 R R   R  L L  

Móra Ferenc Tagóvoda 110203 Némethné Sümegi 
Szilvia  R R   R  L L  

Gyárvárosi Óvoda 
intézményegység 

1108 Grichisch Jánosné 
 R R   R  L L  

Gyárvárosi Óvoda 110801 Kissné Szalai 
Annamária  R R    R L   
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Kiskúti Tagóvoda 110802 Szabó Csaba Jánosné 
 R R    R L   

Tündérkert és Waldorf 
Tagóvoda 110803 Tolnay Ferencné 

 R R   R R L   
Bartók Óvoda 
Intézményegység 

1103 Vargáné Ódor Adrienn 
     R  L   

Bartók Óvoda 110301  
          

Attila Úti Tagóvoda 110302  
          

Vackor Tagóvoda 110303  
          

Győri Mosolyvár Óvoda 
intézményegység 

1109            

Győri Mosolyvár Óvoda 110901            

Micimackó Tagóvoda 110902            

Magyar Úti Tagóvoda 110903            

Kismegyeri Tagóvoda 110904            
Nagybácsai Óvoda 
intézményegység 

1104            

Nagybácsai Óvoda 110401            

Kisbácsai Tagóvoda 110402            

Bóbita Tagóvoda 110403            

Hédervári Tagóvoda 110404            
Bisinger Óvoda 
intézményegység 

1110            
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Bisinger Óvoda 111001            

Belvárosi Tagóvoda 111002            
Márvány Óvoda 
intézményegység 

1111            

Márvány Óvoda 111101            

Szigeti Tagóvoda 111102            

Gyepszél Tagóvoda 111103            
Kovács Margit Óvoda 
intézményegység 

1112            

Kovács Margit Óvoda 111201            

Mónus Illés Úti Tagóvoda 111202            
Brunszvik Teréz 
Tagóvoda 111203            
Sün Balázs Óvoda 
intézményegység 

1113            

Sün Balázs Óvoda 111301            

Mesevár Tagóvoda 111302            

Benedek Elek Tagóvoda 111303            
Ménfőcsanaki Óvoda 
intézményegység 

1114            

Ménfőcsanaki Óvoda 111401            

Világosvár Tagóvoda 111402            
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Manóvár Tagóvoda 111403            

Gyirmóti Tagóvoda 111404            
Szentiváni Óvoda 
intézményegység 

1115            

Szentiváni Óvoda 111501            

Sugár Úti Tagóvoda 111502            

Váci Úti Tagóvoda 111503            

Vajda Úti Tagóvoda 111504            
Győr Megyei Jogú Város 
Gyermektábora 

110701            
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4. számú melléklet: COFOG kód és szakfeladat 
 

Régi szakfeladat COFOG kód Új szakfeladat 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 
091110 

Óvodai nevelés, ellátás 
SZAKMAI feladatai 

999000 
Szakfeladatra el nem 

számolt tételek 

091140 
Óvodai nevelés, ellátás 

MŰKÖDTETÉSI feladatai 

851012 
SNI gyermekek óvodai nevelése, 

ellátása 
091120 

SNI igényű gyermekek óvodai 
nevelésének, ellátásának 

SZAKMAI feladatai 

851013 
Nemzetiségi óvodai nevelés, 

ellátás 
091130 

Nemzetiségi óvoda nevelés, 
ellátás SZAKMAI feladatai 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 562912 
Óvodai intézményi 

étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 096010 
Önmagában nem közfeladat, 

ezért alaptevékenység szerinti 
funkcióhoz 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

680002 
Nem lakóingatlan bérbeadása 

üzemeltetése 
- 

Önmagában nem közfeladat, 
ezért alaptevékenység szerinti 

funkcióhoz 
óvoda: 091140 

gyermektábor: 081071 

680002 
Nem lakóingatlan 

bérbeadása, 
üzemeltetése 

692000 
Számviteli, könyvvizsgálói, 
adószakértői tevékenység 

013360 

Más szerv részére végzett 
pénzügy, gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 

692001 
Pénzügyi, számviteli 

szolgáltatás 

856099 
Egyéb oktatást kiegészítő 

tevékenység 
- Funkciók szerint bontandó - 

Alaptevékenység 
szerinti COFOG és 
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szakfeladat 

890441 
Rövid időtartamú 
közfoglalkoztatás 

041231 
Rövid időtartamú 
közfoglalkoztatás 

999000 
Szakfeladatra el nem 

számolt tételek 

890441 
Rövid időtartamú 
közfoglalkoztatás 

041232 
Start-munka program – Tél 

közfoglalkoztatás 

890442 
Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásra jogosultak hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatása 

041233 
Hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás 

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás 081071 
Üdülői-szálláshely szolgáltatás 

és étkeztetés 

552001 
Üdülői szálláshely 

szolgáltatás 

562916 
Üdülői, tábori 

étkeztetés 

932918 
Mindenféle máshová nem 

sorolható szabadidős szolgáltatás 
086090 

Mindenféle egyéb szabadidős 
szolgáltatás 

932918 
Egyéb szabadidős 

szolgáltatás 
932919 

Máshová nem sorolható egyéb 
szórakoztatási tevékenység 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 562913 
Iskolai intézményi 

étkeztetés 

841913 
Támogatási célú finanszírozási 

műveletek 
018030 

Támogatási célú finanszírozási 
műveletek 

999000 
Szakfeladatra el nem 

számolt tételek 

841902 
Központi költségvetési 

befizetések 
018020 

Központi költségvetési 
befizetések 

999000 
Szakfeladatra el nem 

számolt tételek 
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5. számú melléklet: Szakmai és működési feladatok megosztása 
 

Intézmény Rovat Megnevezés Szakmai feladat Működtetési feladat 
ÓVODA Bér + járulék  X  
ÓVODA Bér SNI  X  
ÓGMK Bér – karbantartó   óvodai működtetés 

ÓVODA 

K311  Szakmai anyagok X  
K312 Üzemeltetési anyagok  X 
K321 Informatikai szolgáltatások  X 
K322 Egyéb kommunikáció  X 
K331 Közüzemi díjak  X 
K333 Bérleti és lízingdíjak  X 
K334 Karbantartás  X 
K336 Szakmai tev. segítő 

szolgáltatások - 
továbbképzés 

X  

K337 Egyéb szolgáltatás  X 
K341 Kiküldetés – továbbképzés 

utiköltsége 
X  

K342 Reklám és propaganda  X 
K355 Egyéb dologi  X 
K6 Beruházás  X 
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6. számú melléklet: Bizonylatkísérő lap kiadásokhoz 
 

 
Az áru beszerzésének, a szolgáltatás igénybevételének, a beruházás, a felújítás megvalósításának 
szükségességét, valamint a teljesítés megtörténtét igazolom. 

Győr, 2014…………………………….hó…………..nap 
 
 

 

 
 

………………………… 

 
 

………………………… …………………………………………….  

ellenjegyző 
 

utalványozó szakmai teljesítést igazoló aláírása  

  

 BIZONYLATKÍSÉRŐ LAP ÉS UTALVÁNY   
 a 2014. költségvetési évre   

  

Utalvány iktatószáma: ……………………………………………… 
   

Intézmény iktatószáma:  ……………………………………………… 

Az utalvány alapjául szolgáló kötelezettségvállalás    
OrganP-s nyilvántartásba vételi sorszáma: ……………………………………………… 

A kötelezettségvállalás (szerződés/rendelés) tárgya: ……………………………………………… 

A kötelezettségvállalás (szerződés/rendelés) összege: ……………………………………………… 
   

PARTNER neve:  ……………………………………………… 
OrganP-s kódja:  ……………………………………………… 
Bankszámlájának száma: ……………………………………………… 

  

Az utalvány alapjául szolgáló számla: száma:  ……………………………………………… 
 összege ÁFA-val  ……………………………………………… 
fizetési határidő:  fizetés módja: készpénz utalás 

     

Terhelendő bank.szla.: 11737007-    

Tervezési alapegység: ……………………... Bruttó összeg ……………………….. 
Költségvetési (előir.) 
számla                                  ……………………… ÁFA%, ÁFA kód     ……………………......  
Pénzügyi Főkönyvi 
szám: ……………………… COFOG kód ………………………… 

Bevétel/kiadás megn.: ……………………… Szakfeladat: ………………………... 

Tervezési alapegység: ……………………... Bruttó összeg ……………………….. 
Költségvetési (előir.) 
számla ……………………… ÁFA % ÁFA kód ………………………… 
Pénzügyi Főkönyvi 
szám: ……………………… COFOG kód:  ..………………………. 

Bevétel/kiadás megn.: ……………………… Szakfeladat: ………………………... 

Tervezési alapegység: ……………………... Bruttó összeg ……………………….. 
Költségvetési (előir.) 
számla …………………….. ÁFA % ÁFA kód ………………………... 
Pénzügyi Főkönyvi 
szám: ……………………… COFOG kód:  ………………………... 

Bevétel/kiadás megn.: ……………………… Szakfeladat: ………………………... 
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PH.
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7. számú melléklet: Bizonylatkísérő lap bevételekhez 
 

 BIZONYLATKÍSÉRŐ LAP   
 

 a 2014. költségvetési évre   
 

  
 

A bizonylatkísérő lap alapjául száma:  ……………………………………………… 
 

szolgáló számla: összege ÁFA-val  ……………………………………………… 
 

     

  fizetés módja: készpénz utalás 
 

     
 

Jóváirandó bank.szla.: 11737007-  

Tervezési alapegység: ……………………... Bruttó összeg ……………………….. 
 

Költségvetési (előir.) 
számla: ……………………... ÁFA% ……………………….. 

 

    
 

Pénzügyi Főkönyvi 
szám:                 ……………………... COFOG kód ………………………... 

 

Bevétel megn.: ……………………… Szakfeladat: ………………………... 
 

Tervezési alapegység: ……………………... Bruttó összeg ……………………….. 
 

Költségvetési (előir.) 
számla: ……………………... ÁFA% ……………………….. 

 

Pénzügyi Főkönyvi 
szám: …………………….. COFOG kód ……………………….. 

 

Bevétel megn.: ……………………… Szakfeladat: ………………………... 
 

Tervezési alapegység: ……………………... Bruttó összeg ……………………….. 
 

Költségvetési (előir.) 
számla: ……………………... ÁFA% ……………………….. 

 

Pénzügyi Főkönyvi 
szám: ……………………… COFOG kód ……………………….. 

 

Bevétel megn.: ……………………… Szakfeladat: ………………………... 
 

 
 
 
 
Győr, 2014…………………………….hó…………..nap   

 

………………………… ………………………… 
 

utalványozó  ellenjegyző  
 

 
PH. 



8. számú melléklet: Előleg igénylés 
 

ÓVODÁK GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ  KÖZPONTJA 
     9021 Győr, Nagy Jenő u. 2. 

titkarsag@ogmk.hu 
Tel./fax: 0696/524 - 914 

 
Tárgy: előleg felvételi kérelem 
 
 
Az …………………… (intézmény) részére a mai napon az ÓGMK pénztárából 20.000Ft 

azaz húszezer forint előleget utólagos elszámolásra a 2014. évi költségvetési keret terhére 

szeretnék felvenni. 

A fenti összeg felhasználása: kisösszegű beszerzések, kizárólag készpénzes fizetési móddal, 

beszerezhető anyagvásárlások fedezete. 

 

Az előleg felvételére jogosult és az elszámolásért felelős: 

 

neve: ………………….………..….…………… 

munkaköre: …………………………………….. 

szig. száma: ……………….……………………. 

aláírás: …………………………………………… 

 

Győr, 2014. ……………… 

 
 

Ph. 
 

_______________________  
         óvodavezető/ igazgató 

         aláírás 
 
 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
    _________________________ 
     Varga Lajosné 
        ÓGMK gazdasági vezető 
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ÓVODÁK GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ  KÖZPONTJA 
     9021 Győr, Nagy Jenő u. 2. 

titkarsag@ogmk.hu 
Tel./fax: 0696/524 - 914 

 
Tárgy: előleg felvételi kérelem 
 
 
Az …………………… (intézmény) részére a mai napon az ÓGMK pénztárából 

………..…….Ft azaz ……………………..…….. forint előleget utólagos elszámolásra 

szeretnék felvenni. 

A fenti összeg felhasználása: ………………………………………………………..…. keret 

terhére. 

 

Az előleg felvételére jogosult és az elszámolásért felelős: 

 

neve: ………………….………..….…………… 

munkaköre: …………………………………….. 

szig. száma: ……………….……………………. 

aláírás: …………………………………………… 

 

Győr, 2014. ……………… 

 
 

Ph. 
 

_______________________  
         óvodavezető/ igazgató 

         aláírás 
 
 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
    _________________________ 
     Varga Lajosné 
        ÓGMK gazdasági vezető 
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9. számú melléklet: Bérleti szerződés minta 
 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 
 
 
Amely létrejött egyrészről  
……………………………………………………………… 
székhely: …………………………. 
képviseletében: …………………… 
adószám: ………………. 
mint Bérbeadó,  
másrészről  
…………………………… 
székhely: ……………….. 
képviseletében: ………………. 
Tel: ………………….. 
adószám: ………………. 
mint Bérlő között, az alábbi feltételekkel: 
 
1.) Szerződés tárgya 
 
Felek megállapodnak, hogy Bérbeadó bérleti díj megfizetése ellenében bérbe adja, 
bérlő bérbe veszi ………… ………………………….céljából a ……………............... 
szám alatti …………………………………………. intézmény épületének 
…………….…(a továbbiakban: helyiség). 
Bérlő a helyiséget heti …… alkalommal összesen ………….óra időtartamban veszi 
bérbe az általa szervezett foglalkozások részére, melyek időpontja: 
 

2.) Szerződés időbeli hatálya  
 
Jelen szerződést felek határozott időtartamra kötik, mely 
…………………………………………napjáig tart.  
A szerződés nem hosszabbodik meg vagy nem alakul át határozatlan időtartamúvá.  
 
3. ) A Felek jogai és kötelezettségei 
 
3.1. Bérlő:  
- Bérlő a helyiséget albérletbe nem adhatja. 
- Bérlő a jelen szerződésben meghatározott díjazás ellenében, és az itt meghatározott 
feltételekkel egyezően birtokba veheti és rendeltetésszerűen használhatja a helyiséget. 
- Bérlő a helyiséget rendeltetésszerű használatnak megfelelő állapotban veszi át és 
ennek megfelelő rendezett állapotban köteles átadni.  
- Bérlő a helyiséget kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feltételek mellett, 
jóhiszeműen és rendeltetésszerűen, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme 
nélkül használja, és ennek ellenértékeként bérleti díjat köteles fizetni Bérbeadó 
részére.  
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- Bérlő köteles a helyiségre vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban 
kialakított házirendet és az azzal kapcsolatos tűzrendészeti és egyéb hatósági 
előírásokat betartani. Nem tárolhat tűz- és robbanásveszélyes, valamint jogszabályilag 
tiltott tárgyakat a helyiségben.  
- Bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiségben elhelyezett dolgokat saját felelősségére 
tárolhatja. Ennek elmulasztásából eredő károkért Bérbeadót felelősség nem terheli.  
- Bérlőt teljes mértékű felelősség terheli Bérbeadó felé az általa, az ő 
közreműködésével, vagy a vele kapcsolatban álló személy által a helyiségben okozott 
károkért, beleértve az ezáltal az ingatlan bármely más részén okozott károkat is. Bérlő 
jelen szerződés aláírásakor kötelezettséget vállal az okozott kár 24 órán belül történő 
rendezésére. 
- Bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiségben beruházásokat, átalakításokat, 
korszerűsítést nem végezhet. 
- Bérlő a bérleti jogviszony megszűnésekor köteles a bérleményt kitakarított 
állapotban átadni Bérbeadó részére. Ennek hiányában a takarítás költségeit Bérbeadó a 
bérleti időszakot követően jogosult a Bérlő felé leszámlázni. 
3.2. Bérbeadó:  
- Bérlő előzetes értesítése után bármikor jogosult a helyiség használatát ellenőrizni, 
azonban köteles tartózkodni a Bérlő indokolatlan zavarásától.  
- Jogosult felhívni Bérlő figyelmét arra a körülményre, ha Bérlő a helyiséget nem 
rendeltetésszerűen használja, ha viselkedésével, illetve tevékenységével sérti harmadik 
személy(ek) érdekeit, és jogosult felszólítani a bérlőt az eredeti állapot haladéktalan 
helyreállítására, figyelmeztetve a következményekre (a szerződés azonnali 
felmondása, kártérítési kötelezettség).  
- Bérbeadó biztosítja a szükséges eszközöket (asztal, székek), a fűtést, valamint a 
világítást, illetve férfi és női illemhelyek használatát. 
- A Bérbeadó a helyiséget higiéniai okokból takarított állapotban bocsátja Bérlő 
rendelkezésére. - Köteles viselni az ingatlannal kapcsolatos mindazon közterheket, 
amelyek, mint a bérlemény tulajdonosát terhelik.  
 
4.) A bérleti díj 
 
4.1. A bérleti díj összege ……………- Ft/hó vagy óra (ÁFA alóli mentesség az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. §-a alapján) 
4.2. A bérleti díj összege független attól, ha Bérlő a bérleti szerződés 1. pontjában 
szabályozott óraszámból kevesebb óraszámban veszi igénybe a helyiséget, a bérleti díj 
minden esetben a 4.1. pontban meghatározott összegben jár Bérbeadó részére. 
4.3. A bérleti díj magában foglalja a helyiség rendeltetésszerű használatát, az azzal 
összefüggésben felmerülő közüzemi díjakkal együtt. 
4.4. A bérleti díj összegét havonta, egy összegben, minden tárgyhónapot követő hónap 
15. napjáig átutalással köteles Bérlő megfizetni a ………………… 
……………………. számú számlaszámára.  
Teljesítés napjának az a nap számít, melyen a ……………… számlája jóváírásra 
került. Szerződő felek késedelmes fizetés esetére késedelmi kamatként a jegybanki 
alapkamat kétszeresével megegyező kamatot kötnek ki.  
Bérbeadó részéről teljesítés igazolására jogosult személy: …………………………… 
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5.) Felelősség 

 
Bérlő gondoskodik a használatba vett helyiség tartozékainak állagának megóvásáról, 
azok rendeltetésszerű használatáról, a rend fenntartásáról, a tűzvédelmi előírások 
betartásáról, az esetlegesen okozott károk megtérítéséről. 
 
6.) Szerződés megszűnése, megszüntetése 
 
A bérleti szerződés megszűnik az alábbi esetekben: 
 
- Határozott idő eltelte 
A határozott időre szóló bérleti szerződés a 2. pontban rögzített időtartam elteltével 
megszűnik.  
A határozott idő letelte előtt is megszűnik a szerződés, ha az az ingatlan, melyben a 
helyiség található kikerül Bérbeadó kezeléséből vagy üzemeltetéséből, melyek 
vonatkozásában Bérlő semmilyen jogcímen nem léphet fel megtérítési igénnyel (pl. 
kártérítés, kártalanítás, stb.) 
 
- Felek bármelyikének jogutód nélküli megszűnése 
 
- Közös megegyezés 
A felek a bérleti szerződést bármikor írásban közös megegyezéssel megszüntethetik. 
 
- Azonnali hatályú felmondás 
 
Ha a Bérlő a fizetésre megállapított időpontig a bérleti díjat nem fizeti meg, a bérleti 
szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, illetve a helyiséget, a közös 
használatra szolgáló helyiségeket, illetve területet rongálja, vagy rendeltetésükkel 
ellentétesen használja, a bérbeadó köteles a Bérlőt - a következményekre történő 
figyelmeztetéssel - a teljesítésre, illetve a szerződésszerű magatartás tanúsítására 
írásban felszólítani. Ha a Bérlő a felszólításnak 8 napon belül nem tesz eleget, a 
Bérbeadó további 8 napon belül írásban azonnali hatályú felmondással élhet. 
 
A Bérlő jelen bérleti szerződés megszűnését követő 8 napon belül a helyiséget az 
átadás kori állapotnak megfelelően és felszereltséggel köteles a bérbeadó részére 
visszaadni. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti jogviszony megszűnésekor a 
Bérbeadó nem köteles részére másik bérleményt vagy helyiséget biztosítani. 
 
7.) Egyéb rendelkezések 
 
A helyiség jelen szerződésben rögzített bérbeadása 16/2001. (IV.10.) Ök rendelet 20. § 
(3) bekezdés a) pontjának első bekezdésén, és 22. § (5) bekezdésén alapul. 
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A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
vonatkozó rendelkezései, valamint a bérleti jogviszonyra vonatkozó, mindenkor 
hatályos jogszabályok irányadók.  
 
A jelen szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás 
kérdéseket a Felek egymás között, ésszerű rövid időn belül közvetlenül kísérlik meg 
rendezni.  
 
A jelen szerződés négy eredeti példányban készült, amelyből egy - egy példány a 
Feleké, valamint két példány az Óvodák Gazdasági Működtető Központjáé 
amelyeknek átvételét a szerződés aláírásával egyidejűleg a Felek igazolnak.  
 
Felek kijelentik, hogy jelen szerződést, mint ügyleti akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.  
 
 
Győr, ……………….  
 
 
             
  Bérbeadó      Bérlő 
 
 
Ellenjegyzem: 
 
   ………………………………. 
    Varga Lajosné 
    gazdasági vezető 
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10. számú melléklet: Távollét jelentési nyomtatvány 
 

Óvodák Gazdasági Működtető Központja 
 

      
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE:       

      
Távollét adatok (táppénz, szabadság, fizetés nélküli) 

      
Vonatkozási idő:      
      

Dolgozó neve 
  távollét  napok 

száma 
  

megnevezése kezdete vége melléklet 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
      
      
Dátum: Győr, 
…………………….      
      
    Aláírás  



8 
 

11. számú melléklet: Változóbér jelentési nyomtatvány 
 

  
 

 
 
 

Óvodák Gazdasági Működtető Központja 
 
 

      
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE:       

      
Változóbér (túlóra, helyettesítés) adatok 

      
Vonatkozási idő:      
      

Dolgozó neve jogcím 
teljesítés eset-

szám kód kezdete vége 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
      
      
Dátum: Győr, ……………………..      
      

  

Aláírás 
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12. számú melléklet: Előirányzat változás nyomtatvány 

 

Az előirányzat -változás részletezése    

      

      

Könyvelési időszak: 201….év …………………….hónap 

      

Tervezési alapegység:  ……………………………………………………………. 

Száma:  ……………………………………………………………. 

Megnevezése (jogcíme):   ……………………………………………………………. 

Hatáskör:  ……………………………………………………………. 

      

  Az előirányzat - változás során   (ezer forintra kerekítve) 

  NÖVELÉS     CSÖKKENÉS   

   ÉRINTETT    

Rovattétel Előirányzat Növelés Rovattétel Előirányzat Csökkenés 

 fkv.i számla sz. összege  
fkv.i számla 
sz. összege  

            

            

            

      

      

      

      

      

      

            

            

            

            

Összesen:   Összesen:   

      

Győr, ……………………    

      

        P.H.    

………………………………  ……………………………………. 

     Intézményvezető          Gazdasági vezető  
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