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I. 

 

Általános rész 

 

1. Feladatkör, szakmai tevékenység 

1.1. 
Intézmény neve:   Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium 

Törzsszáma:   823500 

Honlap címe   www.bedo-ahalom.sulinet.hu 

 

Székhelye:   6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc körút 76. 

Telephelye:   6785 Pusztamérges,  Ifjúság tér 1. 

Létrehozásának éve:  1883. 

Működési köre: országos 

Adószáma:   15823508 – 2 – 06 

Számlavezető pénzintézet: MÁK 

Számla száma:  10028007-00334095-00000000 

Törzsszáma:   823500 

Jogállása: költségvetési szerv 

Besorolása: a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv 

közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szerv 

Alaptevékenység:  TEÁOR 8532 Szakmai középfokú oktatás 

Alapvető szakágazat: 853200 Szakmai középfokú oktatás 

Típusa: Központi költségvetési szerv 

 

Éves költségvetésünket és annak módosítását felügyeleti szervünk – a Földművelésügyi 

Minisztérium – hagyja jóvá. Tevékenységi körünket az alapító okiratban határozza meg, 

melyet 2014-ben az IfPF/67/2/2014, melyet 2014. augusztus 25-én hagyott jóvá. 

  

1.2.1. Az intézmény környezete, partnerek 

 

Az intézmény 1883. óta létezik, jelentős múlttal és nagy hagyományokkal rendelkezik. A 

szakiskola fontos szerepet játszott a kezdetektől a térség erdősítésében. Fennállása során 

mindvégig központi-megyei fenntartásban működött, és az agrárterületnek képzett 

szakembereket. Korábban csak erdészeti képzés folyt. Jelenleg szakiskolai, szakközépiskolai 

képzés folyik. A szakképző évfolyamon erdészeti szakmunkás szakmát és virágkötő-

berendező, virágkereskedő szakmát lehet szerezni. Az erdészeti szakmunkások motorfűrész-

kezelő és mezőgazdasági vontatóvezető végzettséget is kapnak a tantervi előírások alapján. 

Az iskola lehetőséget biztosít a szakmai végzettség megszerzése után az érettségire történő 

felkészítésre, valamint az érettségizett diákoknak a szakmai képzésre. 

Az intézmény beiskolázási körzete a Dél-alföldre terjed ki. Az elmúlt években kiváló 

kapcsolatokat alakítottunk ki a szakterületen, és alkalmazkodtunk az utóbbi évtized 

társadalmi, gazdasági változásaihoz. A község egyik legnagyobb foglalkoztatója az iskolánk. 

Az intézmény elismert a beiskolázási területén túl is. Ennek oka a hatékony iskolavezetés, a 

magas színvonalú nevelőmunka, a jól hasznosítható tananyag, a szakmai, közismereti és sport 

versenyeken elért kiváló eredmények és az erdészeti hagyományok.  

Az intézmény fenntartója 2013. augusztus 1-től a Vidékfejlesztési illetve Földművelésügyi 

Minisztérium. Az Alapító okiratunk értelmében a Pusztamérgesen működő középiskola 2014. 

első félévében telephelyként, második félévében tagintézményként működött. 

http://www.bedo-ahalom.sulinet.hu/
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1.2.2. Az anyagi feltételek 

 

A gazdálkodás takarékos, számos feladatot önerőből oldunk meg. A szakiskolai képzés a 

kötelező vontatóvezető-képzés és a motorfűrész-kezelő képzés miatt költséges. 

Az erdei munkákat a tanulóink végzik el a 441 ha területű tanerdőben, a gazdálkodás az 

erdőgazdálkodási üzemterv szerint folyik. A következő 10 évre szóló üzemterv 2009-ben 

készült el.  

2013. augusztus 01. önállóan működő és gazdálkodó intézmény lettünk. A Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara nyilvántartásba vette a tangazdaságunkat.  

A képzéshez szükséges eszközrendszer biztosított, de gépeink régiek, szükség lenne újabb, 

korszerűbb eszközök beszerzésére. Várjuk és figyeljük a pályázati lehetőségeket. 

TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 projekt keretében informatikai eszközök beszerzésére került sor. 

16 db tantermi PC, 5 db projektor, 10 db tanári notebook, 10 db tablet került iskolánkba 

hálózatépítéssel együtt. Ezek az eszközök haszonkölcsön szerződéssel kerültek iskolánkba, 

így ezekről a szerződésben előírt dokumentációt kell vezetni. Így lehetőségünk lesz arra, hogy 

valamennyi tantermet felszereljük projektorral, és az ehhez szükséges laptopokkal biztosítsuk 

a tanórai szemléltetést. 

2014-ben nagyon takarékos gazdálkodással, fenntartói segítséggel tudtuk az évet zárni. 

Szükségessé válik a Pusztamérgesi tagintézmény helyzetének rendezése. 

 

1.3.1. Szervezeti - vezetési jellemzők 

 

Az intézményvezetést a demokratikus irányítási stílus jellemzi, lehetőséget ad az innovatív 

kezdeményezéseknek. A minőségirányítási rendszer működtetését arra használjuk, hogy 

feltárjuk a problémákat, és megkeressük azok jó megoldásait. Évente sor kerül a pedagógusok 

munkájának értékelésére is. A vezetők közötti munkamegosztást a pontos feladatkör-

kijelöléssel valósítjuk meg. 

A tanév során nagy változás következett be. Az iskola három meghatározó dolgozója 

nyugdíjba ment. Bár tudjuk, hogy pótolhatatlan ember nincs, ennek ellenére hiányoznak a 

mindennapi oktató-nevelő munkánkból. 

Munkaközösségek felállításával a vezetői feladatokat szétosztottam. Öt munkaközösséget 

hoztunk létre. 

1. Sport és kollégiumi munkaközösség 

2. Erdészeti szakmai munkaközösség 

3. Kertészeti, osztályfőnöki és lánykollégiumi munkaközösség 

4. Egészségnevelési, közismereti és kis kollégiumi munkaközösség 

5. Nevelési, fejlesztési és ifjúságvédelmi munkaközösség 

A munkaközösség vezetők feladat- és hatásköre megnövekedett. A munka szervezése új 

alapokra helyeződött. Az első félév során tapasztalatokat gyűjtöttünk az új szervezeti 

formáról. Azokat az észrevételeket, amelyek felvetődtek, javítjuk a következő félévben. A 

tapasztalatok alapján a munkaközösség feladatait esetlegesen a következő tanévtől 

átszervezzük. 
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1.2.3. Tantervi programok, taneszközök, tevékenységek 

 

Az iskolából kikerülő szakemberek megítélése kiváló, a megyében nincs erdészeti 

szakmunkások között regisztrált munkanélküli. Legfontosabb feladatunknak a munkára 

nevelést tekintjük (többek között ezért fontos a gyakorlati képzés bevezetése 9. évfolyam 

kezdetétől). 

Az iskolában a kollégiumi foglalkozások keretében számos felzárkóztató és tehetséggondozó 

foglalkozást szervezünk, ugyanakkor a kollégiumban szervezett szakköri foglalkozásaink is 

kiemelkedő jelentőségűek, hiszen a szabadidő hasznos eltöltését szolgálják. 

A számítástechnikai eszközöket egyre nagyobb mértékben vonjuk be a mindennapi oktató 

munkába, de ezen kívül is törekszenek változatos szemléltető eszközök alkalmazására. 

Nagy hangsúlyt kap a gyermek- és ifjúságvédelmi munka, elsősorban egyéni törődéssel, 

felvilágosító foglalkozásokkal, rendszeres beszélgetések szervezésén keresztül megvalósítva. 

Mindezek mellett nagy hangsúlyt helyezünk a drog-prevencióra. 

Külön fontos szerepet tulajdonítunk a sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatásának. 

Az intézmény rendelkezik az előírt szabályzatokkal és tanügyi dokumentumokkal, az ezek 

naprakészen tartásához kapcsolódó feladatkörök pontosan meghatározottak az intézményben. 

Az intézményvezetés a tantárgyfelosztáshoz igazodva a munkaköri leírásokat minden tanév 

elején, és a tanév közbeni változások során aktualizálja. 

 

 

1.2.4. Tanulói teljesítmények, a tanulók neveltség szintje 

 

A tanulók családi háttere meglehetősen bizonytalan, a szülők iskolázottsági szintje alacsony, 

magas köztük a rokkantnyugdíjas és a munkanélküliek száma. Minden második tanuló elvált 

szülők gyermeke, 35-40%-uk minősül veszélyeztetettnek. 

A 271 nappali tagozatos tanulóból 187 fő volt jogosult ingyenes tankönyvre. 

Iskolánkban integráltan 52 fő sajátos nevelési igényű tanuló tanul. 

A tanulók tanulmányi eredménye általában gyenge, az iskolai tanulmányi átlaguk 2,8 és 4,0 

között van nagyrészt, olvasási, szövegértési nehézségekkel küzdenek. A tanulmányi eredmény 

alapján a felső 15%-ba tartozók szerepelnek eredményesen rendszerint a Szakma Kiváló 

Tanulója versenyeken. A tanulókkal kapcsolatos legtöbb tanulási probléma gyökere a 

motiválatlanság, de többségük szeret dolgozni. 

Az iskolai tanulmányi átlag 3,3.  A bukott tanulók száma magas.  A lemorzsolódás az elmúlt 

tanévben az országos átlag alatti volt. A lemorzsolódás oka elsősorban a tanulói és a szülői 

motiválatlanság. A lemorzsolódás elsősorban a szakiskolai osztályokban jelentkezik. 

 

 

1.2.5. Munkatervi programok 

  

A szakközépiskolai nappali tagozatos osztály érettségire felkészítése  

Az Intézményi Minőségirányítási programban foglaltak további végrehajtása 

Pályázati lehetőségek kihasználása 

Nyílt napok szervezése 

Közismereti és szakmai tanulmányi versenyekre való felkészülés 

Továbbképzések szervezése vállalkozók részére 

Pedagógiai program, Helyi tanterv, Házirend, Szervezeti és Működési 

Szabályzat áttekintése 

175 éve születetett Bedő Albert, iskolánk névadója –megemlékezés szervezése 

Részvétel AIDS prevenciós versenyen 

A közösségi szolgálat teljesítéséhez szükséges partnerek számának bővítése 
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1.2.6. Beiskolázás 

 

A modern idők demográfiai helyzete és a korábbi évtizedek oktatáspolitikája kétféleképpen is 

hozzájárult ahhoz a jelenlegi helyzethez, hogy az országban egyre kevesebben választják 

azokat az iskolákat továbbtanulásuk helyszínéül, ahol szakmát lehet tanulni. Mindezekkel 

együtt is sikerült megőriznünk azt a hagyományt, hogy három párhuzamos osztályt tudunk 

indítani, szeptemberben. Ez, természetesen sok mindennek köszönhető, de bizonyosan 

jelentős szerepe van annak, hogy a tanári kar egy része komoly többletmunkával jár általános 

iskoláról általános iskolára, és tájékoztatja azokat a diákokat, akiknek fölcsillan a szeme az 

erdő, a természet, a vadászat fogalmak hallatán. Ezeket az érdeklődő diákokat igyekszünk – 

ha lehet szüleikkel együtt – elhívni hozzánk, személyes találkozásra, az iskola helyi 

megtekintésére. Itt, helyben megmutatjuk a lehetőségeket, a szakmai irányokat, amelyek 

közül választhat a hozzánk jelentkező diák – vagy a szülő.  

A kínálat szakiskolai és szakközépiskolai szinten jelentkezik.  

Szakiskolai szinten három szakma közül lehetett választani. Ezek a következők: 

 34 623 01 OKJ számú Erdészeti szakmunkás  

 34 215 02 OKJ Virágkötő és virágkereskedő 

 34 621 02 OKJ számú Lovász. 

Szakközépiskolai szinten választható: 

 Erdészeti és vadgazdálkodás ágazatban (54 623 01 OKJ számú Erdészeti és 

vadgazdálkodási technikus szakképesítés) 

 Kertészet és parképítés ágazat 

Érettségit követően lehet jelentkezni a 

 54 812 02 OKJ számú Lovastúra-vezető szakmai képzésre. 

 

2014-15-ben indult Erdészeti szakmunkás, Virágkötő és virágkereskedő, valamint Erdészeti 

és vadgazdálkodási ágazati szakközépiskolai osztály. 

A 2015-16-os tanévre történő beiskolázással kapcsolatosan tett erőfeszítések  

Ősszel megújult tartalommal került kiadásra az iskolaismertető kiadványunk, mely 

tartalmazza a 2015. szeptembertől beindítani szándékozott szakmákat és osztályokat, a 

szükséges tagozatkódokkal, és egyéb fontos információkkal A melléklet tartalmazza a 

tervezett lovász és lovastúra-vezetőképzéssel kapcsolatos információkat is!  

A megadott határidőre megküldtük a Csongrád Megyei Pedagógiai Intézethez  a tervezett 

osztályindítással kapcsolatos információkat. 

A megadott határidőre föltöltöttük a KIFIR-be a tagozatkódokat, és a képzésekkel kapcsolatos 

szükséges információkat.  

A korábbi évekhez hasonló szellemiségű nyílt napokat tartottunk, az érdeklődő diákok, és 

hozzátartozóik számára. 2014. november 27-e csütörtök, november 29-e szombat és 2015. 

január 10-e szombat volt a három alkalom, amikor tanulóink segítségével tájékoztattuk az 

itteni lehetőségekről a nyílt napokon megjelenteket.  

Az ősz és a tél folyamán közel száz általános iskolába jutottunk el személyesen, ahol 

közvetlen tájékoztatást tudtunk adni a nálunk folyó képzésekről, lehetőségekről azok számára, 

akik gondolkodnak ilyen irányú továbbtanuláson. A beiskolázási propagandában részt vállaló 

kollégák zöme a korábbi években már végezte ezt a tevékenységet, de újakkal is 

kiegészültünk, akik jövőre már önállóan is mehetnek tájékoztató foglalkozásokat tartani. 

Az általános iskolai személyes konzultációkon túl, pályaválasztási kiállításon képviseltük 

iskolánkat 2014. október 9-én, Baján, október 16-án, Jánoshalmán, október17-18-án 

Kecskeméten, október 20-án Mélykúton, október 21-én, Kalocsán, és november 13-14-én 
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Szegeden. Ezekre a kiállításokra több település, több általános iskolája volt az érdeklődő 

közönség. A kiállításokra erdészettel, vadászattal, virágkötészettel kapcsolatos bemutató 

anyagokat vittünk, illetve a helyszínen is igyekeztünk készíteni egyszerűbb termékeket. Az 

erdészeti szakmunkás tanulók gépeket, szakmai eszközöket szereltek szét és össze, a 

virágkötő, virágkereskedők virágkötészeti munkákat, csokorkészítési módszereket, 

díszcsomagolási módszereket mutattak be. 

A beiskolázással kapcsolatos kisfilmünket egy fiatal kolléga frissítette, megújítva a 

honlapunkat, fiatalosabb szemléletűvé téve azt. A visszajelzések azt mutatják, ügyesen oldotta 

meg a rábízott feladatot. 

Az iskolánk, a környékünk, az iskolatörténeti múzeumunk megtekintésére hozzánk érkezett 

vendégek, idelátogatók figyelmét általában fölhívtuk az itteni továbbtanulási lehetőségek 

mérlegelésére. Hátha akad a családban, ismeretségi körben olyan hetedik-nyolcadik osztályos 

érdeklődő diák, akinek kedve szerint lenne az itteni élet.  

 

A Tanerdő működése   

 

Az erdei munkák szezonális jellegűek. A tavaszi hónapokban a művelési jellegű munkák 

vannak túlsúlyban, míg az őszi-téli időszakban a fahasználatok. Az elmúlt tanév kivételt 

jelentett, mivel a nyári gyakorlatokon a képzések átalakulása miatt nem csak egy évfolyam 

vett részt. A megnövekedett létszám miatt a nyári gyakorlatokon közel 8 hektáros terület 

gyérítését is elvégezték a tanulók. Ebben az évben is minden erdei munkát a tanulóink 

végeztek.  

 

2014. évi tanerdei munkák 

     2014. évi  2014. évi  2015. évi 

             terv         tény          terv 

 

Erdőművelés 

 Tuskózás            0  ha       0  ha       2,72 ha 

 Erdőfelújítás          0,56 ha      0,56 ha       2,72 ha 

 Erdősítések ápolása       15,94 ha        15,94 ha     15,85 ha 

 

Erdőhasználat 

 Tisztítás            4,62 ha      3,92 ha     11,29 ha 

 Törzskiválasztó 

  gyérítés         13,97 ha    11,46 ha       1,41 ha 

 Növedékfokozó 

  gyérítés           2,41 ha      0,44 ha       1,97 ha 

 Egészségügyi 

  termelés            4,06 ha      4,06 ha     34,52 ha 

 Véghasználat            2,72 ha      2,72 ha       1,98 ha 

 

 

 Kitermelt fatömeg           1.013 m
3 

(br)
 
          619,34 m

3
 (nettó, va)         716 m

3 
(br)        

                59,50 m
3
 (nettó, vé) 

               

 

 Árbevétel (nettó)             2.600.000,-Ft
 
(ne)        3.756.360,-Ft (ne)    3.805.000,- Ft (ne) 
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Megjegyzések: A 2014-re betervezett fahasználati munkák közül összesen 4,08 ha előhasználat  

elmaradt. Ezeket a 2015-ös évre újra beterveztük.  

A Tanulmányi erdőben 2014  augusztusában nagyon jelentős viharkár keletkezett.  

Ezek közül egy erdőrészletben, a 308/E-ben a kidőlt fák  feldolgozását a múlt év 

novemberében megkezdtük.  

A faanyag teljes feldolgozása és értékesítése 2015. január elejére húzódott át. 

A 300/D, a 311/D és a 312/C erdőrészek előhasználataiban a tőtől való eltávolítást a tavalyi 

évben befejeztük, de a faanyagok feldolgozása és kiközelítése áthúzódott 2015-re. A négy, 

áthúzódó erdőrészletben keletkezett  faanyag tervezett nettó árbevétele kb. 4.000.000,- Ft. Ez a 

kiugróan magas árbevétel a 308/E erdőrészben keletkezett tölgy választékokkal magyarázható.  

 

 

1.2.8. Gépek üzemeltetése 

 

A 33 db gépjárművünk üzemeltetésének alakulását az alábbi táblázat szemlélteti. 

 

 2014.05.31. 2014.12.31. 

Üó 802üó 1403 üó 

(ebből 

mgv.590 

üó) 

Km 20421 km 45142 km 

Benzin 

(l) 

214 l 463 l 

Gázolaj 

(l) 

4817 l  

(850 l 

hiány) 

9931 l 

(hiány 900 

l) 

Ft 2.144.111.- 4.322.439,-  

 

 

 

1.2.9. Kollégium 

 

A nevelőtanári munkában az alábbi területek kaptak prioritást: 

- a napi-és házirendben foglaltak megvalósítása, 

- a családias légkör erősítése, 

- az egyéni bánásmód lehetőségeinek megtalálása, 

- a szobaközösségek építése, 

- a tanulmányi eredmények javításának elősegítése, 

- a lakókörnyezet gondozása, állagának megóvása, 

- az egészséges életmód gyakorlati megvalósulásának segítése, 

- a környezettudatos magatartás kialakulásának segítése, és továbbfejlesztése, 

- sporttehetségek felkutatása, egyéni foglalkozások bevezetése. 

 

A mindennapos testnevelés bevezetése nagyon pozitív. 

Mindezek mellett a kollégiumi keretek között a mindennapos sportolás lehetőségét biztosítjuk 

a diákok számára. Kézilabda, foci, atlétika, fekve-nyomás, tanár-diák meccsek. 

 

 

 

 



8 

 

 

1.2.10. Munkavédelem 

 

A tanév elején a tanulók munkavédelmi oktatása megtörtént. A tanév elején a pedagógusok és 

az iskolai technikai dolgozói is részesültek munkavédelmi oktatásban. 

A tanulók által használt eszközök felülvizsgálata a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

megtörtént. 

A félév során – daru és a targoncák esetében négy-hat-havonta – a rakodógépek 

felülvizsgálata emelőgép ügyintéző, illetve emelőgép szakértő bevonásával megtörtént. 

A motorfűrész zaj- és rezgésvizsgálatának akkreditált labor bevonásával történő elvégzése, és 

ez alapján a munkavédelmi felülvizsgálatuk megvalósult. A mérési eredmények alapján az 

egyéni védőeszközök felülvizsgálata megtörtént. Az egyéni védőeszközök folyamatos 

ellenőrzésére és szükség szerinti cseréjére lenne szükség. Jó lenne, ha az oktató kollégák az 

eszközök felvételekor és leadásakor is ellenőriznék a kiadott egyéni védőeszközöket, mert így 

jobban nyomon lehetne követni az eszközök rongálódását. 

A tűzriadó terv gyakorlását mind az oktatási, mind a kollégiumi időben végrehajtottuk. Az ott 

feltárt hiányosságokat pótolni kell.  

Az OTSZ 2015-ben változik, ennek megfelelően felül kell vizsgálni az előző tűzvédelmi 

szabályzatunkat.  

A tűzoltó készülékek éves felülvizsgálata megtörtént. A felülvizsgálat során megállapították, 

hogy néhány készülék közép- és nagyjavítását el kell végezni. Ezen készülékek javítása még 

nem történt meg. 

A konyhában a gázzsámolyokat 5 évente felül kell vizsgálni. A használatban lévő kémények, 

kazánok felülvizsgálatát 4 évente kell felülvizsgálni. A hegesztési munkák és a tűzveszélyes 

anyagok lefejtését végző személyeknek tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkeznie – a 

karbantartók tűzvédelmi szakvizsgája lejárt. 

2015 januárjában lejárt az erősáramú berendezések tűzvédelmi szempontú felülvizsgálata, 

valamint a villámvédelmi berendezések felülvizsgálata. Ezen felülvizsgálatokra három 

felülvizsgálati engedéllyel rendelkező cégtől kértünk árajánlatot.  
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1.2.11. Tanulólétszám alakulása Ásotthalom 

 

 
Osztályok, 

csoportok 

10. 

01. 

Kollégista  

10.01. 

SNI-s 

tanulók 

10.01. 

Gyer

mekv. 

HH HHH Félévi 

átlag 

9/A 25 22 

 

6 10 3 3 2,9 

9/B 9 9 

 

7 12 4 3 3,25 

9/V 17 12 

 

3,55 

9/C 23 22 

 

- 4 1 1 3,4 

10/A 24 21 

 

6 11 2 1 3,1 

10/C 22 17 

 

3 7 1 1 3,4 

1/11/A 23 20 

 

8 9 5 2 3,0 

1/11/B 14 14 

 

14 5 2 - 3,3 

1/11/V 14 12 

 

3,1 

11/C 25 20 

 

1 10 2 1 3,3 

2/12/A 22 22 

 

4 8 2 - 3,14 

2/12/B 23 17 

 

3 9 2 1 3,4 

2/12/V 8 6 

 

4,4 

12/C 22 20 

 

- 14 6 3 3,3 

Összesen 271 234 

 

    3,3 

Ebből 

magántanuló 
0  
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1.2.12. tanulólétszám alakulása Pusztamérges 

 
Osztályok, 

csoportok 

10. 

01. 

Kollégista  

10.01. 

SNI-s tanulók 

10.01. 

10AB 16 7 5 

11AB 13 4  

12AB 28 14  

összesen 57 25 5 
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II. 

 

Specifikus rész 

 
Gazdálkodásunk értékelése 

2.1. 

2.1.1. 

 

A 2014-es évre az elemi költségvetésben 237,884 eFt személyi juttatáshoz tartozó 

előirányzatot, 65,026 eFt járulék előirányzatot és 41,508 eFt dologi kiadásokra fordítható 

előirányzatot kaptunk, 86 fő engedélyezett létszám mellett. A 2014. év gazdálkodását 

nagyban nehezítette, hogy a tárgyi eszközök átadása 2014. októberében történt csak meg, 

illetve a konyha és a konyhai dolgozók 2014. áprilisában átkerültek az Iskolához, de ehhez 

kapcsolódóan létszám rendezés sajnos nem történt. 

Az engedélyezett létszámkérdésében fenntartói egyeztetést kezdeményeztünk. A jelenlegi 

tényleges létszámunk meghaladja az engedélyezettet, de csak a konyhai 7 fővel. 

 

A költségvetés megvalósulása: 

 

Eredetihez viszonyított előirányzat változásaink az alábbiak voltak (ezer Ft): 

 

 

Előirányzat változás oka Összesen 

Eredeti előirányzat személyi juttatások 237 884 

Eredeti előirányzat járulékok  65 026 

Eredeti előirányzat dologi kiadások 41 508 

Előirányzatok összesen 344 418 

  

Előirányzat módosítás személyi juttatások + 22 573 

Előirányzat módosítás járulékok  + 6 552 

Előirányzat módosítás dologi kiadások + 63 904 

Előirányzat módosítás ellátottak juttatásai + 2 613 

Előirányzat módosítás egyéb kiadások + 1 650 

Előirányzat módosítás beruházási kiadások  + 5 000 

Módosítások összesen + 102 292 

  

Előirányzat végleges személyi juttatások 260 457 

Előirányzat végleges járulékok  71 578 

Előirányzat végleges dologi kiadások 105 412 

Előirányzat végleges ellátottak juttatásai 2 613 

Előirányzat végleges egyéb kiadások 1 650 

Előirányzat végleges beruházási kiadások 5 000 

Előirányzat összesen 446 710 
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Kiadásaink: 
                                                                                                            Ezer Ft 

Kiemelt EI 
Összesen 

Teljesítés Megoszlás %-a 

Személyi juttatások 260 450 58 ,76 

Járulékok 70 970 16,01 

Dologi kiadások 104 216 23,51 

Ellátottak juttatásai 2 613 0,59 

Egyéb kiadások 0  

Felhalmozási kiadások 5 000 1,13 

Összesen 443 249 100,00 

 

A legnagyobb eltérés az előirányzat és a tényleges teljesítés terén az egyéb 

kiadásokban mutatkozik meg, ahol az előirányzatot a fenntartó állapította meg, a 

tényleges pénzügyi teljesítés az ellátottak juttatásaiban és a személyi jellegű 

kiadásokban valósult meg, a 2014. decemberében megkapott Macika 

Ösztöndíjprogram keretében átvett pénzeszközhöz kapcsolódóan. 

 

 

 

2.1.2. 

 
A Személyi juttatások és járulékai az összes kiadások 74,77%-a. Ez a 2013-as év 

arányaihoz képest 3%-os csökkenést mutat. A személyi juttatások mértékének emelkedése a 

Pedagógus Életpálya Modell bevezetésének köszönhető. 

 

Megnevezés 

Összesen  

Módosított Teljesítés telj. arány 

%-ban 

Személyi 260 457 260 450 99,99 

Járulék 71 578 70 970 99,15 

 

Az előirányzat és a felhasználás eltérése nem jelentős. A személyi juttatások terén az 

előirányzat emelésre többek között a tanulószerződésben foglalt munkabérek, a Macika 

Ösztöndíj Program pedagógusokhoz kapcsolódó kifizetéseit tartalmazza. 

A 2013-as év törtadataiban szereplő átlagilletmény 201 960 Ft/hó/fő, míg 2014-ben 221 358 

Ft/hó/fő. A növekedés csak a Pedagógus Életpálya bevezetéséből adódik. 

 

 

  

2.1.3. 

 

Dologi és egyéb folyó kiadásaink terén került sor a legnagyobb arányú és értékű 

előirányzat emelésre, mert már 2014. szeptemberében látható volt, hogy az eredeti 

előirányzatot messze meghaladó kiadásai lesznek az intézménynek. hiszen az egész 

éves rezsiköltségek áfával növelt összege 39 364 eFt, ami szinte teljesen lefedi az 

eredeti dologi kiadások (41 508 eFt) összegét. Annak ellenére, hogy az intézmény 

minden saját bevételét a dologi kiadások fedezetére fordította, szeptemberben keret-
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előrehozási kérelmet kellett benyújtania 2 244 eFt értékben. Sajnos a likviditási 

problémák csak átmenetileg rendeződtek, ezért a Fenntartó 2014. decemberében 8 000 

eFt, majd 10 050 eFt további támogatást nyújtott, melynek következtében a lejárt 

határidejű tartozásállományt év végére sikerült megszüntetni. 

 
 

Megnevezés 

Összesen  

Módosított Teljesítés telj. 

arány 

%-ban 

Készletbeszerzés 28 295 28 289 99,98 

Szolgáltatás 48 853 48 853 100,00 

Kiküldetések 4 484 4 483 99,99 

Különféle dologi kiad. 23 774 22 591 95,02 

Ellátottak juttatásai 2 613 2 613 100,00 
Egyéb kiadások 1 650 0 0 

Dologi és egyéb f. 109 675 106 829 97,41 

 

A 2012-2014-es időszakot bemutató táblázatot a 2.sz. melléklet tartalmazza. 

 

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy 2014-ben, elsősorban a 2012-es 

adatokat figyelembe véve, hiszen 2013-ban csak részleges adatok állnak 

rendelkezésre, a táblában bemutatjuk az egyes fenntartók alatt keletkezett 

információkat, de 2013-ban a KLIK, mint fenntartó alatt keletkezett adatokhoz nincs 

hozzáférésünk, hogy a dologi kiadások 2012-ről 2014-re nagy mértékben lefaragásra 

kerültek, elsősorban a készletbeszerzés területén. A 25,2 millió forintos csökkenésből 

a készletbeszerzés csökkenése 24,3 millió forintot tesz ki, s ez a csökkenés elsősorban 

az élelmiszer alapanyag beszerzés csökkenésre vezethető vissza. Kevesebbet költött az 

Iskola energiára és jelentősen kevesebbet karbantartásra. Bár az Iskola alapműködése 

általában biztosított volt, a feszített likviditás szinte folyamatos számlakiegyenlítési 

problémákat okozott és a hosszabb távon való biztonságos működést ellehetetlenítette. 
 

 

2.1.4. 

 

Felhalmozási kiadásaink a Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2013-as decentralizációs 

pályázatának keretében elnyert 5 000 eFt keretösszegből valósultak meg, melynek során a 

gyakorlati képzéshez szükséges motorfűrészek kerültek beszerzésre. 

 

Megnevezés 
Összesen 

Módosított Teljesítés 

Eszközbeszerzés 5 000 5 000 

 

 

 

2.1.5. 

 

Pénzeszköz átadás az időszakban nem volt. 
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2.1.6. 

 

Tárgyi eszközeink bruttó értékének összetétele (ezer Ft): 

 Az Intézmény tárgyi eszközeinek nagy részét a KLIK-től 2014. októberében visszavett 

eszközök teszik ki, így az átvételkori bekerülési érték, a KLIK által kimutatott értékcsökkenés 

és az októbertől számított saját értékcsökkenés került a könyvekbe. 

A leltárban továbbá szerepel a 2013-ban térítés nélkül átvett laptop, illetve a decentralizációs 

pályázat keretében vásárolt motorfűrészek, amelyek 2014. szeptemberében kerültek 

aktiválásra. (1.sz. melléklet) 

 

 

 

2.2. 

Bevételeink alakulása: 

 

2.2.1.-2.2.2. 

 

Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek jelentősen meghaladták az eredetileg 

tervezettet, de ezek az okok külső környezetei okokra vezethetők vissza. Pl. a szolgáltatás 

továbbszámlázásánál még a tervezésnél nem vehettük figyelembe, hogy az iskolai konyha 

2014. áprilisától visszakerül, s ez az ellátási díjak tervezésére is kihatással volt. Részt vettünk 

tovább a TÁMOP-2.1.6.-12/1-2012-0001 „Újra tanulok” programban, ami jelentős, majd 10 

millió forintos többletbevételt eredményezett a szolgáltatások terén. A szolgáltatások 

továbbszámlázása előirányzat azért nem valósult meg, mert Pusztamérges Önkormányzata 

nem fizette ki 2014-ben a feléjük leszámlázott konyhai rezsi-költségeket. Az egyéb sajátos 

bevételek soron biztosítói kárrendezések, és támogatások szerepelnek, mint pl. a földalapú 

támogatás. 

 

Ezek részletezése az intézményre az alábbi: 

        ezer Ft 

Megnevezés 
összesen 

Eredeti Módosított Teljesítés Telj. %-a 

Áru és készletértékesítés 2 066 4 010 3 983 99,33 

Szolgáltatás 3 810 19 073 19 041 99 83 

Szolg. továbbszámlázás 2 650 983 759 77,21 

Ellátási díjak 0 13 025 13 024 99,99 

Fizetendő áfa 0 5 333 5 332 99,98 

Egyéb sajátos bevételek 0 1 626 1 626 100,00 

Összesen: 8 526 44 050 43 765 99,35 
 

Intézmények saját működési bevételei összességében a módosított előirányzat 

nagyságrendjében teljesültek. 

 

 

 

2.2.3. 

 

ÚMVP, HOP jogcímeink nem voltak. 
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2.2.4. 

 

Átvett pénzeszközeink az alábbiak voltak: 

Ezer Ft 
Honnan Mire  Mennyi 

Működésre  28 622 

Tempus Közalapítvány Nemzetközi tanulmányutak 

finanszírozására 
307  

Nemzeti Munkaügyi Hivatal - Fenntartó Tanulószerződés 21 410 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Macika Ösztöndíj Program 5 045 

Fenntartó Macika Ösztöndíj Program 1 860 

 

A Tempus Közalapítvány által küldött összeg  a pályázat utólagos finanszírozási része volt, a 

kiutazások fedezetére lett elköltve. A Tanulószerződéshez kapcsolódó összegből a tanulóknak 

fizettünk bért, járulékot, teljesítettünk munkaruhát, étkezési hozzájárulást, a használt 

gépekhez alkatrészeket, üzemanyagot, az eszközök rezgésvizsgálatát, valamint kapcsolódó 

rezsiköltséget. A Macika Program résztvevőinek-pedagógusoknak és tanulóknak- ösztöndíjak 

kifizetése. 

 

 

2.2.5. 

 

Követelésállomány alakulása: 

 

Az év végi követelésállomány értéke 3 727 eFt, ami a Pusztamérges Önkormányzat rezsidíj 

tartozásából (3 657 eFt), egy bérleti díjból (30 eFt) és a Könyvtárellátó felé kiszámlázott 

forgalmi jutalékból áll (40 eFt). Pusztamérges Önkormányzata még a mérlegkészítés előtt 

rendezte tartozását. További követelése az Intézménynek az áfa túlfizetésből adódott. 

 

 

2.3. 

 

A költségvetési támogatás alakulása: 

 

A 2012-2014-es időszakra vonatkozó tábla a 3.sz. mellékletben található. 

A jelentős fenntartói többlet támogatást teljesen lefedi a Pedagógus Életpálya Modell 

bevezetéséből adódó többlet kiadás.  

 

 

2.4. 

 

Költségvetési maradvány 

 

2.4.1. 

2013. évi előirányzat maradványunk 6 110 eFt volt, amit a jóváhagyást követően működési 

kiadásokra, rezsiköltségek fedezetére, illetve 1 741 eFt-ot a Comenius Pályázat kiutazási 

költségeire használtunk fel. 

 

2.4.2. 

A 2014. évi előirányzat maradvány értéke 1 197 eFt. A maradvány a pénzmaradványból és a 

Comenius pályázat maradványából adódik. 
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III. 

 

Tájékoztató rész 

 
3.1. 
 

A számviteli politikánkat az új törvényi előírásoknak megfelelően alakítottuk, jelenleg 

folyamatban van a számlarend és a gazdasági események rögzítésének új változata, mellyel az 

ellenőrzési nyomvonalak jobban átláthatóvá válnak. 

 

 

3.2. 
 

Az Iskola a saját analitikái és leltárai alapján gondoskodott a tárgyi eszközök védelméről, 

működésének biztosításáról.  A vagyon változását a könyvekben a tényleges átadást-átvételt 

követően, 2014. októberétől volt könyvelhető. A vagyon változásában még a készletek 

változása volt jelentős, a nyári nagy viharokat követően a fa készletállomány az év végére      

2 072 eFt-ra növekedett, ami 2015. januárjában értékesítésre került. Tárgyi eszköz értékesítés 

nem történt. 

 

 

3.3. 
 

A vagyon nem oktatási célú hasznosítása a lehetőségeinknek megfelelően alakult, a 

kollégiumi épületeket szálláshelyként hasznosítottuk. Az ebből befolyt bevételek összesen 

nettó 3 280 eFt, ebből a szálláshely kiadás 1 944 eFt, a lakbérek 828 eFt. A befolyt 

bevételeket rezsiköltségek fedezetére használta fel az intézmény. 

 

 

3.4. 
 

Gazdasági társaságokban nem vettünk részt. 

 

 

3.5. 
 

A lakásépítés munkáltatói támogatására nem fordítottunk kiadást. 

 

 

3.6. 
 

Normatív állami hozzájárulásunk az időszakban nem volt, az ásotthalmi 

gyermekétkeztetéshez kapcsolódó támogatás beépítésre került a költségvetésbe, a 

pusztamérgesi tagintézményben tanuló tanulók után nem kapott az intézmény hozzájárulást. 

Az ásotthalmi konyha üzemeltetése ellenben 2014.04.01-től visszakerült az intézményhez, 

fenntartási költségeivel és 7 fő személyzettel együtt.  A pusztamérgesi konyhát Pusztamérges 

Önkormányzata üzemelteti. 

 

 

 

3.7. 
 

Letéti számlánk nincs. 
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3.8. 
 

A kincstári finanszírozás, az előirányzat-gazdálkodási rendszer a 2014-es év folyamán 

zökkenőmentesen működött, azonban a beszámolási időszakban, a 2015.01.01.-2015.02.05. 

időszak alatt a feltorlódott adathalmaz követése átláthatatlanná vált, a határidők kitolásáról 

nem érkezett pontos információ, a leadott kérelmek vagy késve érkeztek, vagy a 

feldolgozások olyan lassú volt, ami lehetetlenné tette a zárási időszak pontos előirányzat - és 

ERA rendezéseit.  
 

 

3.9. 
 

KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalmi ügyleteink nem voltak. 
 

 

3.10. 
 

Az intézménynek vállalkozási tevékenysége nem volt. 
 

 

3.11. 
 

A költségvetésből kiszervezett konyhai tevékenység esetében az iskolai működésben 

fennakadásokat okozott Pusztamérges Önkormányzatával a szerződések időben történő 

megkötése, illetve a téves számlázások rendezése.  

Ásotthalom esetében szerencsére 2014. április 01-től az ásotthalmi iskola konyhája 

visszakerült az iskolához, így a korábbi években ehhez kapcsolódó külső problémák 

megszűntek. 
 

 

3.12. 
 

Az intézmény felügyelete alá tartozó alapítványok, gazdasági társaságok nincsenek. 

 

 

 

Ásotthalom, 2015. május 04. 

 

 

 

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó             Marozsán-Guganovich Éva 

igazgató           mb. gazdasági vezető 

 

 

Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka: 

Az intézmény a 2014. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben 

jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló 

figyelembevételével: 

 Jóváhagyom. 

 nem hagyom jóvá, ezért célellenőrzés lefolytatását kezdeményezem. 

 

Dátum: 

         ……………………….. 

              főosztályvezető 


