
JEGYZŐKÖNYVI K I V O N A T 
  
 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. május 30-án (szerda) 1600 
órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.  

 
Tárgy: Az iskolai főzőkonyha 2017. évi élelmezési tevékenységére, működésére, 
gazdálkodására, gazdaságosságára vonatkozó belső ellenőrzési terve 
 
Jelen lévő képviselők száma: 9 fő 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
 

65/2018. (V.30.) határozat: 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskolai főzőkonyha 2017. évi élelmezési 
tevékenységére, működésére, gazdálkodására, gazdaságosságára vonatkozó belső ellenőrzési jelentést 
megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. Az ellenőrzés megállapításait és javaslatait figyelembe 
véve a Hevesy György Általános Iskolában működő iskolai étkeztetést 2018. január 1-jétől átszervezi 
akként, hogy az iskolai főzőkonyhát a Kastélykerti Óvodához integrálja.  
 
A Képviselő-testület a Galga-menti Önkormányzati Társulás megbízásából a Vincent Auditor 
Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. ellenőre által végzett belső ellenőrzés során, a belső 
ellenőrzési jelentésben tett javaslatait megvizsgálva a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 45-47.§ 
alapján az alábbi intézkedési tervet fogadja el.  
 

A belső ellenőrzés 
tárgya, jelentés 

időpontja  

A belső ellenőrzés  javaslatai 

Az iskolai főzőkonyha 
élelmezési 
tevékenysége, 
működése, 
gazdálkodása, 
gazdaságossága  
Helyszíni ellenőrzés 
ideje: 2018. február 
21-22. 
Jelentés készült: 2018. 
április 12. (érkezett: 
2018.április 19.) 

1. Az ellenőrzés javasolja a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 
kiegészítését az iskolai főzőkonyha telephellyel. 
 
2. Az ellenőrzés javasolja az élelmezési szabályzat tartalmának 
felülvizsgálatát, aktualizálását, majd az abban foglaltak megfelelő alkalmazását 
 
3. Az ellenőrzés javasolja a NÉBIH felé a T1-es bejelentőlap megküldését, 
FELIR azonosító szám kérését. 
 
4. Az ellenőrzés javasolja a fenntartott intézmények struktúrájának 
felülvizsgálatát, a főzőkonyha munkatársainak szabályszerű foglalkoztatását. 
Célszerű lenne a konyhán foglalkoztatottak munkaköri feladatainak 
újragondolása, az élelmezésvezetői feladatokat jelenleg ellátó munkatárs 
áthelyezése az alapfokú oktatási intézménybe, majd szakirányú továbbképzésének 
biztosítása. 
 
5. Az ellenőrzés javasolja a felhasználható és a ténylegesen felhasznált 
nyersanyagok értékének folyamatos nyomon követését, a nyersanyagok 
felhasználásának optimális szinten tartását. 



A belső ellenőrzés 
tárgya, jelentés 

időpontja  

A belső ellenőrzés  javaslatai 

  
Egyéb megállapítások 
 
A belső ellenőrzési jelentésben észrevételezték, hogy az iskolai 
főzőkonyha a Polgármesteri Hivatalhoz sorolt, ugyanakkor a munkáltatói 
jogkört a polgármester gyakorolja, a közalkalmazottak vonatkozásában. 
 
Tura Város Önkormányzata 3 főzőkonyhát üzemeltet, a további két 
élelmezési üzem az óvodákban működik. 
 
Az ellenőrzés véleménye és (más településeken szerzett) tapasztalatai 
szerint a hatékony eszköz- és munkaerő kihasználtságot támogatná, a 
szabályszerű foglalkoztatást biztosítaná, amennyiben az iskolai 
konyhát egy óvodához integrálnánk.  
 
Megítélésük alapján ezzel csökkenne az élelmezési üzemek tagoltsága, 
ugyanakkor az alapanyagok beszerzése és kezelése hatékonyan 
működtethető lenne, mivel a raktárkészlet optimális szinten tartásával, a 
két konyha egymás közötti készletmozgásával a rendelkezésre bocsátott 
anyagi erőforrások racionálisan használhatóak fel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



intézkedés  felelős  határidő 
 1. Polgármesteri Hivatal alapító 

okiratának kiegészítése az iskolai 
főzőkonyha telephellyel. 
 
 

  
  
 2. Az élelmezési szabályzat 

tartalmának felülvizsgálata, 
aktualizálása, majd az abban 
foglaltak megfelelő alkalmazása. 

  
  
 3. A NÉBIH felé a T1-es 

bejelentőlap megküldése, FELIR 
azonosító szám kérése. 

  
 4. A fenntartott intézmények 

struktúrájának felülvizsgálata, a 
főzőkonyha munkatársainak 
szabályszerű foglalkoztatása, a 
konyhán foglalkoztatottak 
munkaköri feladatainak 
újragondolása, az 
élelmezésvezetői feladatokat 
jelenleg ellátó munkatárs 
áthelyezése az alapfokú oktatási 
intézménybe, majd szakirányú 
továbbképzésének biztosítása. 

  
 5. A felhasználható és a 
ténylegesen felhasznált 
nyersanyagok értékének 
folyamatos nyomon követés, a 
nyersanyagok felhasználásának 
optimális szinten tartása. 

  
 6. Az iskolai konyha egy 
óvodához integrálása 

Dolányi Róbertné jegyző 
 
 
 
 
 
 

Benke László iskolai étkeztetés 
élelmezésvezetője 
 
 
 
 
Benke László iskolai étkeztetés 
élelmezésvezetője 
 
 
Szendrei Ferenc polgármester, 
Dolányi Róbertné jegyző, 
Képviselő-testület 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benke László iskolai étkeztetés 
élelmezésvezetője 
 
 
 
 
Szendrei Ferenc polgármester, 
Dolányi Róbertné jegyző, 
Képviselő-testület 
 

Megtörtént, Magyar 
Államkincstárnál a törzskönyvi 
nyilvántartásban való átvezetése 

folyamatban van.  
Határidő: törzskönyvi 

bejegyzéssel 
 

Határidő: 2018. szeptember 1. 
(a szabályzatok 
aktualizálására)  
folyamatos (a szabályzatok 
alkalmazására)  
 
Határidő: 2018. július 1. 
 
 
 
Határidő: 2019. január 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Határidő: 2018. szeptember 1., 
illetve folyamatos 
 
 
 
 
 
Határidő: 2019. január 1. 

 
Kmf. 

 
 
 
                       Szendrei Ferenc sk.                                          Dolányi Róbertné sk. 
                          polgármester                                                          jegyző 
 


