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  Rendelet   
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MEGALAPOZÓ TANULMÁNY 

A FESZGYI GAZDÁLKODÁSI FELADATAINAK FIÜK-BE TÖRTÉNŐ 

INTEGRÁLÁSÁHOZ 

 

 

A FESZGYI az államháztartás alrendszerében tartozó önállóan gazdálkodó, gazdasági 

szervezettel rendelkező, önkormányzati költségvetési szerv, irányító szerve Budapest Főváros 

IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata. 

A költségvetési szerv közfeladata:  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 

(továbbiakban: Szoctv.), foglaltak szerinti szociális alapszolgáltatás és szociális szakellátás; 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a 

továbbiakban: Gyvt.) foglaltak szerinti gyermekjóléti alapellátás. 

Bevételeit túlnyomó részt az ellátási díjak és a központi, irányítószervi támogatás (mely a 

központi költségvetésből igényelt feladatmutatókhoz kötött támogatást jelenti), illetve a nem 

jelentős mértékű működési célú támogatások államháztartáson belülről biztosítják. 

A FESZGYI gazdálkodásával kapcsolatban alapkövetelmény az átláthatóság, a megfelelő 

ellenőrzöttség, a gazdasági ésszerűség és a takarékos működési feltételek megléte. 

A FESZGYI szakmai tevékenységének ellátása a hatályos jogszabályok alapján történik.  

A FESZGYI gazdálkodási feladatainak a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központba 

történő integrálásának célja az, hogy a már meglévő szakmai feladatok ellátása mellett a 

következő években szakmai szolgáltatásfejlesztés valósuljon meg, amelynek végrehajtása és 

működtetése kiemelt figyelmet követel majd meg. A mindennapi gazdálkodási feladatok, 

jogszabályváltozások követése a FESZGYI szakmai vezetésének energiáit folyamatosan 

lekötik, így célszerű azt egy már működő, professzionális szakmai stábbal rendelkező, 

intézményüzemeltetésben rendkívül nagy tapasztalattal rendelkező szervezet kezébe adni.  

FESZGYI Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2018-2020. 

közötti időszakra vonatkozó szakmai, gazdasági és pénzügyi tevékenységének átfogó jogi, 

pénzügyi és számviteli átvilágításáról szóló jelentésben a gazdálkodási tevékenység kapcsán 

az alábbi megállapításokat tették az átvilágítást végző szakemberek: 



           
 

 

1. Elsődlegesen javasolták a megfelelő kontrollkörnyezet kialakítását, ezen belül is a 

jogszabályok alapján előírt, a vizsgálat idején még el nem készült belső szabályzatok 

kialakítását, a meglévő szabályzatok felülvizsgálatát, kiegészítését, és a munkatársakkal való 

megismertetését, ennek dokumentálását. 

2. Javasolták a tevékenységek kapcsán (gazdasági, pénzügyi, jogi, szakmai) a vezetői kontroll 

rendszeres időszakonkénti dokumentált beiktatását. 

3. Megfontolásra javasolták azon szerződések felülvizsgálatát, melyeket ugyanazon 

szolgáltatásra kötöttek, de más- más szolgáltatóval, ugyanis ezek vonatkozásában nem 

feltétlenül érvényesül a gazdaságosság elve. 

4. A költségvetés kidolgozása során szükséges a részletes, jogcímenkénti számítások-

indoklások, táblázatok, elemzések készítése, különösen a kiadásokon, belül a személyi 

jutattások, dologi kiadások, bevételeken belül, a működési bevételek (szolgáltatások, ellátási 

díjak) esetében. 

5. A munkaköri leírásokat összhangba kell hozni az SzMSz-szel, valamint a jelentésben 

foglaltak alapján szükséges kiegészíteni, pontosítani. Szükséges a személyi anyagoknak a 

jogszabályokban meghatározottak alapján történő pontosabb vezetését. 

6. Az előirányzatok módosítása esetében szükséges a könyvelésben a saját hatáskörben 

végzett és az irányító szerv határkörébe tartozó módosítások megkülönböztetését. 

7. Az írásbeli kötelezettségvállalás során keletkezett megrendelőket is rögzíteni szükséges, 

hasonlóan a szerződésekhez a CT-ECOSTAT Programban. 

8. Minden esetben szerepelnie kell a bevételi pénztárbizonylatokon a pénztáros, 

pénztárellenőr és a befizető aláírása, személyi igazolvány számmal együtt. 

9. Javasolták a szerződések olyan tartalmú nyilvántartásának kialakítását, melyből kiderül, 

hogy a szerződés határozott, határozatlan idejű, milyen időintervallumra kötötték, a több évre 

kötött szerződések estén az évek szerinti megoszlások feltüntetését. 

10. A több évre kötött, illetve határozatlan idejű szerződések esetében a gazdaságosság és 

átláthatóság miatt az évenkénti, de legalább két évenkénti három árajánlat beszerzése 

szükséges. 

A fenti megállapítások megmutatják, hogy a FESZGYI nem a gazdálkodási feladatok 

professzionális ellátására jött létre, hanem kiváló szakemberek által szervezett szociális 



           
szolgáltatásokat nyújtó szervezetként funkcionál. Tehát a fenntartónak segítenie kell a 

FESZGYI-t abban, hogy az általa végzett szakmai feladatok és a tervezett  

 

szolgáltatásfejlesztések kerüljenek előtérbe a még magasabb színvonalú szolgáltatásnyújtás 

érdekében. 

A gazdálkodási feladatok FIÜK-be történő integrálása mindezek mellett költségracionálázásra 

is lehetőséget ad, hiszen például az üzemeltetéshez kapcsolódó ügyintézések vonatkozásában 

a kerületi intézmények közös közbeszerzési- és/vagy beszerzési eljárás lefolytatásával jelentős 

kiadáscsökkentést értek el. A FESZGYI esetében is számolunk jelentős 

költségmegtakarítással, amely megspórolt összegek az intézmény költségvetésében további 

szakmai feladatok, szolgáltatásfejlesztések megvalósítására lesznek fordíthatók. 

 

 

Budapest, 2022. június 21. 

 

 

Jancsó Andrea s.k. 

szociális ügyekért felelős 

tanácsnok 
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           bizottsági elnök  



           
 


