
GAZDASÁGI SZOLGÁLAT 

 

 

A Gazdas{gi Szolg{lat munk{j{t az igazgató személyesen ir{nyítja, a Gazdas{gi Szolg{lat 

pénzügyi oszt{lyvezetőjén keresztül. 

A Szolg{latn{l dolgozók szakmai felkészítéséért, ir{nyít{s{ért, ellenőrzéséért az 

oszt{lyvezető felelős.  

Biztosítja tov{bb{ a bog{csi üdülőtelep működésének pénzügyi-műszaki feltételeit. 

 

A Gazdasági Szolgálat vezetője, csoportjai, valamint ezeken belül elhatárolt munkakörei: 

 

pénzügyi oszt{lyvezető 

o az oszt{lyvezető munkakörét tekintve, minden esetben főkönyvelőként  dolgozik. 

o felelős a Szakszolg{lat fizetőképességének biztosít{s{ért, sz{mviteli rendjéért, az  éves 

 költségvetés elkészítéséért, az {llamh{ztart{si és a sz{mviteli törvény,  valamint a 

 t{rsadalombiztosít{si és az adójogszab{lyok betart{s{ért, a  jogszab{lyi  előír{soknak 

 megfelelő pénzügyi, gazdas{gi és munkaügyi  tevékenységért és  az ahhoz 

 kapcsolódó fegyelem megtart{s{ért. A költségvetés  tervezésével és 

 végrehajt{s{val kapcsolatos különleges előír{sokat, feltételeket a  fenntartó 

 költségvetési rendeletében foglaltak szerint hajtja végre. 

o ellenőrzi, illetve elsz{moltatja a p{ly{zaton nyert pénzek kezelését, 

 felhaszn{l{s{t. 

o Felelős az évközi és éves besz{molók elkészítéséért. 

o szervezi a lelt{roz{st és a selejtezést, megszervezi a Szakszolg{lat tűz- és a 

 munkavédelmi tevékenységét. 

o biztosítja a bog{csi üdülőtelep működésének pénzügyi-műszaki feltételeit. 

o ir{nyítja és szervezi a pénzügyi-sz{mviteli tevékenységet, ellenőrzi a közvetlen 

 ir{nyít{sa al{ tartozó dolgozók feladatainak hat{ridőben történő elvégzését.  

o az oszt{lyvezető rendszeresen részt vesz az igazgató {ltal összehívott vezető 

 megbeszéléseken, t{vollétét előzetesen egyezteti az igazgatóval.  

 

1. Pénzügyi könyvelői csoport 

o könyvelő 

o analitikus könyvelés (t{rgyi eszköz-nyilv{ntart{s) előkészítése, kontíroz{s, 

analitikus sz{mla és napló vezetése, időszak végén felad{sok, összesítések 

készítése; 

o ellenőrző és összesítő kimutat{sok készítése, havi z{r{si feladatok előkészítése, 

z{rótételek kontíroz{sa, könyvelése; 

o eredmény-kimutat{s és a mérleg elkészítésében közreműködés;  

o bizonylati renddel kapcsolatos feladatok végzése;  

o az adatok, a könyvelés és a dokumentumok ellenőrzése a bevitt adatok 

megfelelősége, matematikai pontoss{ga és megfelelő kódol{sa szempontj{ból;  

o az integr{lt programban inform{ciók rögzítése, t{rol{sa és elemzése;  

o a mérleghez a jogszab{lyban előírt főkönyvi lelt{rakat elkészítése 

 



o pénzügyi ügyintézők 

o integr{lt programban az inform{ciók rögzítése 

o pénzügyi nyilv{ntart{sok vezetése, bejövő és kimenő sz{ml{k  egyeztetése; 

o egészség- és t{rsadalombiztosít{ssal kapcsolatos pénzügyek intézése, 

 Nyilv{ntart{sok vezetése; 

o pénzforgalmi feladatok előkészítése,  

o M{k-Electra programban az adatforgalom lebonyolít{sa 

o pénzügyi tervezés előkészítése,  

o kezeli a h{zi pénzt{rat, elvégzi a bérkifizetést és a nyilv{ntart{si  feladatokat. 

o végzi a pénzforgalommal, a nevelési, nevelőszülői díj, ell{tm{ny és  utógondozói 

ell{t{s {tutal{s{val kapcsolatos feladatokat. 

 

o gazdas{gi ügyintéző 

o a Gazdas{gi Szolg{latra beérkezett eszköz igények összegyűjtése a rendelések 

lebonyolít{sa 

o a rendelést követően beérkezett eszközök analitikus nyilv{ntart{sa, bevételezése, 

kioszt{sa 

o a mobiltelefon költségek analitikus nyilv{ntart{sa, a Telefon szab{lyzatban 

foglalt kereteken felüli összegek kigyűjtése, {tad{sa a sz{ml{z{s felé 

o a Gazdas{gi Szolg{lat iratt{raz{s{nak szervezése  

 

2. Élelmezési Csoport 

o élelmezésvezető 

o közvetlenül ir{nyítja a Szakszolg{lat Befogadó Otthon{nak konyhai személyzetét 

o Felelős az egészségügyi, higiéni{val kapcsolatos és a t{pl{lkoz{s-élettani 

követelmények betart{s{ért, betartat{s{ért 

o az integr{lt rendszerben a tevékenységgel kapcsolatos bizonylatok rögzítése, 

feldolgoz{sa, a bizonylati fegyelem betart{sa mellett 

o konyhai dolgozók munk{j{nak ir{nyít{sa, ellenőrzése 

o havi étlaptervezet elkészítése, gyermekorvossal történő egyeztetése 

o konyhai dolgozók munkaköri leír{s{nak elkészítése 

o a konyha HACCP rendszer szerinti üzemeltetése 

o az integr{lt könyvelési rendszer élelmezési moduljaiban, gondoskodik a sz{ml{k 

rögzítéséről, megbízható, valós adatokat szolg{ltat a főkönyvi könyvelés felé  

 

o rakt{ros 

o a nyersanyagok beszerzése 

o havi készletegyeztetés a könyveléssel 

o részt vesz a lelt{roz{sban, selejtezésben 

 

o konyhai kisegítő 

o a konyha és a konyhai eszközök tiszt{ntart{sa, a higiéniai szab{lyok betart{sa 

o az ételek kioszt{sa 

o az ell{t{sban részesülő kiskorúak étkeztetésével kapcsolatos feladatok 

végrehajt{sa 

o a dolgozók étkeztetésével kapcsolatos feladatok végrehajt{sa 

o közreműködés a lelt{roz{sban, selejtezésben 



o szak{cs 

o az ételek elkészítése  

o a konyha és a konyhai eszközök tiszt{ntart{sa, a higiéniai szab{lyok betart{sa 

o az ételek kioszt{sa 

o az ell{t{sban részesülő kiskorúak étkeztetésével kapcsolatos feladatok 

végrehajt{sa 

o a dolgozók étkeztetésével kapcsolatos feladatok végrehajt{sa 

 

3. Gondnoks{g és Üzemeltetés 

o gondnok 

o karbantart{si, felújít{si, {llagmegóv{si munk{latok előkészítése, megszervezése, 

végzése. 

o a karbantartó kollég{k munk{j{nak ir{nyít{sa szervezése. 

o a gépj{rművezetők munkaidő beoszt{s{nak elkészítése. 

o a gépj{rmű vezetőkkel a gépkocsikat és a gar{zsokat rendben tartatja 

figyelemmel kíséri a gépkocsik műszaki {llapot{t. 

o folyamatosan figyelemmel kíséri a gépj{rművek úti okm{nyainak szab{lyszerű 

vezetését.  

o a Szakszolg{lat sz{llít{si, megbíz{s szerinti beszerzési feladatainak elvégzése. 

o a takarító kollég{k munk{j{nak ir{nyít{sa, ellenőrzése. 

o a Szakszolg{lat takarít{si, mos{si, vasal{si, varrodai feladatainak szervezése. 

o energia felhaszn{l{s analitikus nyilv{ntart{s vezetése 

o felelős a Szakszolg{lat telephelyeinek működéséhez szükséges műszaki feltételek 

megteremtéséért, a tűz- és munkavédelmi szab{lyok megtart{s{ért és a hozz{ 

beosztott munkacsoport ir{nyít{s{ért. Közreműködik a kiadott kis- és 

nagyértékű t{rgyi eszközök lelt{roz{s{ban, selejtezésében. 

 

o takarító 

o a Szakszolg{lat telephelyein az udvar gondoz{sa, a j{rd{k takarít{sa 

o takarít{si, mos{si, vasal{si, varrodai feladatainak ell{t{sa. 

 

o gépj{rművezető 

o napi beoszt{sa szerint gondoskodik a Befogadó Otthonban, szükség esetén 

nevelőszülői h{ztart{sban nevelkedő kiskorúak, kísérőik, valamint a 

Szakszolg{lat munkat{rsainak biztons{gos utaz{s{ról, tov{bb{ a rendelkezésére 

{lló gépkocsi műszaki és higiéniai {llapot{nak rendben tart{s{ról. 

 

o karbantartó 

 

o a Szakszolg{lat telephelyein figyelemmel kíséri és elvégzi a szükséges műszaki, 

felújít{si munk{latokat. 

o a Szakszolg{lat sz{llít{si, megbíz{s szerinti beszerzési feladatait elvégzi. 

 

 

 

 

 



 


