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Iktatószám: V-  5-154 /2010. 
 
 

Jegyzőkönyv  
 
 
Készült   a dévaványai  ÁMK-nál  2010. február 23-tól  - 27-ig  lefolytatott  2009. évi 
normatív állami  támogatások elszámolása alapjául szolgáló alapadatok  - bölcsődei ellátás, 
ingyenes intézményi étkeztetés és az általános iskola tanulói létszám  ellenőrzésének 
megállapításairól. 
        
Ellenőrzést végzi:             Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
                                           Tóth Mihályné    főkönyvelő 
                                           Süle Lászlóné személyügyi ügyintéző  
                                           Szarka Andrea igazgatási irodavezető 
 
 
Ellenőrzés  tárgya:  A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. CII. tv.  3. 
sz. és 8. sz. melléklete szerint az intézmény feladatellátásába tartozó tevékenységek után az 
Önkormányzatot megillető 2009. évi normatív állami hozzájárulások 2009. évi alapadatainak 
ellenőrzése   
 

Megállapítások 
 
 

Az intézmény a Képviselő-testület 210/2009. (V.28.) Kt. határozatával  jóváhagyott Alapító 
Okirata szerint működik.  
Az intézmény szervezetileg önálló intézményegységekkel, tagintézményekkel rendelkezik. 
Az intézmény OM azonosítója: 200980. 
Az intézmény állami alapfeladatként ellátott tevékenységei:  

1. általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás,  
2. sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű iskolai nevelése,oktatása, 
3. alapfokú művészetoktatás,  
4. napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás, 
5. iskolai intézményi közétkeztetés, 
6. közművelődési, könyvtári tevékenység, 
7. óvodai nevelés, 
8. óvodai intézményi közétkeztetés, bölcsődei ellátás 
9. pedagógiai szakszolgálat 



Az ellenőrzés a létszámadatok tekintetében a statisztikai adatszolgáltatáshoz viszonyítva a 
haladási és mulasztási naplók és egyéb tanügyi nyilvántartások alapján tételesen történt.  
 
Egyéb normatív támogatások alapadataira vonatkozóan az intézményi kimutatásokhoz 
viszonyítva az adott jogcím alapdokumentuma és jogosultságot alátámasztó dokumentumok 
alapján került sor.  
 Az intézményben a 2009. évi normatív állami támogatások jogosultságának vizsgálatára a 
következő jogcímen került sor. 
 
14. Gyermekek napközi ellátása 
      a) bölcsődei ellátás 
 
Gyomaendrőd Város Jegyzője által kiállított I.480-8/2007. ügyiratszámú határozat szerint 
Dévaványa Város Önkormányzata fenntartásában működő Óvoda,  Bölcsőde, Nevelési 
Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat bölcsődei intézményegységének működését 
15 fővel, 2 csoporttal 2010. július 31-ig határozott időre engedélyezte.  
 
2009-ben a bölcsődei napi jelenléti kimutatás, valamint az étkezést igénybe vevőkről szóló 
kimutatás szerint a gondozási napok  alapján számított gondozottak létszáma egyenlő az 
intézményi kimutatással  - 14 fő, működési engedélyben meghatározott létszám 15 fő, 
elszámolásnál figyelembe vehető létszám 14 fő. 
 
      c) ingyenes intézményi étkeztetés 
 
Az ingyenes étkeztetésre való jogosultság vizsgálata az igényjogosultságot megalapozó 
határozatok tételes ellenőrzésével történt a tényleges ellátásban részesülő gyermekek 
gondozási napjainak figyelembe vételével. A jogosultságot minden esetben határozat igazolta. 
Az ingyenes étkeztetésre jogosultak gondozási napjainak  száma intézményi kimutatás szerint 
1 000 nap, ellenőrzés szintén 1 000 nap. Számított létszám 4 fő.  (1000/251=3,9)  
 
15.a. Közoktatási alap-hozzájárulás (2009-2010) 
         Általános Iskola  
  
A tanulói létszám ellenőrzése az osztálynaplók adatai alapján történt. Az ellenőrzött létszám a 
statisztikai létszámhoz viszonyítva 2 fővel kevesebb. 
A létszám meghatározás a normatív támogatás  jogcím-csoportonkénti bontásban történik. 
 
                                                                                  Stat. adatsz.     Ellenőrz.      eltérés 
 
15.(b1) iskolai oktatás 1-2. évfolyamon:      141 141  
15.(b2) iskolai oktatás 3. évfolyamon: 81   81                
15.(b3) iskolai oktatás 4. évfolyamon: 94 95 +1 
15.(b4) iskolai oktatás 5-6 évfolyamon: 178 178 
15.(b5). iskolai oktatás 7-8. évfolyamon: 188 188 
Összesen:  682 683 +1 
 
ebből:  magántanuló statisztikai kimutatás szerint:   2 fő (Dévaványán) 
            ellenőrzés szerint:                                           2 fő (Dévaványán) 
 
 



Az eltérés oka, hogy a. 4.  évfolyamon egy gyermek a szakértői és rehabilitációs szakértői 
vélemény szerint nem magántanuló, hanem fejlesztő felkészítésben részesül.      
A 2009. évi elszámolásban a fejlesztő felkészítésben részesülő egy fő az alapnormatívában 
van elszámolva.  
 
A magántanulók mindegyike sajátos nevelési igényű, rehabilitációs és szakértői bizottság 
javaslata alapján magántanuló. 
 
Az összes létszámból integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanuló Dévaványán 28 fő, 
Ecsegfalván 7 fő összesen 35 fő. 
 
  

 
Dévaványa, 2010. 02. 26. 
 
                 
     
              Szűcsné Horváth Margit                                             Szarka Andrea 
             gazdálkodási irodavezető    igazgatási irodavezető 
 
 
                 Tóth Mihályné                                                         Süle Lászlóné 
                   főkönyvelő                                                          személyügyi előadó        
 
 
A jegyzőkönyvben foglaltakat megismertem, az abban foglalt megállapításokkal    
egyetértek / nem értek. 
 
Dévaványa, 2010. március 1. 
 
                                                                                 Baloghné Berényi Erzsébet   
                                                                                               igazgató   
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