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Tisztelt Irodavezető Úr!

A szakképzési tevékenységünkben korábban részt vett, de a tevékenyég megszüntetése miatt
elbocsátott két munkavállaló Városgazdálkodást terhelő költségeivel kapcsolatban, 2018.08.17-én
Polgármester Úr részére írt levelünket az alábbiakkal egészítjük ki.
A szakképzési tevékenységgel kapcsolatban 2018. július 31-ig merültek fel kiadások és keletkeztek
bevételek. A tevékenység végzéséből az alábbi bevételek és kiadások keletkeztek:
Bevételek:
Szakképzéssel kapcsolatos költségvetési támogatás
Értékesítési bevétel szakképzésből
Bevételek összesen:

7.101 E Ft
1.157 E Ft
8.258 E Ft

Kiadások:
Anyagköltség (pl. nyersanyagok, áram, gáz,stb.)
Igénybevett szolgáltatások (pl. javítás, telefon, stb.)
Egyéb szolgáltatások (pl. biztosítás)
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések (pl. végkielégítés)
Bérjárulékok (pl. szochó adó)
Kiadások összesen:

1.939 E Ft
163 E Ft
41 E Ft
6.107 E Ft
1.332 E Ft
1.289 E Ft
10.871 E Ft

Eredmény (veszteség):

-2.613 E Ft

A szakképzési tevékenység eredménye veszteség lett a fent említett időszakban. Ez az eredmény
magában foglalja a két kilépett munkavállaló munkaviszonyával kapcsolatok többletkiadásokat is,
melyet az előző levelünkben részleteztünk. Ennek összege 1.824 E Ft. Tehát sajnos a szakképzési
tevékenység a munkaviszonyok megszüntetése nélkül is veszteséget mutatott (-789 E Ft), mely azt
jelenti, hogy a szakképzési tevékenységből származó eredmény nem nyújtott fedezetet ezen többlet
teher kifizetésére.
A kiadások finanszírozása tekintetében is megvizsgáltuk az Nkft. júliusi pénzforgalmát is, amit az
alábbiakban foglalunk össze.

Nyitó pénzeszköz
Jóváírások:
Közszolgáltatási szerződés alapján kiutalt összeg
Támogatások miatt elkülönítetten vezetett számlákról
átvezetés munkabérre és járulékra
MEP kifizetőhelyi visszatérítés havi összege
Részösszesen:
Polgármesteri Hivatal és egyéb kisebb vevők
számlakiegyenlítésre átutalt összegei
Jóváírások összesen:
Kifizetések:
Nettó munkabérek és járandóságok utalása
Adók, járulékok átutalása
Szállítói számlák kiegyenlítése
Részösszesen:
Kilépett szakképző oktatók részére kifizetett nettó járandóság
Kifizetések összesen:
Záró pénzkészlet:

539 E Ft
6.400 E Ft
3.200 E Ft
495 E Ft
10.095 E Ft
965 E Ft
11.060 E Ft

-3.321 E Ft
- 4.533 E Ft
- 2.127 E Ft
9.981 E Ft
- 1.120 E Ft
- 11.101 E Ft
498 E Ft

Minden munkabér és járulék pénzügyi rendezése megtörtént. Ezekre fedezetet a közszolgáltatási
szerződés kiutalt összege és a közfoglalkoztatottak és rehabilitációs foglalkoztatottak után
ténylegesen megkapott támogatási összegek adtak, mely utóbbiak szigorú elszámolásúak és másra
nem fordíthatók.
A közszolgáltatási szerződésben már nem szerepelnek szakképzésre fordítható összegek, tehát ez
sem nyújthatott fedezetet a kilépő munkavállalók járandóságaira.
A közszolgáltatási szerződés 6.400 E Ft összegéből 3.900 E Ft-ot fordíthatunk munkabérre és
járulékra, és 2.500 E Ft-ot a működéssel kapcsolatos egyéb kiadásokra, mely jelen esetben szállítói
számlák kiegyenlítésében mutatkozik meg.
Fentiekből látható, hogy a közfoglalkoztatási és rehabilitációs támogatások szigorúan csak
munkabérre és járulékra fordíthatók. Ezért a szóban forgó, megszüntetett munkaviszonyú
szakoktatók költségeinek finanszírozására kisebb részt csak a közszolgáltatási szerződésből elvont
összeg (10.095 E Ft - 9.981 E Ft = 114 E Ft), valamint a (nem szakképzésből eredő) vevők
számlakiegyenlítésre átutalt összege (965 E Ft), továbbá a nyitó pénzeszköz felhasználásából (539 E
Ft - 498 E Ft = 41 E Ft) történhetett, összesen tehát (114 E Ft + 965 E Ft + 41 E Ft) = 1.120 E Ft
összegben.
Fentiek szerint a szakoktatók - testületi döntés általi - munkaviszonyának megszüntetése
következményeként jelentkező jelentős költségekre a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkftnek nincs saját forrása, ezért ismételten kérjük annak szíves megtérítését.
Dombóvár, 2018. szeptember 18.
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ügyvezető

