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foglalkoztatotti állományába kerülnek a jelenleg a GESZ-nél foglalkoztatott, a tankerületi központ
által fenntartott köznevelési intézmény működtetését és a működtetéshez kapcsolódó funkcionális
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JAVASLAT

a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet foglalkoztatotti létszámának meghatározására
és alapító okiratának módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A 2017.  január  1.  napjától  hatályos  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  (a
továbbiakban:  Nktv.)  szerint  az  önkormányzatoknak  2017.  január  1-től  megszűnik  az  iskolák
működtetési kötelezettsége, a működtetési feladat átkerül a tankerületi központhoz.

Az  Nktv.  99/G.  §  (2)  bekezdése  értelmében  2017.  január  1-jével  a  tankerületi  központ
foglalkoztatotti  állományába  kerülnek  a  működtető  önkormányzat  által  irányított  költségvetési
szervnél  a  tankerületi  központ  által  fenntartott  köznevelési  intézmény  működtetését  és  a
működtetéshez  kapcsolódó  funkcionális  feladatokat  ellátó  köztisztviselők,  közalkalmazottak,
munkavállalók,  ha  –  a  munkaviszonyban  foglalkoztatottak  kivételével  –  megfelelnek  a  2016.
december  31-én  betöltött  munkakörükre  vonatkozóan  a  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló
törvényben,  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  törvényben  és  végrehajtási  rendeleteikben
meghatározott képesítési előírásoknak.

A fentiek alapján 2017. január 1-jével a tankerületi központ foglalkoztatotti állományába kerülnek a
jelenleg a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetnél (a továbbiakban: GESZ) foglalkoztatott, a
köznevelési intézmények működtetését és a működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat
ellátó  közalkalmazottak,  munkavállalók,  ezért  szükséges  a  GESZ  2017.  január  1.  napjától
engedélyezett  foglalkoztatotti  létszámának  a  meghatározása,  valamint  az  alapító  okiratának  a
módosítása. 

A  GESZ  igazgatója  javaslatot  nyújtott  be  az  intézmény  szervezeti  átalakítására,  egyúttal
tájékoztatást nyújtott a tankerületi központhoz átkerülő álláshelyekről, a munkavállalók számáról és
az intézmény 2017. évi tervezett költségvetéséről, melyet az előterjesztés 1. számú melléklete
tartalmaz.

Az Igazgató Asszony tájékoztatása szerint  11 intézmény (9 általános iskola,  a Sándor Frigyes
Zeneiskola  és  a  Széchenyi  Kollégium)  működtetését  végző  munkavállalók  és  álláshelyeik
átkerülnek  a  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központhoz,  két  intézmény  (a  Lorántffy  és  a  Rudas
Kollégium)  működtetését  végző  munkavállalók  és  álláshelyeik  pedig  a  Szakképzési  Centrum
főigazgatója kérelmére átkerülnek a Dunaújvárosi Szakképzési Centrumhoz 2017. január 1-től. A
Közgyűlés a 767/2016. (XII. 01.) határozatában elfogadta, hogy a GESZ-nél alkalmazásban álló 15
fő közalkalmazott (+ 1.5 üres álláshely, mely betöltésre vár) munkáltatója 2017. január 1-jétől a
munka  törvénykönyvéről  szóló  2012.  évi  I.  törvény  munkáltatói  jogutódlásra  vonatkozó
rendelkezései  alapján  a  Dunaújvárosi  Szakképzési  Centrum  (a  közgyűlési  határozat  az
előterjesztés 2. számú melléklete).

Az átadásra kerülő álláshelyek számát és a dolgozói létszámot az alábbi táblázat tartalmazza:

Intézmény álláshelyek
száma

átadandó
munkakörök

átadandó
létszám (fő)

az átadandó
létszámból

gyes-en lévő
(fő)

üres álláshely

A Dunaújvárosi Tankerületi Központhoz:

71 udvaros6 
takarítóArany János 
Általános Iskola
1 összekötő
1 karbantartó

12

9 takarító
1 karbantartó
1 udvaros
1 portás

12
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Gárdonyi Géza Általános 
Iskola9
Petőfi Sándor Általános 
Iskola

8

4 takarító
1 karbantartó
2 portás
1 gazd. összekötő

8

911 oktatás
technikus7

takarítóVasvári Pál
Általános Iskola

1 portás/takarító
1 karbantartó

8,5

5,5 takarító
1 karbantartó
1 portás
1 gazd. összekötő

9 1

Szilágyi Erzsébet 
Általános Iskola11
Dózsa György Általános 
Iskola

6,25 5 takarító 5 1
0,5 takarító
0,5 karbantartó

Móricz Zsigmond 
Általános Iskola 6,75

3,75 takarító
1 portás
1 karbantartó

6

Móra Ferenc Általános 
Iskola

7

4 takarító
1 portás (2x4 órás)
1 karbantartó
1 gazd. összekötő

8

Sándor Frigyes Általános 
Iskola

1,5 1 takarító 1 0,5 összekötő

Széchenyi István 
Gimnázium

8,5

5 takarító
0,5 portás
1 karbantartó
1 gazd. összekötő

8 1 takarító

Széchenyi Kollégium

9

3 takarító
4 portás
1 karbantartó
1 gazd. összekötő

9

GESZ
2

1 műszaki vezető
1 munkaügyi előadó

2 1

Összesen: 89,5 79,75 84 4 5,5

A Dunaújvárosi 
Szakképzési 
Centrumhoz:

80,5 összekötőLorántffy Kollégium
1 karbantartó

7Rudas Kollégium9,54 portás
4 takarító

Összesen:73 portás
3 takarító
1 karbantartó

16,5 15 15 1,5

Mindösszesen: 106 94,75 99 4 7

A GESZ jelenleg engedélyezett álláshelyeinek száma 132 fő, melyből a köznevelési intézmények
működtetésére engedélyezett álláshelyek száma 106.
Tekintettel az üres álláshelyekre, illetve arra, hogy a jelenleg gyes-en lévő munkatársak helyett
határozott  idejű  közalkalmazottat  foglalkoztatnak,  az átadást  érintő  munkavállalók  száma
összesen  99  fő,  melyből  a  tankerület  foglalkoztatásába  84  fő,  a  Szakképzési  Centrum
foglalkoztatásába 15 fő kerül munkáltatói jogutódlással. 
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A működtetéshez kapcsolódó 7 üres álláshely megszűnik, hiszen az Nktv. 99/G. § (2) bekezdése
értelmében a működtetési feladatot ellátó közalkalmazottak kerülnek át a tankerületi központhoz.

A  munkavállalók  átadás-átvétele  során  a  munkáltató  személyében  bekövetkező  változásra
vonatkozó,  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  jogutódlással
kapcsolatos rendelkezéseit (Kjt. 24. § (3) bekezdés) és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. törvény (a továbbiakban: Mt.) idevonatkozó rendelkezéseit (Mt. 36-40. §) kell alkalmazni. 

A Kjt.  24.  § (3)  bekezdése értelmében a közalkalmazotti  jogviszony tekintetében az Mt.-nek a
munkáltató  személyében  bekövetkező  változásról  szóló  VI.  fejezete  megfelelően  abban  az
esetben alkalmazható, ha az átadó és az átvevő munkáltató e törvény hatálya alá tartozik.

Az Mt. 36. § (1)  bekezdése szerint  a gazdasági egység (anyagi vagy nem anyagi erőforrások
szervezett  csoportja)  jogügyleten  alapuló  átvételének  időpontjában  fennálló  munkaviszonyból
származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át.

Az Mt. 37. §-a értelmében az átadó munkáltató az átszállást megelőzően köteles tájékoztatni az
átvevő  munkáltatót  az  átszállással  érintett  munkaviszonyokból,  valamint  a  versenytilalmi
megállapodásokból és a tanulmányi szerződésekből származó jogokról és kötelezettségekről.  A
tájékoztatás elmaradása az átvevő munkáltatóval szemben e jogviszonyokból származó igények
érvényesítését nem érinti.

Az Mt. 38. § (1) bekezdése szerint az átvevő munkáltató az átszállást követő tizenöt napon belül a
munkáltató  azonosító  adatainak  közlésével  köteles  írásban  tájékoztatni  a  munkavállalót  a
munkáltató  személyében  bekövetkezett  változásról,  valamint  a  46.  §  (1)  bekezdésében
meghatározott munkafeltételek változásáról, melyek az alábbiak:

a) a napi munkaidőről,
b) az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,
c)  a  munkabérről  való  elszámolás  módjáról,  a  munkabérfizetés  gyakoriságáról,  a  kifizetés

napjáról,
d) a munkakörbe tartozó feladatokról,
e) a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint
f) a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól,

továbbá
g) arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint
h) a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.

Az átadás-átvétellel érintett munkavállalók közalkalmazotti jogviszonya folyamatos marad. Ha az új
munkáltató nem a régi munkakörében kívánja foglalkoztatni a közalkalmazottat, azt csak kizárólag
közös megegyezéssel történő kinevezés módosítással teheti meg. 

Fentiek  alapján  az  átvétel  időpontjában  fennálló  munkaviszonyból  származó  jogok  és
kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át. 
Az Mt. 38. § (1) bekezdése alapján a jelenleg béren kívüli juttatásban részesülő munkavállalókat is
az átvevő munkáltató az átszállást követő tizenöt napon belül tájékoztatja írásban az Mt. 46. §
(1) bekezdésében meghatározott munkafeltételek változásáról.

Az  Igazgató  Asszony  tájékoztatása  szerint  a  köznevelési  intézmények  működtetésére  9  fő
közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaz, akiket sem a tankerület, sem a DSZC nem kíván tovább
foglalkoztatni,  ezért  felvette  a  kapcsolatot  a  munkaügyi  központtal  a  szerződés  módosítása
érdekében, mely szerint az eredeti 2017. február 28-án megszűnő szerződések 2016. december
31-én szűnnének meg. A közfoglalkoztatott munkavállalókból 8 főt a tankerületi  körben, 1 főt a
DSZC-s körben alkalmaz jelenleg.

A GESZ a köznevelési intézmények működtetésén túl ellátja az önkormányzat kötelező feladata
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szerinti gyermekétkeztetés biztosításával és térítési díjának a beszedésével, nyilvántartásával és
egyéb adminisztratív feladataival összefüggő tevékenységeit, valamint 5 önkormányzati intézmény
(Útkeresés  Segítő  Szolgálat,  Egészségmegőrzési  Központ,  Intercisa  Múzeum,  József  Attila
Könyvtár, Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza) gazdasági tevékenységét. 

A köznevelési intézmények működtetésének megszűnésével a 132 álláshelyből a GESZ-nél
2017.  január  1-től  megszűnik  106  álláshely.  A  fennmaradó  26  álláshelyből  (melyből  a
titkárnői és az eszköznyilvántartó álláshely betöltetlen) a GESZ igazgatója 24 álláshellyel
látja  biztosítottnak  a  további  feladatellátást,  melyből  1  fő  gyes-en  van,  így  a  tényleges
feladatellátást 23 fő biztosítja. Az Igazgató Asszony indokait az előterjesztés 1. számú melléklete
tartalmazza.

A GESZ jelenlegi költségvetése a 2016. évi módosított előirányzat alapján (2016. szeptember 30-
án  ismert  adatok  szerint)  1.191.195  E  Ft.  A költségvetési  rendelet  I.  körös  tervezéséhez  az
intézmény  igazgatója  23  fős  intézményi  létszámnak  megfelelően  nyújtotta  be  a  2017.  évi
költségvetésre vonatkozó tervezetét, melybe nem került bele az 1 fő gyes-en lévő munkavállaló. A
költségvetés  végleges  tervezésénél  korrigálni  fogja  az  intézmény.  Az  I.  körös  tervezéshez
benyújtott költségvetésre vonatkozó javaslat 460.664 E Ft (38,67%-a az idei évnek). A személyi
juttatások  mellett  költségként  jelentkezik  2017.  évben  az  átadásra  kerülő  dolgozók  2016.
december havi bére is. A személyi jellegű kiadások járulékokkal együtt  2017. évben az összes
kiadás 18,5%-át teszik ki. A dologi kiadások jelentős részét a vásárolt élelmezési kiadások képezik,
mely az összes kiadás 81,27%-a.  Az intézmény (I.  körös)  2017.  évi  tervezett  költségvetéséről
készített összefoglaló táblázatot az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Önkormányzatunk  évek  óta  megszervezi  a  nyári  napközis  tábort  a  város  iskoláiban  tanuló
gyermekek  részére,  melynek  a  lebonyolítását  a  polgármesteri  hivatal  végzi  együttműködve  a
GESZ-szel, aki a térítési díj beszedését látta el. 
Javasoljuk a nyári napközis tábor megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatot a
GESZ tevékenységébe átruházni. A nyári napközis tábor megszervezésével kapcsolatos feladatok
az alábbiak:

 a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala Járási Népegészségügyi 
Osztályától a tábor működéséhez engedély kérése a 12/1991. (V. 18.) NM rendelet alapján,

 pályázat kiírása a táborvezető személyére, pályázat elbírálása,
 megállapodás  megkötése  a  napközis  tábor  helyszínéül  szolgáló  ingatlan  ingyenes

használatáról a tankerületi központtal (Nktv. 76. §-a alapján),
 szerződés megkötése az étkeztetés biztosítására,
 megbízási szerződés megkötése a táborvezetővel,  a helyettesével,  valamint  a napközis

tábor lebonyolításában résztvevő személyekkel.

A nyári napközis tábor  étkeztetési költségeit a GESZ a 2017. évre betervezte. A tábor 2017. évi
személyi juttatásaira, munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértékére és egyéb dologi
kiadásaira  a  2017.  évi  költségvetés  (I.  körös)  tervezése  során  a  jogi,  szervezési  és
intézményigazgatási  osztály  6.850.000.-  Ft-ot  tervezett,  mellyel  szükséges  a  GESZ
költségvetésének a kiegészítése.

A  köznevelési  intézmények  működtetési  feladatának  megszűnése,  valamint  az  intézmény
alaptevékenységének  a  nyári  napközis  táborral  történő  kiegészítése  miatt  a  GESZ  alapító
okiratának a módosítása szükséges. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdése
szerint  a  gazdasági  szervezet  feladatait,  ha  a  költségvetési  szerv  éves  átlagos  statisztikai
állományi létszáma a 100 főt nem éri el,

a) az irányító szerv, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal
vagy

b)  az  irányító  szerv  döntése  alapján  az  irányító  szerv  irányítása  alá  tartozó,  gazdasági
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szervezettel rendelkező más költségvetési szerv
látja el. E rendelkezést nem kell alkalmazni - kormányrendeletben meghatározott eltéréssel - az
irányító szervre, az önkormányzati hivatalra, az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalára, a
nemzetiségi önkormányzati költségvetési szervre, az alaptevékenységként költségvetési szerv
gazdálkodási  feladatainak  ellátására  létrehozott  költségvetési  szervre és  az  olyan
költségvetési szervre, amely az alapításáról rendelkező törvény, kormányrendelet alapján vagy az
állam nemzetközi kötelezettségére tekintettel gazdasági szervezettel rendelkezik.

A GESZ alapító okiratának 4.3. pontja tartalmazza az intézmény alaptevékenységét, mely jelenleg
is tartalmazza az öt intézmény gazdasági feladatainak ellátását, azonban annak érdekben, hogy
az Áht. 10. § (4a) bekezdése alapján megmaradhasson költségvetési szervként, az alapító okirata
4.1. pontjában a közfeladatát módosítani kell.

Fentiek  alapján  a  Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet  alapító  okiratában  az  alábbi
rendelkezéseket javasoljuk módosítani:

 az  alapító  okirat  1.2.2.  pontját,  mely  a  telephelyeket  (a  működtető  köznevezési
intézmények címeit) tartalmazza, javasoljuk törölni,

 a 4.1. pontjában a jelenlegi közfeladatát: „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
saját  tulajdonát  képező  ingatlanjaiban  folyó  állami  köznevelési  feladatellátáshoz
kapcsolódó  ingó  és  ingatlan  vagyon  üzemeltetése.”  az  alábbiak  szerint  javasoljuk
módosítani:
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásában lévő azon költségvetési szervek gazdálkodási feladatainak az ellátása külön
együttműködési megállapodás alapján, melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma
a 100 főt nem éri el.”

 a 4.3. pont (a költségvetési szerv alaptevékenysége) a-d) pontjait javasoljuk törölni, mivel
azok a köznevelési intézmények működtetésére vonatkoztak, illetve javasoljuk ezt a pontot
a nyári napközis táborral kiegészíteni,

 a  4.4.  pontban  felsorolt  kormányzati  funkciók  közül  javasoljuk  törölni  a  7-12.  és  a  15.
alpontokat, mivel azok a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódnak.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése értelmében az alapító
okiratot és annak módosítását a kincstár által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával
kell kiadni. A formanyomtatvány kitöltési útmutatója szerint a formanyomtatvány a kitöltés során
formailag kötött, a betűtípus, a betűméret és a sortávolság nem változtatható,  valamint fejléces
papír sem használható. 

A jelenleg  hatályos  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratot  az  előterjesztés  3.  számú
melléklete tartalmazza. 

A módosító okiratot az I. határozati javaslat 1. számú melléklete, a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozati javaslat 2. számú melléklete tartalmazza.

Az  Ávr.  167/C.  §  (1)  bekezdés  d)  pontja  szerint  a  költségvetési  szerv  létesítő  okiratát  érintő
módosítást  az  alapítói  jogokat  gyakorló  szerv  az  alapító  okirat  módosítását  tartalmazó  okirat,
valamint  az  egységes  szerkezetű  alapító  okirat  csatolásával,  a  változás-bejelentési  kérelem
benyújtásával kérheti. A 167/C. § (5) bekezdése értelmében a kérelmet az adat keletkezésétől,
illetve megváltozásától számított nyolc napon belül kell a Magyar Államkincstárnak benyújtani.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  630/2016.  (X.  20.)  határozatában  döntött  az
önkormányzat  fenntartásában  lévő  intézményekben  foglalkoztatottak  2017.  évi  béren  kívüli
juttatása fedezetének biztosításáról, melyben a GESZ részére még a 132 fő részére biztosította a
béren  kívüli  juttatás  fedezetét  (az  előterjesztés  4.  számú  melléklete).  A  II.  határozati
javaslatban a 630/2016. (X. 20.) határozat módosítására teszünk javaslatot, mely szerint a GESZ
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részére a béren kívüli juttatás fedezetét 24 fő részére biztosítja az önkormányzat.

Az előterjesztést az  oktatási,  kulturális, ifjúsági és sportbizottság, a pénzügyi bizottság, a
gazdasági és területfejlesztési bizottság és az  ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a 2016.
december 13-ai  ülésén megtárgyalta,  a bizottságok véleményét  az elnökök szóban terjesztik a
Tisztelt Közgyűlés elé.

A fentiek alapján az alábbi I. és II. határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

I.

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2016. (XII. 15.) határozata

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet foglalkoztatotti létszámának meghatározásáról és
alapító okiratának módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  tudomásul  veszi,  hogy  a  nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/G. § (2) bekezdése alapján 2017. január 1.
napjával  a  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  foglalkoztatotti  állományába  kerülnek  –  a
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkáltató személyében bekövetkező
jogutódlásra  vonatkozó  rendelkezései  alapján  –  a  Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó
Szervezetnél a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény működtetését és
a működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó 84 fő közalkalmazott.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet
közalkalmazotti  létszámát 2017. január 1. napjától  24 főben határozza meg az alábbiak
szerint:

munkakör megnevezése Létszám

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet:

igazgató 1 fő

gazdasági vezető 1 fő

gazdasági vezető helyettes 1 fő

gazdasági koordinátor 2 fő

gazdasági ügyintéző 1 fő

gazdasági ügyintéző – koordinátor 3 fő

pénzügyi ügyintéző – főkönyvi könyvelő 2 fő

főkönyvi könyvelő 2 fő

munkaügyi ügyintéző 2 fő

pénztáros 1 fő

élelmezés vezető 1 fő

élelmezési ügyintéző 5 fő

pénztáros – gondnok 1 fő

gépkocsi vezető – karbantartó 1 fő

összesen: 24 fő
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3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó
Szervezet  igazgatóját,  hogy  az  1.  pontban  megnevezett  munkakörökben  foglalkoztatott
személyek  tekintetében  a  –  munkáltató  személyében  bekövetkező  változás  miatt  a
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény jogutódlással  kapcsolatos
rendelkezéseit (Kjt. 24. § (3) bekezdés) és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény idevonatkozó rendelkezéseit (Mt. 36-40. §) figyelembe véve – az átadás érdekében
a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató

Határidő:    2016. december 30.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése – a nyári szünetben  iskoláskorú gyermekek
számára  nappali  felügyelet,  sport-,  illetve  egyéb  foglalkozás  és  étkeztetés  biztosítása
érdekében  –  a  nyári  napközis  tábor  szervezésével  és  lebonyolításával  kapcsolatos
feladatok  ellátását  2017.  január  1.  napjától  a  Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó Szervezet
feladatkörébe utalja.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  4.  pontban  foglalt  feladat  ellátására  a
Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet  2017.  évi  költségvetését  6.850.000.-  Ft-tal
megemeli,  melyből  5.000.000.-  Ft  a  megbízási  díjak,  1.350.000.-  Ft  a  szociális
hozzájárulási adó, 394.000.- Ft az egyéb dologi kiadások, 106.000.- Ft az ÁFA fedezete.

6. Dunaújváros Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a 4-5.
pontban  foglalt  döntést  az  önkormányzat  2017.  évi  költségvetésének  tervezése  során
vegye figyelembe

Felelős: - a költségvetés tervezéséért:
                 a jegyző
              - a költségvetési rendelet előkészítésében való közreműködésért:

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

7. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó
Szervezet Igazgatóját, hogy a 2. pontban foglalt döntést figyelembe véve vizsgálja felül az
intézmény szervezeti és működési szabályzatát, valamint belső szabályzatait. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője

Határidő:     2017. január 31.

8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet
170/2015. (IV. 23.) határozattal elfogadott Alapító Okirata módosítására az alábbi módosító
okiratot fogadja el:
„Okirat száma: 2895-35/2016.

Módosító okirat
A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
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által  2015.  április  23. napján  kiadott,  11837-7/2015. számú  alapító  okiratát  az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –  Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Közgyűlése  …/2016.  (XII.  15.)  határozatára  figyelemmel  –a  következők
szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1.2.2. pontja elhagyásra kerül.
2. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.1.  A  költségvetési  szerv  közfeladata:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
fenntartásában lévő azon költségvetési  szervek gazdálkodási  feladatainak az  ellátása  külön
együttműködési megállapodás alapján, melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a
100 főt nem éri el.”
3. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
a.) az Útkeresés Segítő Szolgálat, az Egészségmegőrzési Központ, a Bartók Kamaraszínház és
Művészetek Háza, az Intercisa Múzeum és a József Attila Könyvtár Dunaújváros tekintetében az
irányító  szerv  jóváhagyásával  és  a  vonatkozó  jogszabályok  szerint  a  gazdasági  szervezet
feladatkörébe tartozó feladatok ellátása,
b.) a köznevelési intézményekben az ellátottak étkeztetésének biztosítása,
c.)  az  intézmény  működtetésével  kapcsolatos  tervezési,  gazdálkodási,  finanszírozási,
adatszolgáltatási, beszámolási feladatok ellátása, 
d.)  nyári  napközis  tábor  szervezésével  és  lebonyolításával iskoláskorú gyermekek számára
nappali felügyelet, sport-, illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés biztosítása.”
4. Az  alapító  okirat  4.4.  pont  7-12,  és  15  alpontjai  elhagyásra  kerülnek  a  további
szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával.
Jelen  módosító  okiratot  a  törzskönyvi  nyilvántartásba  történő  bejegyzés  napjától  kell
alkalmazni.
Kelt: Dunaújváros, 2016. december 15.

P.H.
Cserna Gábor
polgármester”

9. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy nyújtson
be kérelmet a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához – a 6. pontban hozott
döntésről a jelen határozat, a jelen határozat 1. számú mellékletét képező módosító okirat,
valamint  a  2.  számú  mellékletét  képező  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat
megküldésével – a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
     a  polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                      a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő: 2016. december 23.

10. Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot
küldje meg a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója részére.

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester      
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő:   a határozat közlésére: 2016. december 21.
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II.

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2016. (XII. 15.) határozata

az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 2017. évi béren
kívüli juttatása fedezetének biztosításáról szóló 630/2016. (X. 20.) határozat módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  önkormányzat  fenntartásában  lévő
intézményekben foglalkoztatottak 2017. évi béren kívüli juttatása fedezetének biztosításáról
szóló 630/2016. (X. 20.) határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  önkormányzat  fenntartásában lévő
intézmények részére az 1. pontban meghatározott béren kívüli juttatás és a munkáltatót
terhelő adó és egészségügyi hozzájárulás 2017. évi fedezetét az engedélyezett létszámra
vonatkozóan az alábbiak szerint biztosítja:

Kiemelt kiadási előirányzat Éves kiadás 2017.
évben (Ft)

Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros (121 fő):

személyi juttatás:
munkáltatói adó, járulék:
Összesen:

7.260.000.-
2.505.426.-
9.765.426.-

Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent
Erzsébet Idősek Otthonai (169 fő):

személyi juttatás:
munkáltatói adó, járulék:
Összesen:

10.140.000.-
3.499.314.-

13.639.314.-

Útkeresés Segítő Szolgálat (60,05 fő):

személyi juttatás:
munkáltatói adó, járulék:
Összesen:

3.603.000.-
1.243.395.-
4.846.395.-

Dunaújvárosi Óvoda (230,5 fő):

személyi juttatás:
munkáltatói adó, járulék:
Összesen:

13.830.000.-
4.772.733.-

18.602.733.-

Intercisa Múzeum (16 fő):

személyi juttatás:
munkáltatói adó, járulék:
Összesen:

960.000.-
331.296.-

1.291.296.-

Egészségmegőrzési Központ (9 fő):

személyi juttatás:
munkáltatói adó, járulék:
Összesen:

540.000.-
186.354.-
726.354.-
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Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza (33 fő):

személyi juttatás:
munkáltatói adó, járulék:
Összesen:

1.980.000.-
683.298.-

2.663.298.-

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet (24 fő):

személyi juttatás:
munkáltatói adó, járulék:
Összesen:

1.440.000.-
496.944.-

1.936.944.-

József Attila Könyvtár Dunaújváros (25 fő):

személyi juttatás:
munkáltatói adó, járulék:
Összesen:

1.500.000.-
517.650.-

2.017.650.-

Mindösszesen (687,55 fő):

személyi juttatás:
munkáltatói adó, járulék:
Összesen:

41.253.000.-
14.236.410.-

55.489.410.-”

2. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése  felkéri a  polgármestert,  hogy a határozatot
küldje meg az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények vezetői részére.

Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester
              -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő:  a határozat közlésére 2016. december 21.

Dunaújváros, 2016. december 15.

Izsák Máté s.k.
az oktatási, kulturális, ifjúsági és

sportbizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke
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