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JAVASLAT

a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására

Tisztelt Közgyűlés! 

A  köznevelési  intézmények  működtetésével  kapcsolatos  feladat  megszűnése  miatt
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  822/2016.  (XII.  15.)  határozatában
módosította  a  Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet  (a  továbbiakban:  GESZ)  alapító
okiratát és a működtetéshez kapcsolódó feladatokat ellátó közalkalmazottak Dunaújvárosi
Tankerületi  Központ  foglalkoztatotti  állományába  kerülése  miatt  a  GESZ  foglalkoztatotti
létszámát 24 főben határozta meg. A Közgyűlés a nyári napközis tábor szervezésével és
lebonyolításával  kapcsolatos  feladatok  ellátását  2017.  január  1.  napjától  a  GESZ
feladatkörébe utalta. A határozat 7. pontjában felkérte a Közgyűlés a GESZ igazgatóját, hogy
vizsgálja  felül  az  intézmény  szervezeti  és  működési  szabályzatát,  valamint  belső
szabályzatait (az előterjesztés 1. számú melléklete).

A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 2017. január 27-én kezdeményezte
az  intézmény  szervezeti  és  működési  szabályzatának  módosítását.  Az  intézményvezető
kérelmét az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

Az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  (a  továbbiakban:  Áht.)  10.  §  (5)
bekezdése értelmében a költségvetési szerv feladatai ellátásának részletes belső rendjét és
módját  szervezeti  és  működési  szabályzat  állapítja  meg.  Ugyanezen  jogszabály  9.  §  b)
pontja  alapján  a  Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet,  mint  költségvetési  szerv
szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása a Közgyűlés hatásköre.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.) 13. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési szerv szervezeti és
működési szabályzata tartalmazza:

a)  a  költségvetési  szerv  alapításáról  szóló  jogszabály  teljes  megjelölését,  ha  a
költségvetési szerv alapításáról jogszabály rendelkezett,

b)  a  költségvetési  szerv  alapító  okiratának  –  ha  azt  az  alapítás  óta  módosították,  a
hatályos,  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratának  –  keltét,  számát,  az  alapítás
időpontját,

c) az  ellátandó,  és  a  kormányzati  funkció  szerint  besorolt  alaptevékenységek,
rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek megjelölését,

d)  azon  gazdálkodó  szervezetek  részletes  felsorolását,  amelyek  tekintetében  a
költségvetési szerv alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol,

e) a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek -- ezen belül a
gazdasági szervezet – megnevezését, feladatait, a költségvetési szerv szervezeti ábráját,

f)  azon ügyköröket, amelyek során a szervezeti egységek vezetői a költségvetési szerv
képviselőjeként járhatnak el,

g) a szervezeti és működési szabályzatban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és
hatásköröket,  a  hatáskörök  gyakorlásának  módját,  a  helyettesítés  rendjét,  az  ezekhez
kapcsolódó felelősségi szabályokat,

h) jogszabályban meghatározott kivétellel a munkáltatói jogok gyakorlásának – ideértve az
átruházott munkáltatói jogokat is – rendjét, és

i) azoknak a költségvetési szerveknek a felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési
szerv az Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdése szerinti gazdasági
feladatokat ellátja.

Az Ávr. 13. § (5) bekezdése szerint a költségvetési szerv szervezeti egységei által ellátott
feladatok munkafolyamatainak leírását, a szervezeti egység vezetőinek és alkalmazottainak
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feladat- és hatáskörét,  a helyettesítés rendjét,  továbbá a szervezeti  egység költségvetési
szerven belüli belső és azon kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait – ha azokról
a  szervezeti  és  működési  szabályzat  vagy  a  költségvetési  szerv  más  szabályzata  nem
rendelkezik – a szervezeti egységek ügyrendje tartalmazza.

A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 2015. július 1. napjától hatályos Szervezeti és
Működési Szabályzatát Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 399/2015. (VI. 18.)
határozatával hagyta jóvá. A jelenleg hatályos SZMSZ az előterjesztés 3. számú melléklete.

A GESZ igazgatója által jóváhagyásra megküldött SZMSZ a jelenlegihez képest a következő
módosításokat tartalmazza:

1. A köznevelési intézmények működtetési feladatainak megszűnése miatt módosítani kellett
az intézmény alapító okiratát. A módosítást a Magyar Államkincstár 2017. január 6-án
bejegyezte a törzskönyvi nyilvántartásba, ezért módosítani kellett az alapító okirat számát
és keltét.

2. A működtetési feladatok megszűnése miatt a jelenleg hatályos SZMSZ
◦ 1.13, 1.14. pontja törlésre került,

◦ a 2.1. pont első öt francia bekezdése törlésre került, a 2.1. pont kiegészült a nyári
napközis tábor szervezésével és lebonyolításával,

◦ a 2.1. pont kormányzati funkció szerinti megjelöléséből a 7-12. pont és a 15. pont
törlésre került, kiegészült azonban az intézményen kívüli gyermekétkeztetéssel a
nyári napközis tábor miatt,

◦ 2.3.2. pontja törlésre került,

◦ 2.3.3. pontja kiegészült a köznevelési intézményekben ellátottak étkeztetésének
megszervezésével és a nyári napközis tábor megszervezésével,

◦ a  3.1.2.  pontban  az  igazgató  általános,  irányítási  hatáskörének  felsorolásából
törlésre  került  „a  gazdasági-  és  műszaki  vezető  pályázat  útján  történő
kiválasztása  és  kinevezése”,  a  gazdálkodást  érintő  hatásköre  kiegészült  a
teljesítésigazolási jogkör gyakorlásával,

◦ a  3.1.3.1.  pontban  módosult  az  igazgató  helyettesítésének  rendje,  a  műszaki
vezető helyett (átkerült a tankerületi központhoz) a gazdasági vezető helyettesíti,
ezért törlésre került a 3.1.3.2. pont,

◦ a 3.2.1. pontban a gazdasági vezető feladatai és a 3.2.2. pontban a gazdasági
vezető  hatásköre  kiegészült  az  öt  kapcsolt  intézményre  történő  utalással,
melyeknek a gazdasági feladatait látják el,

◦ a  6.1.  pontból  törlésre  került  a  KLIK-re  történő  utalás  és  a  működtetéssel
kapcsolatos  2.  bekezdés,  kiegészült  viszont  a  „kapcsolt  intézmények”
szövegrésszel, utalva az öt intézményre, akiknek a gazdasági feladatait ellátják,

◦ a 6.2. pont első bekezdés 3. francia bekezdésében az „Intézmények” szövegrész
helyébe  „Kapcsolt  Intézmények”  szövegrész  került,  utalva  azokra  az
intézményekre, melyeknek a gazdasági feladatait ellátják,

◦ a 6.2.  pont  első bekezdés 5.  francia bekezdés kiegészült  az „intézményekkel”
szövegrésszel,

◦ a  6.6.  pontban  a  vagyonnyilatkozat-tételre  kötelezettek  közül  törlésre  került  a
műszaki vezető.

◦
3. Az engedélyezett álláshelyek és létszám változása miatt

◦ a 3.3. pont és a 3.3.1-3.3.4. pontok törlésre kerültek, mivel azok a műszaki vezető
feladatkörét szabályozták,
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◦ a 3.4.1. pontban az élelmezésvezető feladata kiegészült a nyári napközis tábor
megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladattal,

◦ a 3.5.  pontban az intézmény képviseletére jogosultak köréből  törlésre került  a
műszaki vezetőre vonatkozó 2. bekezdés,

◦ a  3.6.1.  pontban  módosult  a  kötelező  pályázat  kiírása  nélkül  betölthető
munkakörök felsorolása,

◦ a 3.8. pontban az engedélyezett létszám 133 álláshelyről 24 álláshelyre módosult,

◦ a 3.8.3.  pontban a 822/2016. (XII.  15.)  határozatnak megfelelően módosult  az
álláshelyek felsorolása és engedélyezett létszáma,

◦ a  3.9.1.  pont  első  bekezdéséből  törlésre  került  az  „Adminisztratív  dolgozók
esetében:” szövegrész, valamint a második bekezdés, mely a fizikai állományú
munkavállalók munkarendjére vonatkozott,

◦ a 3.9.3. pont (az ügyeleti szolgálatról) és a 3.9.4. pont (a helyettesítés rendjéről)
első mondataiban az „intézmények” szövegrész „kapcsolt intézmények” szövegre
módosult,

◦ a 3.10.2. pontban a vezetői értekezleten résztvevők felsorolásából törlésre került
a műszaki vezető,

◦ az éjszakai pótlékról szóló 3.11.1.2. pont törlésre került,

◦ az  V.  pontból  törlésre  került  az  önköltség-számítási  szabályzat  és  a
reprezentációs kiadások szabályzata,

◦ az  engedélyezett  munkaköröknek  és  létszámnak  megfelelően  módosult  az
SZMSZ 1. számú melléklete, mely a szervezeti felépítést tartalmazza.

A  módosításokat  is  tartalmazó  egységes  szerkezetbe  foglalt  szervezeti  és  működési
szabályzat a határozati javaslat melléklete. 

Az előterjesztést az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a 2017. február 7-i ülésén
megtárgyalta, 7 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot.
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a javaslatot a 2017. február 8-i ülésén megtárgyalta,
7 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…/2017. (II. 16.) határozata

a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény  9.  §  b)  pontjában  kapott  felhatalmazás  alapján  –  figyelemmel  az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
13. § (1) és (5) bekezdésében foglaltakra – a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet
399/2015. (VI. 18.) határozattal jóváhagyott, 2015. július 1. napjától hatályos Szervezeti
és  Működési  Szabályzatát  2017.  február  28.  napjával  hatályon  kívül  helyezi,  2017.
március 1. napjától a határozat melléklete szerinti Szervezeti és Működési Szabályzatot
hagyja jóvá.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e határozatot
küldje meg a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója részére. 
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  Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a polgármester

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

       Határidő: 2017. február 24.

Dunaújváros, 2017. február 16.

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

sportbizottság elnöke

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

bizottság elnöke
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