
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. szeptember 16.

Javaslat  a  Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet  és  az  Egészségmegőrzési  Központ
gazdasági  feladatainak  ellátására  vonatkozó  munkamegosztási  megállapodás
módosításának jóváhagyására 

Előadók:     a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő:        Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető
Demeter-Weiner Anett ügyintéző

Meghívott: Farkasné Vörös Magdolna a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 
igazgatója
Dózsáné Dr. Sasvári Ildikó Anna az Egészségmegőrzési Központ 
intézményvezetője

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. szeptember 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. szeptember 15.

A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  110/2015.  (III.  19.)  határozata
alapján  az  Egészségmegőrzési  Központ  gazdasági  feladatát  2015.  április  1.  napjától  a
Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet  látja  el.  A  feladatellátásra  munkamegosztási
megállapodást  kötött  a  GESZ  és  az  érintett  intézmény.  A GESZ  igazgatója  a  megállapodás
módosítására tett javaslatot, melyet az irányító szervnek kell jóváhagynia.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve:  Humán Szolgáltatási Főosztály 
Intézményigazgatási Osztály

Iktatószám: 34983-1/2021.

Ügyintéző neve: Demeter-Weiner Anett Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: Főosztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: ------
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:  egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet és az Egészségmegőrzési Központ gazdasági
feladatainak  ellátására  vonatkozó  munkamegosztási  megállapodás  módosításának
jóváhagyására 

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdése
értelmében a gazdasági szervezet  feladatait,  ha a költségvetési  szerv éves átlagos statisztikai
állományi  létszáma  a  100  főt  nem  éri  el,  az  irányító  szerv,  az  államháztartás  önkormányzati
alrendszerében az önkormányzati hivatal, vagy – az irányító szerv döntése alapján – az irányító
szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv látja el.

A  fenti  rendelkezés  alapján  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a
110/2015.  (III.  19.)  határozatában  rögzítette,  hogy  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat,  az
Egészségmegőrzési Központ, az Intercisa Múzeum, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
és  a  József  Attila  Könyvtár  Dunaújváros  intézmény  gazdasági  szervezeteinek  feladatát  2015.
április 1. napjától a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet látja el. 

A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet a gazdasági feladatok ellátására munkamegosztási
megállapodást kötött a fenti intézményekkel, melyben meghatározták, hogy az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról  szóló 368/2011.  (XII.  31.) Korm. rendelet 9. § (1)  bekezdésében
meghatározott feladatok közül melyik feladatot melyik költségvetési szerv látja el. Egy feladatra
csak egy költségvetési szerv jelölhető ki. 

Az  érintett  intézmények  és  a  GESZ  között  megkötött  munkamegosztási  megállapodásokat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 400/2015. (VI. 18.) határozatával
hagyta  jóvá,  majd  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  809/2017.  (XII.14.)
határozatával módosította (az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete).

A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója az Egészségmegőrzési Központtal fennálló
megállapodás módosítására tett javaslatot (az előterjesztés 3. számú melléklete).

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi, és lakhatási bizottság és az ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság a 2021. szeptember 15-i üléseiken tárgyalták. Mivel a bizottsági ülésekre a közgyűlési
postázást követően került sor, ezért a bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a Közgyűlésen
szóban ismertetik

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
….../2021. (IX.16.) határozata

a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet és az Egészségmegőrzési Központ gazdasági
feladatainak  ellátására  vonatkozó  munkamegosztási  megállapodás  módosításának
jóváhagyásáról 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte, és jóváhagyja a
Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet  és  az  Egészségmegőrzési  Központ  által



megkötött,  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése 400/2015.  (VI.
18.)  határozatával  jóváhagyott  és  809/2017.  (XII.14.)  határozatával  módosított
munkamegosztási megállapodás 2. számú módosításának tervezetét, melyet a határozat 1-
2. melléklete tartalmaz.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  az  1.  pont  szerinti  Egészségmegőrzési  Központ  által  megkötött
munkamegosztási  megállapodás  2.  számú módosítását  és  a  módosításokkal  egységes
szerkezetbe foglalt megállapodást jóváhagyólag írja alá. 

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

  a humán szolgáltatási főosztály vezetője

Határidő: 2021. október 8.

3.  Dunaújváros  Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése felkéri a polgármestert  a
határozat közlésére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a polgármester      
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a humán szolgáltatási főosztály vezetője

                        Határidő: 2021. szeptember 30.

     Dunaújváros, 2021. szeptember 16.

Dr. Székely Károly s.k. Tóth Kálmán s.k.
a szociális, egészségügyi és lakhatási

bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke




