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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására 

 
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése értelmében a 
költségvetési szerv szervezetét, feladatainak részletes belső rendjét és módját szervezeti és 
működési szabályzat állapítja meg.  
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
13. § (1) bekezdése szabályozza, hogy mit kell tartalmaznia a költségvetési szerv szervezeti és 
működési szabályzatának: 
 
„a) a költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabály teljes megjelölését, ha a költségvetési 
szerv alapításáról jogszabály rendelkezett, 
 
b) a költségvetési szerv 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 (ideértve – a 
költségvetési szerv vezetőjének és gazdasági vezetőjének akadályoztatása esetén vagy ha a 
tisztség ideiglenesen nincs betöltve – az általános helyettesítés rendjét), az ezekhez 
kapcsolódó felelősségi szabályokat, 

 
h) jogszabályban meghatározott kivétellel a munkáltatói jogok gyakorlásának – ideértve az 
átruházott munkáltatói jogokat is – rendjét, és 
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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 feladatokat ellátja.” 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. március 30-án a 36/2017. (III. 
30.) önkormányzati testületi határozatával hagyta jóvá Püspökladány Város Gazdasági Ellátó 
Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ).  
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. augusztus 31-én a 94/2017. 
(VIII. 31.) önkormányzati testületi határozatával hagyta jóvá Püspökladány Város Gazdasági 
Ellátó Szervezetének Alapító Okiratát. Ez maga után vonta az intézmény SZMSZ-nek 
felülvizsgálatát. A vizsgálatot követően az intézmény megbízott vezetője új SZMSZ-t 
készített, melyet jóváhagyásra benyújtott a fenntartónak.  
 
A Gazdasági Ellátó Szervezet SZMSZ-nek jóváhagyása a képviselő-testület hatáskörébe 
tartozik. A SZMSZ vizsgálatát tehát a képviselő-testületnek kell elvégeznie. A jóváhagyás 
csak akkor tagadható meg, ha a dokumentum jogszabályt sért. Ebből következően a 
vizsgálatnak arra kell irányulnia, hogy az intézmény igazgatója a hatályos jogszabályi 
rendelkezésnek megfelelően készítette-e el az általa elfogadásra beterjesztett szabályzatot. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak elfogadására, mivel a 
benyújtott Szervezeti és Működési Szabályzat a jogszabályi előírásoknak megfelel. 
 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 13. § (1) 
bekezdésében foglaltak figyelembevételével jóváhagyja Püspökladány Város Gazdasági 
Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatát, ezzel egyidejűleg hatályon kívül 
helyezi a költségvetési szerv 36/2017. (III. 30.) önkormányzati testületi határozattal 
jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Dombi Imréné polgármester 
  Löveiné Tóth Beáta mb. igazgató 
 
 
 
Püspökladány, 2017. szeptember 20. 
 
 
 
 
         D o m b i  Imréné  
              polgármester 


























































