Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
JEGYZŐJE
______________________________
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS
Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény önálló gazdasági szervezetének
megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő:

dr. Laza Margit jegyző

Az előterjesztést készítette:

Schuszterné Busi Mária

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:

Polonkai Zoltánné Pénzügyi Osztályvezető
Dr. Szánthó András
Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja:

Szociális és Egészségügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

Testületi ülés időpontja:

2015. február 17.

Ellenjegyző:

Vittmanné Gerencsér Judit
Szervezési és Ügyviteli osztályvezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte: -

1

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX.
törvény módosította az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
költségvetési szervek gazdasági besorolásáról szóló rendelkezéseit. 2015. január 1-től szűkült a
gazdasági szervezettel rendelkező intézménynek való besorolás lehetősége.
Az Áht. 10. § (4) bekezdése kimondja, hogy „A költségvetési szerv – a (4a) és (4b) bekezdésben
meghatározott kivétellel – gazdasági szervezettel rendelkezik.”
A (4a) bekezdés szerint „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 (4b) bekezdés szerint „Az irányító szerv döntése alapján a (4a) bekezdést a 100 fő éves átlagos
statisztikai állományi létszámot elérő költségvetési szervre is alkalmazni kell.”
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fenntartásában az Egészségügyi és
Szociális Intézmény (a továbbiakban: ESZI) rendelkezik önálló gazdasági szervezettel. Az
intézmény 2013. évi beszámolójában az átlagos statisztikai állományi létszám 73 fő.
A fenti jogszabályokban rögzítettek miatt szükségessé válik az ESZI önálló gazdasági
szervezetének megszüntetése, az Intézmény átalakítása önálló gazdasági szervezettel nem
rendelkező költségvetési szervvé.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ámr.) 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja rögzíti, hogy a költségvetési szerv
- a) a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek
előirányzataival minden esetben,
- b) a működtetéshez, a vagyon használatához, valamint az a) pontba nem tartozó, a
közfeladatai ellátásához szükséges egyéb előirányzataival jogszabály vagy az irányító
szerv döntése alapján rendelkezik.
Az Ámr. 9. § (1) bekezdése szerint a gazdasági szervezet
-

-

a) a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és
felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási,
adatszolgáltatási, beszámolási és pénzügyi, számviteli rend betartásáért, és
b) a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a
használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért
felelős szervezeti egység.

Az Ámr. 9. § (5) bekezdése szerint:
„(5) Az Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdése és a (4) bekezdés szerinti költségvetési szerv (a
továbbiakban együtt: gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv) (1) bekezdés
szerinti feladatait
a) az Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti esetben az irányító szerv vagy az irányító szerv
irányítása alá tartozó más költségvetési szerv az állományába tartozó alkalmazottakkal, a
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodásban (a továbbiakban:
munkamegosztási megállapodás) meghatározott helyen és módon,
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b) a (4) bekezdés szerinti esetben az önkormányzati hivatal, illetve a társulási tanács
munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv alkalmazásában álló, az önkormányzati
hivatal, illetve a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője
által kijelölt személy
látja el, kivéve ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti feladatok ellátása szolgáltatás vásárlásával
történik.”
A munkamegosztási megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a 9. § (1) bekezdése szerinti
feladatok közül melyik feladatot melyik költségvetési szerv látja el. Egy feladatra csak egy
költségvetési szerv jelölhető ki. A munkamegosztási megállapodást az irányító szerv hagyja jóvá.
A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint
gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező, Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata által alapított és fenntartott költségvetési szervek közötti munkamegosztásról szóló munkamegosztási megállapodás az
előterjesztés 3. mellékleteként került csatolásra.
A költségvetési szerv feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját szervezeti és
működési szabályzat állapítja meg. A szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat a
költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában vagy a szervezeti egységek
ügyrendjében, a gazdálkodás részletes rendjét belső szabályzatban kell meghatározni.
A munkamegosztási megállapodásban rögzített, illetve a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott feladatokhoz igazítva szükséges megállapítani az ESZI-nek, mint gazdasági
szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnek az állományi létszámát.
Az Ámr. 11. § (3) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési
szervnél gazdasági vezetőt nem kell megbízni.
Mindezek a gazdasági szervezetben lévő közalkalmazotti álláshelyek átrendeződésével, az
alkalmazottak irányító szervhez történő áthelyezésével, illetve esetlegesen létszámcsökkentéssel
járhatnak.
A gazdálkodási besorolás megváltozása a gazdasági szervezet feladatait ellátó dolgozókat (ún.
központi irányításban dolgozókat) érinti, a telephelyeket, a szakdolgozók, takarítók
munkaviszonyát nem.
Áttekintettük az ESZI jelenlegi szervezeti felépítését. Az önálló gazdasági szervezettel
rendelkező intézményben a„központi irányításban” jelenleg meglévő, összesen 18 álláshely közül
hét álláshellyel látják el a gazdasági, személyügyi, pénztárosi, valamint titkári feladatokat. Ezen
felül egy magasabb vezetői besorolású műszaki vezető, három osztott munkakörű portás-fűtőkarbantartó (ebből egy üres, megbízási szerződéssel betöltött) és egy üres karbantartói, valamint
hat takarítónői álláshely van még.
A beterjesztett munkamegosztási megállapodásban meghatározottak alapján az önálló gazdasági
szervezettel nem rendelkező intézményben maradó feladatok ellátásához 11 álláshely szükséges.
A hét álláshely-csökkenés a jelenlegi betöltött és betöltetlen állásokat figyelembe véve
közalkalmazotti elbocsátással várhatóan nem jár.
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Három álláshely átkerülne a Hivatalhoz, egy közalkalmazottat másik intézményünkbe
helyeznénk át – amennyiben azt elfogadja – egy üres könyvelői (megbízási szerződéssel ellátott),
egy portás-fűtő-karbantartó (megbízási szerződéssel ellátott) és egy üres karbantartói álláshely
feladatcsökkenés miatt megszüntetésre kerülne.
A szervezeti felépítés megváltozása miatt az ESZI Szervezeti és Működési Szabályzatát is
módosítani szükséges.
A Magyar Államkincstár által befogadott, 2011. július 5-ei hatályos egységes szerkezetű alapító
okirat 5.a) pontja tartalmazza a költségvetési szerv jogállását, gazdálkodási besorolását, miszerint
az ESZI önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, önálló jogi személy.
A fentiekben leírtak következményeként, valamint az Áht. 8/A §-ában előírt kötelezettség miatt
módosítani szükséges az ESZI Alapító okiratát.
Az Áht. 8/A § (2) bekezdés és a 11. § (7) bekezdés, valamint a 111. § (26) bekezdés értelmében
az alapító és módosító okiratokat a Magyar Államkincstár honlapján közzétett
formanyomtatványok alkalmazásával kell elkészíteni.
Az ESZI Alapító Okirata és a Módosító okirat a hivatkozott jogszabályi előírásoknak megfelelő
formában az előterjesztés 1. és 2. mellékletét képezi.
A határozati javaslatokban megfogalmazott „jelen határozat melléklete” alatt jelen előterjesztés
vonatkozó mellékleteit kell érteni .
Fentiek figyelembe vételével kérem a tisztelt Képviselő-testülettől a szükséges döntések
meghozatalát.
Határozati javaslatok:
1.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2015.(II.17.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény gazdálkodási
besorolásának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Egészségügyi és Szociális Intézmény gazdálkodási besorolását – az Alapító Okirat
törzskönyvi nyilvántartásba törénő bejegyzésének napjától - „önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv”-ről „önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező
költségvetési szerv”-re módosítja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
10. § (4) és (4a) bekezdésben foglaltak alapján.
2.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2015.(II.17.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapító Okiratának
módosításával kapcsolatos döntéséről
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Egészségügyi és Szociális Intézménynek – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8/A §-a alapján kiadott Alapító Okiratát jelen határozat 1. melléklete szerint
elfogadja.
II. az Egészségügyi és Szociális Intézmény 2011. július 5. napján kelt jelenleg hatályos
alapító okiratának Módosító Okiratát jelen határozat 2. melléklete szerint elfogadja.
III. felkéri a Polgármestert az Alapító Okirat és a Módosító Okirat beküldésére a Magyar
Államkincstárba a törzskönyvi bejegyeztetéshez.
Határidő: 2015. február 24.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester

3.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2015.(II.17.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény gazdasági
szervezetének megszüntetésével kapcsolatos döntéséről (munkamegosztási megállapodás
elfogadása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Egészségügyi és Szociális Intézmény gazdasági szervezetének feladatait 2015. július 1.
napjától a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodásban
rögzítettek szerint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztálya látja el.
II. a Polgármesteri Hivatal, mint önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv
és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata felügyelete alá tartozó
önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti
Munkamegosztási Megállapodást a jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal
elfogadja. A Munkamegosztási Megállapodás 2015. július 1. napján lép hatályba.
III. felhatalmazza a polgármestert a Munkamegosztási Megállapodás Önkormányzat részéről
történő aláírására, valamint felkéri a jegyzőt a Polgármesteri Hivatal részéről történő
aláírásra. Felkéri a polgármestert a Munkamegosztási Megállapodás
intézményvezetőkkel való megkötésére.
Határidő: 2015. július 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester, dr. Laza Margit jegyző
4.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2015.(II.17.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény gazdasági
szervezetének megszüntetésével kapcsolatos döntéséről (engedélyezett létszám
meghatározása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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I. az Egészségügyi és Szociális Intézmény engedélyezett létszámát – 2015. július 1-ei
hatállyal – a jelenlegi 79 álláshelyről - hét álláshellyel csökkenti.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a 2015. évi költségvetési rendeletben a
létszámcsökkentés átvezetéséről, valamint az álláshelyek átcsoportosításával
kapcsolatos munkaügyi intézkedések megtételéről.
Határidő: 2015. július 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester

5.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2015.(II.17.) határozata az Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület
I. felkéri a Polgármestert, hogy az Egészségügyi és Szociális Intézmény módosított
Szervezeti és Működési Szabályzatát terjessze a Szociális és Egészségügyi Bizottság
ülése elé.
Határidő: a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. április havi rendes ülésének
időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati
javaslat elfogadása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
50. §-a alapján minősített többséget igényel.
Budapest, 2015. január 30.

Schuszterné Busi Mária
gazdasági főmunkatárs
előterjesztés készítője

dr. Laza Margit
jegyző
előterjesztő

Melléklet:
-

Egyeztető lap
Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapító Okirata
Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapító Okiratának Módosító Okirata
Munkamegosztási Megállapodás
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Egyeztető lap
a „Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény önálló gazdasági szervezetének
megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalára”
című Képviselő-testületi előterjesztéshez
1. Az előterjesztés egyeztetve: (név, szervezeti egység) Polonkai Zoltánné osztályvezető, Pénzügyi
Osztály
Javaslatom beépítésre került.
Budapest, 2015. január 30 .

……………………………
aláírás

2. Az előterjesztés egyeztetve: (név, szervezeti egység) Dr. Szánthó András ESZI Intézményvezető
Észrevétel/javaslat:

Budapest, 2015. január 30.

……………………………
aláírás

-
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