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Helyszín: Városháza, Pávai-Vajna Ferenc terem 

 

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerinti bizottsági tagok: Kocsis Róbert bizottsági elnök, 

Antalné Tardi Irén bizottsági tag, Németi Attila bizottsági tag, Jónás Kálmán bizottsági tag, 

Haller Lászlóné bizottsági tag, Szőllősi Kálmánné bizottsági tag, Kiss Gábor bizottsági tag 

 

A hivatal részéről jelen van: dr. Korpos Szabolcs megbízott jegyző, Lockár Zsuzsa vezető 

ügyintéző, Veres Annamária ügyintéző, Schmiedtné Mónus Erika ügyintéző, Bukta Józsefné 

jegyzőkönyvvezető 

 

Továbbá jelen van: Fásiné Kovács Katalin Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató 

Intézmény élelmezésvezető 

 

A bizottsági elnök az ülést megnyitja. A bizottsági elnök az aláírt jelenléti ív alapján 

megállapítja, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes. A bizottsági elnök javaslatot tett a 

napirendi pontok elfogadására.  

 

A Bizottság (döntéshozatalban 7 fő vett részt) 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül) elfogadta a napirendi pontokat és a következő határozatot hozta: 

 

90/2017. (VI.13.) INESZB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága 2017. június 13.-i nyílt ülésének napirendjét a következők szerint határozza 

meg: 

 

Napirend: 

 

1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzatának jóváhagyására 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

Tájékoztatók, bejelentések 

 

1. napirend 

 

Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény 

Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására 

 
dr. Korpos Szabolcs: 

Kiegészíteni valója nincs, de azt el kívánja mondani, hogy ez egy nagyon részletes és jól 

összerakott szervezeti és működési szabályzat. Mivel ez egy új intézmény, ez a legelső 

SZMSZ-e, későbbiekben természetesen a jogszabály módosulások miatt többször is 

módosításra fog kerülni.  

 

Antalné Tardi Irén: 

Az engedélyezett létszámnál 2 fő gazdasági vezető olvasható, a kérdése, hogy a szervezeti 

ábrán hol helyezkedik el ez a két gazdasági vezető, mellérendelt vagy alárendeltségi viszony 

van közöttük? A másik pedig, ha nem mellérendeltek, akkor a feladat-hatáskör leosztásánál, 
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helyettesítésnél erről miért nincs szó? Harmadik kérdés, ha a munkavállalóknak 

továbbképzésre van szüksége,  mi indokolja azt, hogy tanulmányi szerződést kell velük kötni? 

 

dr. Korpos Szabolcs: 

Az SzMSz 1. sz. melléklet Szervezeti felépítésben a gazdasági vezetőt közvetlenül az 

igazgató alá, de a csoportvezetők és a könyvelők felé helyezi. Mivel ez egy új intézmény, a 

gyakorlatban ki fogja forrni magát, hogy mennyire jó ez a szervezeti felépítés. 

Továbbképzéssel kapcsolatos támogatási szerződések kötése bevett gyakorlat a hivatali 

struktúrában. A polgármesteri hivatal is támogatási szerződést köt minden nagyobb a 

munkakör betöltéséhez szükséges továbbképzés alkalmával a munkavállalóval. A 

helyettesítési rend általánosan került megfogalmazásra. A munkaköri leírás tartalmazza 

mindenkinek a személyre szabott helyettesítését.  

 

Antalné Tardi Irén: 

1 vagy 2 gazdasági vezető van? A létszám lebontásnál 2 szerepel, az ábra alapján 1, és a 

feladatleosztásnál is egyet lát. Ez azért fontos, mert a gazdasági vezető, az egy magasabb 

vezető beosztású  dolgozónak minősül. Azt írja az SzMSz az igazgató feladatkörénél, hogy a 

gazdaságvezetői álláshely megüresedés esetén kezdeményezi annak betöltését a fenntartónál.  

 

dr. Korpos Szabolcs: 

Mint ahogy mondta, a gyakorlatban kell kiderülnie, hogy egy SzMSz mennyire jól működik a 

való életben, vagy sem. Mivel a jogszabály alapján a gazdaságvezető magasabb vezetőnek 

minősül, akkor nem megkerülhető a fenntartónak, azaz az önkormányzatnak a bevonása a 

kiválasztási folyamatban. A létszámmal kapcsolatban, azt kell irányadónak tekinteni, ami a 

létszámadatoknál szerepel, nem pedig ami a mellékletben.  

 

Kocsis Róbert: 

Elképzelhető, hogy esetleg elírás történt a szövegben? 

 

dr. Korpos Szabolcs: 

Elképzelhető, de jelenleg nem tudja fejből, hogy hány gazdasági vezetője van az 

intézménynek. Ezért hívtuk volna meg az intézmény részéről is képviselőket, mert neki csak a 

jogi szempontú véleményezését kell ellátnia ennek a szabályzatnak.  

 

Kiss Gábor: 

Ellentmondást talált, amikor elolvasta az SzMSz-t. A 9. oldalon azt olvasta, hogy: az 

intézmény alaptevékenysége nem haszonszerzésen alapszik. Az önkormányzati vagyon üzleti 

célú használatba, haszonszerzésbe adása, szálláshely szolgáltatás. Véleménye szerint ezek 

már mind haszonszerzések.  

 

dr. Korpos Szabolcs: 

Az intézmény jelenleg egy adott számú tevékenységet lát el, de az intézmény lehetővé teszi, 

hogy többet is ellásson, ezek felsorolása is látszik. Alapvetően nem nonprofit szervezetnek 

minősül, nem a profitszerzés a célja, de közvetetten megvalósíthat. Azt javasolja, gyűjtsék 

össze a módosítási lehetőségeket és tárják a szervezet elé. Annak megfelelően, egy nagyobb 

módosítási csomagban együtt keresztül tudja vinni ezeket a kiigazításokat. De alapvetően még 

mindig úgy látja, hogy a kettő nem zárja ki egymást.  

 

Megérkezett Fásiné Kovács Katalin a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény 

élelmezésvezetője. 

 

Kocsis Róbert üdvözölte a megérkezett élelmezésvezetőt, és megkérdezte tőle hány gazdasági 

vezetője van az intézménynek? 
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Fásiné Kovács Katalin: 

1 fő gazdasági vezetője van az intézménynek, Kálmán Lászlóné.  

 

Kocsis Róbert: 

Az anyagban 2 fő szerepel, akkor az pusztán elírás? 

 

Fásiné Kovács Katalin: 

Az engedélyezett létszám 82,5 fő, tehát az jól szerepel az anyagban. Valószínű elírás történt, 1 

fő gazdasági vezető van,  az élelmezési csoport 63,5 főről 64,5 főre változik.  Eddig ő 

élelmezési csoportvezetőként szerepelt, de ezek szerint most átkerült akkor az élelmezési 

csoportba.  

 

dr. Korpos Szabolcs: 

A szervezeti ábrában szerepel az élelmezési csoportvezető. 

 

Fásiné Kovács Katalin: 

Igen az úgy jó, a szervezeti felépítés az helyesen van.  

 

Antalné Tardi Irén: 

Azért kérdezte, hogy hány gazdasági vezetője van az intézménynek, mert van költségvetésük 

az egyes intézményeknek, de gazdasági szervezetük nincs, de a pénz elköltése úgy lehetséges, 

hogy előtte a gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzése szükséges ahhoz, hogy az 

intézményvezető bármiféle kötelezettséget vállaljon. Nyilván a működés majd sok mindent 

bebizonyít. A gazdasági vezető egy magasabb vezető beosztású dolgozónak minősül, és döntő 

kérdés, hogy mely vezetőket soroljuk ide. Sok sikert kíván az intézménynek ahhoz, hogy 

mindenki a jobbítás szándékával járuljon hozzá, ha ez az SzMSz nem tökéletes, de 

tökéletesebb legyen. A létszámot mindenképp rendbe kell tenni, mert költségvetési 

intézménynél az, hogy mennyi vezető van és milyen státuszban az döntő kérdés, nem csak 

annyi hogy jól van-e összeadva vagy sem. Ettől függetlenül elfogadásra javasolja az 

előterjesztést, de ezek olyan kérdések, melyek a működés során életbevágóak.  

 

 Kocsis Róbert: 

Azt gondolja, az SzMSz most az indulásban segít, aztán amit a működés közben tapasztalnak, 

azon változtatni lehet később.  

 

A bizottság 7 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 7 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

91/2017.(VI.13.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága jóváhagyja a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény mellékletben 

kiadott szervezeti és működési szabályzatát.  

 

Határidő: 2017. június 15. 

Felelős: bizottsági elnök 

 

A bizottsági elnök az ülést 13 óra 40 perckor bezárta.  

                                                           Kmf. 
           Kocsis Róbert                                           Antalné Tardi Irén 

              bizottsági elnök                                                                                   bizottsági tag 

        
                                                              Bukta Józsefné 

                                                             jegyzőkönyvvezető 


