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Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése a következők
szerint rendelkezik: „ A költségvetési szerv szervezetét, 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.”
Az elkészült Szabályzat az Intézmény alapító okiratának módosítása és a Magyar
Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának intézményi szervezeti és működési
szabályzatokra vonatkozó tájékoztatása alapján került áttekintésre és felülvizsgálatra. Az új
Szervezeti és Működési Szabályzat az előterjesztés mellékletét képzi.
Józsáné dr. Kiss Irén Intézményvezető asszony kísérőlevelében tájékozatott, hogy a
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása az alábbiakra terjedt ki:
„Az Ávr. 13. § (1) b) pontja alapján a költségvetési szerv szervezeti és működési
szabályzata tartalmazza a költségvetési szerv alapító okiratának keltét, számát és az alapítás
időpontját. Tekintettel arra, hogy az Intézmény alapító okirata módosításra került, szükséges
volt ennek átvezetése.
Az Ávr. 13. § (1) c) pontja szerint a költségvetési szerv szervezeti és működési
szabályzata tartalmazza a költségvetési szerv által ellátandó, kormányzati funkció szerint
besorolt alaptevékenységeinek megjelölését. Az Alapító Okirat utolsó módosítása érintette az
alaptevékenységek körét, így megtörtént azok átvezetése. A felülvizsgálat során megtörtént az
alaptevékenységek meghatározásának felülvizsgálata a hatályos szakmai jogszabályok
alapján.
Az Ávr. 13. § (1) c) pontja szerint a költségvetési szerv szervezeti és működési
szabályzata tartalmazza a költségvetési szerv szervezeti felépítését és működési rendjét, a
szervezeti egységek megnevezését, feladatait, illetve a költségvetési szerv szervezeti ábráját.
Ennek figyelembevételével felülvizsgálatra került az Intézmény szervezeti felépítése, a
hatályos szakmai jogszabályok és szakmai szabályzók (protokollok, irányelvek) alapján;
továbbá felülvizsgálatra került a szervezeti egységek tevékenységei és feladatköre, a vezetői
és nem vezetői munkakörök kapcsolódása. Ennek eredményeként csökkentettük a vezetői
szinteket, ez által egyszerűsödött az alá-fölérendeltségi kapcsolatrendszer.
Az Ávr. 13. § (1) g) pontja szerint a költségvetési szerv szervezeti és működési
szabályzata tartalmazza a helyettesítés rendjét, ideértve a költségvetési szerv vezetőjének
akadályoztatása esetét vagy ha a tisztség ideiglenesen nincs betöltve, az általános helyettesítés
rendjét. Ennek megfelelően módosításra került az intézményvezető helyettesítésére vonatkozó

szabályozás. A helyettesítés rendje egyértelműen meghatározásra került minden szervezeti
egység esetében is, különös tekintettel azon munkakörökre, ahol erre vonatkozóan szakmai
jogszabály egyértelműen rendelkezik.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII.31.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Bkr.) és a belső ellenőrzéssel
kapcsolatosan kiadott belső ellenőrzési standardoknak megfelelően az új SzMSz tartalmazza
az ezzel összefüggő alapvető szabályozást. A módosítás során figyelembe vettük, hogy az
intézmény vonatkozásában a belső ellenőrzési feladatokat az irányító szerv látja el.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján az SzMSz-ben pontosításra került a
Közalkalmazotti Tanács működésére vonatkozó szabályozás, illetve a munkavédelemről szóló
1993. évi XCIII. törvény 70/A. § alapján beillesztésre került a munkavédelmi képviselő
intézménye.
A változásoknak megfelelően a régi SzMSz szövegkörnyezetét illesztettük az új
szabályozáshoz, amelynek következtében több helyen változtatásokat illesztettünk be.”
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 13. § (1) bekezdése rendelkezik a költségvetési szerv
szervezeti és működési szabályzatának tartalmáról. Az elkészült szabályzat megfelel a fenti
jogszabályban meghatározott követelményeknek.
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot.
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(1) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, Lajosmizse Város
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Szervezeti és Működési
Szabályzatát jóváhagyja, egyúttal a hatályban lévő Szervezeti és Működési
Szabályzatot hatályon kívül helyezi.
(2) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza Basky
András elnököt a Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására.
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