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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatát (a 

továbbiakban: SZMSZ) 2014. március 27-ei ülésén vizsgálta felül és módosította a Képviselő-

testület. Az egységes szerkezetű SZMSZ-be pontosításra került az intézmény telephelyeinek 

meghatározása, illetékességi területe, valamint beépítésre kerültek a hatályos kormányzati 

funkció kódok, a nem használt tevékenységi körök pedig törlésre kerültek.  

 

Az SZMSZ jelenlegi módosítását az indokolja, hogy a nemzetgazdasági miniszter 43/2014. 

(XII. 30.) NGM rendeletében módosította a kormányzati funkciók, államháztartási 

szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM 

rendeletét.  

A rendelet módosítása alapján az intézmény alaptevékenységei közül kikerül az „Iskolai 

intézményi étkeztetés” és helyébe a „Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben” 

meghatározás lép. Szintén változik az „Óvodai intézményi étkeztetés”, „Gyermekétkeztetés 

köznevelési intézményben” alaptevékenységre, valamint kiegészül a „Gyermekétkeztetés 

bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében” szakfeladattal, amit eddig az óvodai 

intézményi étkeztetés tevékenység foglalt magába.  

Változást jelent továbbá az intézmény alaptevékenységében, hogy már nem lát el köztemető 

fenntartásával, működtetésével kapcsolatos feladatokat, így ennek a szakfeladatnak a törlése 

indokolt. A feladat finanszírozásához szükséges összeget az önkormányzat igényli, így ezért 

az az önkormányzat alaptevékenységei között kell a feladatot megjeleníteni, mely a február 

hónapra tervezett önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 

során kerül beépítésre.  

Az intézmény alapító okiratával összhangban van a Szabályzat.  

 

Az SZMSZ III. fejezet 2. pontja tartalmazza az intézmény belső szervezeti egységeinek főbb 

feladatait, mely szintén átdolgozásra került. Az új szervezeti egység kialakításánál az 

intézmény vezetése figyelembe vette az ÁROP-1.A.5-2013-2013 kódszámú „Polgár Város 

Önkormányzatának szervezetfejlesztése” tárgyú projekt keretében az IFUA Horváth & 

Partners külső szakértő csoport megállapításait, javaslatait. Ennek alapján az eddigi két 

csoport - Szakmai csoport és Gazdasági csoport - helyett három üzemegység került 

kialakításra - Műszaki üzemegység, Gazdasági üzemegység, Konyha és fürdő üzemegység – 

valamint a hozzájuk tartozó feladatok meghatározásra.  



Az intézmény belső szervezeti egységének újragondolása szükségessé tette az SZMSZ 1. sz. 

mellékletének módosítását is, mely már az új intézményi szervezeti felépítést tartalmazza.  

Az SZMSZ hatálybalépésével a jelenleg hatályban lévő 29/2014. (III. 27.) számú határozattal 

elfogadott Szabályzat hatályát veszti.  

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

 

 

 

Polgár, 2015. január 20. 

     Tisztelettel: 

 

        Tóth József 

        polgármester 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2015. (I. 29.) számú határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága Szervezeti és 

Működési Szabályzatának felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és 

az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület az előterjesztés melléklete szerint elfogadja 

Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága Szervezeti 

és Működési Szabályzatát elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy 

gondoskodjon arról, hogy az 1. pont szerinti dokumentumot az 

intézmény valamennyi dolgozója megismerje annak 

hatálybalépéséig.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Hágen József intézményvezető 

 

 


