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Elıterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
 mőködésével kapcsolatos döntés 

 
Iktatószám: I/6215/2/2013. 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 103/2013. (VI.27.) 
határozatával a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezetének 
megszüntetésével kapcsolatos elvi döntést meghozta, valamint döntött az ezzel kapcsolatos 
elıkészítı és egyeztetı feladatok elvégzésérıl, elıkészítésérıl.  
A döntés meghozatalát követıen felmerültek olyan alternatívák mely szerint az intézmény 
megszüntetés több problémát is felvetne, mőködését több indok is alátámasztja. 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átszervezése 
alapvetıen a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalt érintheti.  
Jelenleg a két Intézményben az alábbiak szerint történik a feladatok ellátása: 
 
I. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal - önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési 

szerv 
(A felsorolás azon feladatokra terjed ki, melyek érinthetik az Intézményi átszervezést):  

- Önkormányzati hatósági-, képviselı-testületi-, és bizottsági feladatok  
- Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás munkaszervezeti-, és gazdálkodási feladatai  
- A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társuláshoz tartozó intézmények, a Meserét 

Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde valamint a Lajosmizse Város 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye gazdálkodási feladatai 

- Piac, vásár mőködtetése 
- Önkormányzati ingatlanok-, közterületek fenntartása, karbantartása 
- foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 

közfoglalkoztatása 
- Sportlétesítmények mőködtetése, fejlesztése 
- Belsı ellenırzési feladatok (megbízással) 
- Hulladékgazdálkodás (megbízással) 
- Temetı fenntartása, mőködtetése (szerzıdéssel) 
- Víz- és csatorna-, közvilágítás mőködtetése (szerzıdéssel) 

 
II.  Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete - önállóan 

mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv  
- Óvodai intézményi étkeztetés 
- Iskolai intézményi étkeztetés 
- Bölcsıdei étkeztetés 
- Szociális étkeztetés 
- Számviteli, könyvvizsgálói adószakértıi tevékenység 
- Intézményi térítési díjak beszedése 
- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
- Mővelıdési ház és könyvtár gazdálkodási feladatai  
- Fekete István Sportiskolai Általános Iskola mőködtetési feladatai 
- Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése 
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A feladatok átcsoportosítása és az esetleges profiltisztítás mellett javasolt lenne az IGSZ 
további mőködtetése. Javasolnám, hogy azok a feladatok, amelyek jól megszervezetten, 
zökkenımentesen mőködnek jelenleg is, ne kerüljenek egyik intézménytıl a másikba, hiszen 
ez mind adminisztratív, mind pénzügyi többletterhet jelenthet városunk költségvetésének. 
Azok a feladatok, amelyek ésszerően az IGSZ-nél (Iskola mőködtetése, beleértve a 
Sportcsarnok fenntartását, mőködtetését is, az étkeztetési térítési díjak beszedése, konyhák 
mőködtetése, technikai dolgozók irányítása, gyermekek nyári napközbeni ellátásához 
szerzıdések megkötése, megbízási díjak kifizetése) kerülnek jelenleg ellátásra, egy ott lévı 
intézményvezetıvel, az ı irányításával kiválóan elláthatók és mőködtethetık a továbbiakban 
is. 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 
(Ávr.) 9. § (4) bekezdése értelmében, gazdasági szervezettel 
a) az önállóan mőködı költségvetési szerv nem rendelkezik, 
b) az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv jogszabály vagy az irányító szerv 
döntése alapján rendelkezhet. Az Ávr. 11. § (3) bekezdése alapján, a gazdasági szervezettel 
nem rendelkezı költségvetési szerv esetén gazdasági vezetıt nem kell megbízni,… . 
 
Az IGSZ jelenleg önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. Amennyiben az 
intézmény csak önállóan mőködı lenne, és nem önállóan gazdálkodó, ez azt jelentené, hogy 
nem kellene önálló gazdasági vezetıt alkalmazni. Tekintettel arra, hogy gazdálkodási 
feladatokat ellátó intézményrıl van szó és ismerve az intézmény jelenlegi feladatait, indokolt 
a jelenlegi szervezeti forma megtartása.   
Jelenleg önállóan vállalhat kötelezettséget, közbeszerzési eljárást folytathat le, külön 
beszámoló elkészítésére, azonban most is és fenti esetben is kötelezett lenne. Tekintettel arra, 
hogy ezen jogállás  megváltoztatása lényegi változást nem jelentene -   amennyiben csak 
önállóan mőködı szerv lenne - nem tartom indokoltnak ennek megváltoztatását. A szervezeti 
forma gyakorlatilag bármikor megváltoztatható. 
 
Összegezve: Az eddigi mőködési tapasztalatok nem támasztják alá azt, hogy az IGSZ 
megszüntetése lenne a legjobb döntés. A mindennapi mőködési tapasztalatok és feladatellátás 
alapján javaslom, hogy az Intézmények Gazdasági Szervezetét önállóan mőködı és 
gazdálkodó intézményként a továbbiakban is mőködtessük. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal ez év eleji szervezeti átalakítása során az 
Önkormányzati Irodát azért hoztuk létre, hogy egy helyre kerüljenek a városgazdasági, piac-, 
vásár-, mőködtetési, önkormányzati ingatlanok-, közterületek fenntartása, karbantartása 
feladatok, ezért javaslom ezen feladatokat a továbbiakban is itt, a Hivatalban ellátni. 
Megfontolandó, hogy a Mővelıdési Ház és Könyvtár mint intézmény gazdálkodása az IGSZ-
nél maradjon az egyenlı teherviselés végett, ezáltal az intézmény nevét sem kell 
megváltoztatni, hiszen ellát a nevében feltüntetett intézményi gazdálkodási feladatokat is. 
Szükségesnek ítélem, hogy fentiek alapján a T. Képviselı-testület gondolja át még egyszer az 
IGSZ megszüntetése tárgyban hozott döntését, a továbbmőködtetés lehetıségét és feltételeit. 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselı-testület elé: 
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I.  Határozat-tervezet 
 

……./2013.(……) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei  
Gazdasági Szervezetének megszüntetésével kapcsolatos döntés visszavonása 

 
Határozat 

 
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2013. június 27. napján 

meghozott 103/2013. (VI.27.) határozatát, amelyet a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezetének megszüntetésével kapcsolatban 
hozott visszavonja. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. október 31.  

 
II.  Határozat-tervezet 

 
……./2013.(……) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek  
Gazdasági Szervezete mőködésével kapcsolatos döntés 

 
Határozat 

 
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Lajosmizse 

Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete mőködését módosítja.   
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Lajosmizse 

Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetétıl a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz szervezi az alábbi feladatokat:  
-…………………………. 
-…………………………. 

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivataltól a Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezetéhez szervezi az alábbi feladatokat:  
-……………………………. 
-……………………………. 

4.  A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következı ülésre a 
határozatban foglaltak végrehajtását készítse elı és terjessze a Képviselı-testület elé. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. október 31. és 2013. november 
 
Lajosmizse, 2013. október 15. 
 
      Basky András sk. 
      polgármester 


