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ELŐTERJESZTÉS
- a KözgyűléshezNyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő GAFEK intézmény
megszüntetésére, feladatainak a KÖZIM intézménybe történő integrálására

{fH\4-Dr.vKovács Ferenc
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Patóné Nagy Magdolna
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését

végző~
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
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Véleményező bizottságok:

1.

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
2. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
3. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
4. Pénzügyi Bizottság
S. Jogi, Ügyrend i és Etikai Bizottság
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Tisztelt

Közgyűlés!

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséhez kapcsolódó intézkedések körében a 4/2018 (1.25.) számú
határozatával a Közgyűlés rendelkezett arról, hogy meg kell vizsgálni a Gazdasági Feladatokat Ellátó
Központ (GAFEK) által - a NYITÖT megszűnését követően - ellátandó feladatokat és javaslatot kell tenni
a feladatok raciona lizálására .
A gazdasági feladatellátást 2015 . évtől alapvetően meghatározza, hogy az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 10. §-a kiegészült két új- a (4a) és a (4b) - bekezdéssel.
„10.§ (4a) 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. E rendelkezést nem kell alkalmazni az irányító szervre, az önkormányzati
hivatalra, az alaptevékenységként költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátására létrehozott
költségvetési szervre és az olyan költségvetési szervre, amely törvény, kormányrendelet alapján vagy az
állam nemzetközi kötelezettségére tekintettel gazdasági szervezettel rendelkezik .
(4b) Az irányító szerv döntése alapján a (4a) bekezdést a 100 fő éves átlagos statisztikai állományi
létszámot elérő költségvetési szervre is alkalmazni kell."
Fenti jogszabályi vá ltozás alapján az a költségvetési szerv, melynek éves átlagos statisztikai állományi
létszáma a 100 főt nem éri el, az nem rendelkezhet gazdasági szervezettel. Magyarország 2015. évi
központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény hatálybalépésekor a
törzskönyvi nyilvántartásban szereplő költségvetési szerv legkésőbb 2015 . április 1-jén kellett, hogy
megfeleljen a fentiekben hivatkozott feltételnek.
A jogszabálynak történő megfelelés érdekében az intézmény fenntartók - Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata, valamint a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖT) meghozták a
szükséges intézkedéseket, megtörtént az intézmények gazdasági feladatainak átszervezése.
Önkormányzatunknál ez az intézkedés a kulturális intézményeket, valamint az Egészségügyi Alapellátási
Igazgatóságot érintette, melyek gazdasági feladatainak ellátására létrehoztuk a Kulturális és
Egészségügyi Intézményeket Működtető (KEGSZI) intézményt, a NYITÖT pedig a szociális és
gyermekjóléti intézmények gazdasági feladatainak ellátása érdekében megalapította a GAFEK-et. Az
önkormányzatok és az állam között azonban az eltelt időszakban is jelentősen változott a feladat ellátási
struktúra, mely a gazdasági feladatokat ellátó intézményeknél további átszervezéseket indokolt . A
feladat csökkenés az intézmények megszüntetését is jelentette, így szűnt meg a KEGSZI, valamint az
ALIM .
A Közgyűlés a 67/2017 . (Ill. 30.) számú határozatában döntést hozott arról, hogy egyetért a Nyírségi
Többcélú Kistérség i Társulás 2017 .12.31. napjával történő megszüntetésével, továbbá 140/2017. (VI.
29 .) számú határozatában döntött a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátott
közfeladatok 2018 . január 1. napjától történő megszervezéséhez szükséges döntések meghozataláról.

A fenntartóváltás következtében az Önkormányzathoz visszakerült, illetve az átszervezéssel érintett
intézmények:
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Az átszervezéssel érintett intézmények:
Fő-ben
Engedélyezett
Megnevezés

létszám

2018.1.1.

Nyíregyház i Szociál is Gondozási Központ

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

196,5

244

Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ

68

Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ GAFEK

7

Összesen

515,5

Az Önkormányzatnál jelenleg két kifejezetten a gazdasági feladatok ellátására létrejött intézmény
működik, melyet a hatékony munkavégzés és gazdaságossági szempontok alapján javaslunk 2019.
január 01-től egy intézménybe integrálni.
Jelenleg a GAFEK-nél a GYES miatt átmenetileg megüresedett gazdasági létszámokat nem tudják
megfelelő képzettséggel rendelkező munkatársakkal betölteni.
A hatékonyabb munkaszervezés
miatt az a döntés látszik megalapozottnak, ha a GAFEK intézményt a KÖZIM intézménybe integráljuk.
Ezzel együtt viszont javasoljuk áttekinteni a KÖZIM feladatellátását is és ahol indokolt a gazdasági
szakembereket a kulturális, illetve a szociális intézményekbe kivinni, segítve ezzel a szakmai
feladatellátást .

A KÖZIM feladatkörébe - az intézmények pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása keretében - az
alábbiakban felsorolt főbb feladatok tartoznak:
•

•
•
•
•

•
•

az intézmények éves költségvetésének tervezésében való közreműködés, az elemi
költségvetések és éves beszámolók készítése, előirányzat-nyilvántartás, a felhasználás
figyelemmel kísérése, előirányzat módosítás kezdeményezése,
könyvvezetés, bankszámlakezelés, készpénzkezelés,
intézményi pályázatok, pályázati elszámolások kezelése,
a pénzügyi-gazdasági területhez tartozó szabályzatok elkészítése, folyamatos karbantartása,
az intézmények adózással, járulékfizetéssel és azok elszámolásával kapcsolatos feladatainak
kezelése (ÁFA, rehabilitációs hozzájárulás, kifizetői adó, cégtelefon adó, reprezentációs adó
stb.),
az intézmények működésével kapcsolatos egyéb statisztikai jelentési kötelezettségek
teljesítése (beruházási, energia, üres álláshely stb.),
ellenjegyzési jogkör gyakorlása az intézmények vezetőjének kötelezettségvállalása és
utalványozása esetén.
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Az átszervezés során a következő feladatok végrehajtására van szükség :
•
•

•
•

Az érintett intézmények alapító okiratának módosítása, a GAFEK megszüntető okiratának
jóváhagyása, a Magyar Államkincstár felé történő benyújtása .
A GAFEK intézményvezető i, va lamint egy üresen álló gazdasági álláshelyeinek zárolása a hozzá
intézménybe történő
tartozó személyi juttatássa l együtt, a maradék álláshelyek KÖZIM
átcsoportosítása .
A változással érintett intézmények és a KÖZIM közötti munkamegosztás és felelősségvállalás
rendjérő l szóló megállapodás elkészítése .
Az érintett költségvetési szervek alapdokumentumainak módosítása, a szervezeti és működési
szabályzat valamint a gazdálkodási szabályzatok elkészítése .

A Munka Törvénykönyvé rő l szóló 2012. évi 1. törvény 38. § (2 ) be kezdésé ben foglaltakn ak m e gfe l elően
az átszervezésben érintett (átadó) intézmény vezetőn e k 15 nappal az átszervezést me ge lőző e n az
érintett munkavállalókat írásban tájékoztatni kel l az át szervezés i d őpo n tjáról, okáról, a munkaváll alót
é rintő jogi, gazdasági és szociális következmén yekről, valamint a munkavállalót érintő tervezett
intézke désekről.

Összességében megállapítható, hogy ez a megoldás összhangban van az önkormányzat feladat-ellátási
struktúrájáva l, abban fennakadást nem okoz, a fenntartó részéről nem igényel többletforrást, illetve két
fő létszám megtaka rításáva l jár. Az átszervezés miatt jelentkező adminisztrációs terhek csak a kezdeti
időszakban számottevőek . Munkaügyi viták felmerülésétől nem kell tartani, mivel valamennyi dolgozó
gazdasági munkakörben a fizetése megtartása mellett kerül továbbfoglalkoztatásra .
Valamennyi gazdasági felada t a KÖZIM költségvetési szervhez kerül delegálásra, mely a városközponti
elhelyezkedés miatt nem jelenthet fennakadást a napi munkavégzés során .

A fentiek alapján célsze rű a költséghatékony feladatellátás érdekében a gazdasági szervezeteket egy
szervezetbe integráln i, ezért kére m a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a
határozat-tervezet elfogadására .

Nyíregyháza, 2018. június 14.

,tlt~-

Dr. Kovács Ferenc
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Melléklet a GAZD/105/2018. számú előterjesztéshez
HATÁROZAT - TERVEZET

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

„ „ „/2018. {VI. 22.) számú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő GAFEK intézmény
megszüntetéséről, feladatainak a KÖZIM intézménybe történő integrálásáról

A Közgyűlés
1) a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ (GAFEK) költségvetési szervet 2018. december 31-ei
hatállyal megszünteti.
2) A szociális és gyermekjóléti intézmények pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására, 2019. január
01-ei hatállyal a KÖZIM Intézményt jelöli ki, és kijelenti, hogy az intézményben
továbbfoglalkoztatásra kerülnek a feladatellátáshoz szükséges - pénzügyi-gazdasági feladatok
ellátására foglalkoztatott - munkavállalók.
3) utasítja az GAFEK intézmény
értesítéséről gondoskodjon .
Felelős:

vezetőjét,

hogy az érintett álláshelyen foglalkoztatott dolgozók

Kovács Józsefné intézményvezető
2018 . december 15.

Határidő :

4) utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy a KÖZIM intézmény Alapító Okiratának módosítását,
valamint a GAFEK megszüntető okiratát készítse elő.
Felelős:

Patóné Nagy Magdolna osztályvezető
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2018. december 15.
5) utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe az
átszervezés költségvetési hatásait tervezze be.
Felelős:

Patóné Nagy Magdolna osztályvezető
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2019 . február 15.
6) utasítja a KÖZIM vezetőjét a megszűnő intézmény dolgozóinak átvételére.
Felelős:

Tóth Béla intézményvezető
2019 . január 1.

Határidő:

A határozatról értesülnek:
1. A Közgyűlés tagjai
2. A Címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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