
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2021. augusztus 4-ei soron kívüli ülésére 
 

Tárgy:       A Napsugár Idősek Otthona Szervezeti 

       és Működési Szabályzatának módosítása 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Ügyiratszám:      DFV/338-6/2021. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 25/2021.(VII.27.) KT 

határozattal elfogadta a Napsugár Idősek Otthonának 3. számú módosítását. 

 

A képviselő-testületi ülésen elhangzottak alapján a teljes körű helyettesítés biztosított a 

Szervezeti és Működési Szabályzat szerint. 

 

Az egységes szerkezetű SzMSz áttekintése során apróbb, jogszabályi rendelkezéseknek 

megfelelő, hatályos szövegrészek kerültek bele az intézmény SzMSz-ébe. 

 

1.  

Az SzMSz 2. 14. alpont: 14. Az intézmény gazdálkodása és vagyona: 

„A feladatellátást szolgáló vagyon, vagyonkezelés Dunaföldvár Város Önkormányzatának 

tulajdonában lévő 5003/51 hrsz. Dunaföldvár, Hunyadi park 5. szám alatti épület a 

költségvetési intézmény részére átadott működtető vagyon.  

A vagyonkezelés az önkormányzat 4/2007. (III.15.) KT rendeletében foglaltak szerint 

történik.” helyébe az alábbi lép 

 

14.  Az intézmény gazdálkodása és vagyona: 

A feladatellátást szolgáló vagyon, vagyonkezelés Dunaföldvár Város Önkormányzatának 

tulajdonában lévő 5003/51 hrsz. Dunaföldvár, Hunyadi park 5. szám alatti épület a 

költségvetési intézmény részére átadott működtető vagyon.  

A vagyonkezelés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

11/2021. (VII. 5.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint történik.  

 

2.  

 

Az SzMSz 2. 16. alpont:  

Az intézmény jelzőszámai: 

 

Adószám: 15797546-2-17 

Számlavezetője: Hungária Takarék Takarékszövetkezet 

Számlaszáma: 70600133-11113041 

KSH statisztikai jelszáma: 15797546-8730-322-17 helyébe  

 

Az intézmény jelzőszámai: 

 

Adószám: 15797546-2-17 



Számlavezetője: Takarékban Zrt. 

Számlaszáma: 70600133-11113041 

KSH statisztikai jelszáma: 15797546-8730-322-17 szövegrész lép. 

 

Az SzMSz 11. oldal s) pontja 

Az intézményvezető tartós távolléte esetén helyettesítése: 

A pénzügyi ügyintéző ellátja mindazon intézményvezetői feladatokat, amelyek 

pénzügyi döntéssel járnak- utalványozás és kötelezettségvállas esetén 50.000 forintig, 

és nem tartoznak az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe.        

Csoportvezető ápoló ellátja mindazon intézményvezetői feladatokat, amelyek pénzügyi 

döntéssel nem járnak, és nem tartoznak az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe. 

helyébe  

Az intézményvezető távollétében vagy tartós akadályoztatása esetén helyettesítése: 

A pénzügyi ügyintéző ellátja a gazdálkodással összefüggő intézményvezetői 

feladatokat. E körben kötelezettségvállalói, teljesítésigazoló, utalványozói jogkört 

gyakorolja.        

Csoportvezető ápoló ellátja szakmai működéssel összefüggő intézményvezetői 

feladatokat. A pénzügyi ügyintéző távollétében, tartós akadályoztatása esetén 

felhatalmazás alapján gyakorolja a kötelezettségvállalói, a teljesítésigazoló, valamint az 

utalványozói jogkört. szövegrész lép. 

A fentiek átvezetésre kerülnek az SzMSz a csoportvezető ápoló és a pénzügyi ügyintő 

feladatköri leírásában.  

 

Az élelmezésvezetői feladatellátása kiegészül azzal, hogy megbízási szerződéssel is 

teljesíthető. 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

Dunaföldvár, 2021. augusztus 3. 

 

          Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a Napsugár Idősek Otthonának Szervezeti és Működési Szabályzatát a módosításokkal 

egységes szerkezetben a határozat melléklete szerint jóváhagyja 

2.  a Szervezeti és Működési Szabályzat 12. pontjában meghatározottak alapján Napsugár 

Idősek Otthonában a munkáltatói jogkör gyakorlására ……….. jelöli ki.  

3.  A 2. pont szerinti kijelölés megszűnik az új intézményvezető 

kinevezésével/megbízásával. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester és Jenei Judit Enikő igazgató 

Erről értesül: Napsugár Idősek Otthona 

 

 




