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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése szerint 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.
Szada Nagyközség Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet alapján működteti
a Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyháját.
A költségvetési szerv a működési területén ellátja az általános iskolás, óvodás és bölcsődés
gyermekek napközbeni étkeztetését, szünidő alatt az intézményi gyermekétkeztetést, a szociális
étkeztetést és a nappali ellátásban történő étkeztetést, valamint a felsoroltakkal összefüggésben
munkahelyi étkeztetést. Szabad kapacitása terhére kihordásos étkeztetést végezhet külső
igénybevevők részére, feladata kultúrált és higiénikus körülmények között étkeztetés
biztosítása.
A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának tartalmi elemeit az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.) 13. § (1) bekezdése határozza meg. A költségvetési szerv szervezeti és
működési szabályzatának tartalmaznia kell:
a) a költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabály teljes megjelölését, ha a költségvetési
szerv alapításáról jogszabály rendelkezett,
b) a költségvetési szerv alapító okiratának keltét, számát, az alapítás időpontját,
c) az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek,
rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek megjelölését,
d) azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek tekintetében a
költségvetési szerv alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol,
e) a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek - ezen belül a
gazdasági szervezet - megnevezését, feladatait, a költségvetési szerv szervezeti ábráját,
f) azon ügyköröket, amelyek során a szervezeti egységek vezetői a költségvetési szerv
képviselőjeként járhatnak el,
g) a szervezeti és működési szabályzatban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és
hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét (ideértve - a
költségvetési szerv vezetőjének és gazdasági vezetőjének akadályoztatása esetén vagy
ha a tisztség ideiglenesen nincs betöltve - az általános helyettesítés rendjét), az ezekhez
kapcsolódó felelősségi szabályokat,
h) jogszabályban meghatározott kivétellel a munkáltatói jogok gyakorlásának - ideértve az
átruházott munkáltatói jogokat is - rendjét, és
i) azoknak a költségvetési szerveknek a felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési
szerv az Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdése szerinti
feladatokat ellátja.
A Konyha jelenleg hatályos szervezeti és működési szabályzattal nem rendelkezik
Az előkészített intézményi szervezeti és működési szabályzat a jelen előterjesztés mellékletét
képezi.

Az előterjesztés melléklete: Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha
Szervezeti és működési szabályzata (tervezet)
A fentiek után a Szada Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi döntést hozta.

Szada, 2020. november 26.
Pintér Lajos
polgármester
POLGÁRMESTERI HATÁROZAT
…/2020. (XI. 26.) Polgármesteri határozat
A Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi döntést hozom.
1. Szada Nagyközség Polgármestere az Önkormányzat fenntartásában lévő Szadai
Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatát
2020. november 26. hatállyal a 128/2020. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
2. A polgármester felkéri az intézményvezetőt az elfogadott Szervezeti és Működési
Szabályzatban foglalt működés biztosítására, valamint annak helyben szokásos módon történő
közzétételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

