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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 
E-szám: 59/2018. 
 
Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Telepüzemeltetési Intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosításáról 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
 
Vezetői ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

előadó osztályvezetője 
 
Pénzügyi ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

pénzügyi osztályvezető 
 
Törvényességi ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
    
 
Nagykovácsi, 2018. április 18. 
           
 
        jegyző 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2018. április 18. 
 
 

polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító, a 
103/2017. (VII. 26.) határozatában döntött a Nagykovácsi Településüzemeltetési 
Intézmény (továbbiakban: Natü) Szervezeti és Működési Szabályzatának 
(továbbiakban: SZMSZ) jóváhagyásáról.  
 
Jóváhagyó döntését a Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (továbbiakban: Áht.) alábbiak szerint rendelkező 9. § a-b) pontja és 10. § (5) 
bekezdése alapján hozta meg: 
 
9. § Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv irányítása a következő 
hatáskörök gyakorlását jelenti: 

a) a költségvetési szerv alapítása, átalakítása és megszüntetése, ideértve az alapító 
okirat és annak módosítása, valamint a megszüntető okirat kiadására vonatkozó 
hatáskör gyakorlását, 

b) a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása… 
10.§ (5) 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. 
 
2. A tavalyi év közepén alapított intézmény napi működése során derült ki, hogy 
melyek azon, az SZMSZ-ben rögzített rendelkezések, amelyek módosításra vagy 
kiegészítésre szorulnak. 
Az előterjesztés mellékletét képezi Kántor Ágnes Intézményvezető Asszony 
módosítási indokait és javaslatait tartalmazó dokumentum, amely tételesen 
tartalmazza a módosuló előírásokat. Csatolásra kerül továbbá a jelenleg hatályos 
SZMSZ, amely kiemelten, egyéges szerkezetben, tartalmazza a javasolt 
módosításokat. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és döntsön a 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának jóváhagyásáról. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
Nagykovácsi, 2018. április 18. 

 
       Kiszelné Mohos Katalin 
                                                                                   polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Telepüzemeltetési Intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosításáról 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát 
a mellékelt tartalommal jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 


