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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2015. június 25-én tartandó ülésére 

„Szervezetfejlesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzatánál ÁROP-1.A.5-
2013-2013-0064” pályázatra intézkedések megtétele 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A „Szervezetfejlesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzatánál ÁROP-1.A.5-2013-2013-
0064” pályázat összegzése és tanulmányai tartalmaznak olyan javaslatokat is, amelyek 
megfontolásra érdemesek, módosítást generálnak szervezetünk és az önkormányzat 
vonatkozásában. A módosítási javaslatokat már januárban elkészítettük. 
 
Beépítésre került az Alapító Okirat függelékként, amelyben szerepel az alapítás időpontja is. 
Az alaptevékenységek pontosítása is megtörtént, de jogszabályra nem hivatkozunk, mert az 
változhat. 
 
Beemeltük a kívánság szerint: vállalkozási tevékenységet nem folytat, alapítói jogokat nem 
gyakorol a szervezet. A strukturális ábra és a szervezeti séma eltérését az okozta, hogy az 
egyiken a köztisztviselői állomány szerepelt, a másikon pedig az egyéb foglalkoztatási 
formában alkalmazottak is. Erre (és másra is) választ tudtam volna adni, ha engemet is 
megkérdeznek az adatgyűjtés vagy interjú kapcsán, de erre nem került sor. A helyettesítési 
felsorolás is szerepel függelékként, amely már szerepelt a munkaköri leírásban is, de ez 
sokszor változik, és ezért nem volt naprakész. 
 
Van további javaslat is, de úgy érzem, hogy azok elhagyható előírások, többlet feladatok, 
talán túlzott adminisztráció ennél a viszonylag nem nagy és nem bonyolult szervezetnél (pl. 
vezetői értekezlet szabályozása, írásbeli rögzítése a meghívottaknak, elhangzottaknak, stb.).  
 
A Hivatal Közszolgálati Szabályzatára vonatkozó javaslat többségével egyetértek, azt 
alkalmazom is a prezentációs dokumentum alapján.  
 
A Hivatal belső felépítésében is változtatunk, ezek racionálisak, tapasztalaton alapulnak: a 
törzskari szervezetnél csak a tisztségviselők segítői, a személyi asszisztens és a testületi 
ügyintéző marad. 
 
A másik két dolgozó feladataikat tekintve osztályszervezetbe kerülnek, méghozzá a Pénzügyi 
Osztály gazdálkodási csoportjába, ez célszerűnek, racionálisnak tűnik, így a közfoglalkoztatás 
és a mezőgazdasági ügyek, ezek pályázati ügyei. 
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Az Igazgatási Osztályon belül a csoport nevében pontosítás történik a feladatok alapján: 
hatósági és szervezési csoport. 
 
E csoportba külső és belső, hatósági és funkcionális feladat egyaránt találhatóak. 
 
Az önkormányzat vonatkozásában naprakésszé kell tennünk a Beszerzési, illetve a 
Közbeszerzési Szabályzatot. Mindkettő vonatkozásában az eljárásban részt vevő bizottsági 
nevek változtak a választást követően. 
 
1. Határozati javaslat: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja a Füzesgyarmati 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
Felkéri a Jegyzőt a dokumentum közszemlére tételére, előírásai betartására. 
 
Határidő:  2015. július 1. 
Felelős: dr. Makai Sándor jegyző 
 
 
2. Határozati javaslat: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat 
Közbeszerzési  Szabályzatát. 
 
Felkéri a Jegyzőt a dokumentum megismertetésére, előírásai betartására. 
 
Határidő:  2015. július 1. 
Felelős: dr. Makai Sándor jegyző 
 
 
3. Határozati javaslat: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat 
Beszerzési Szabályzatát. 
 
Felkéri a Jegyzőt a dokumentum intézményekhez történő megküldésére, előírásai betartására 
és betartatására. 
 
Határidő:  2015. július 1. 
Felelős: dr. Makai Sándor jegyző 
 
Füzesgyarmat, 2015. június 1. 
 
 
 
 

dr. Makai Sándor 
   jegyző 
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