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Tárgy: Tájékoztatás a bejelentett szervezeti
struktúra átalakítással kapcsolatosan
Melléklet:

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző
MAKÓ
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014. november 14. napján bejelentett szervezeti struktúra átalakítással kapcsolatosan az alábbi
tájékoztatást kívánom adni a Tisztelt Képviselő-testület részére. A hivatal szervezeti struktúrájának
változásával kapcsolatos előterjesztésemet megtettem, amiről a Képviselő-testület dönt.
Miután az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő nonprofit és egyéb gazdasági társaságokban
az ügyvezetői visszahívásokat követően az átadás-átvétel megtörtént, az a jogos igény merült fel az
alapító részéről, hogy szükséges átvizsgálni ezen cégek működését, az elmúlt évek gazdálkodását
tekintettel arra, hogy ezek mind közpénzből működnek, és mely közpénz felhasználásáért bennünket
terhel a felelősség. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok hatékony ellenőrzése, és
tevékenységének átfogó vizsgálata ezért szükséges.
Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet, hogy Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. májusi rendes ülésén a 199/2014. (V. 28.) MÖKT határozatával döntött a Makó Városi
Kulturális- Közművelődési Nonprofit Kft. Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és felhatalmazta a Kft.
ügyvezetőjét, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Ptk. alapján szükséges
módosításokat az alapító okiratán vezesse át.
Az átvezetést követően a Csongrád Megyei Főügyészség keresetet terjesztett elő a Makói Kulturális
Nonprofit Kft. közhasznú jogállásának törlése iránt. A közhasznú jogállás megtartása érdekében a
keresetlevélben feltüntetett – az ügyészség álláspontja szerinti - hiányosság változásbejegyzéssel
pótolhatóak. A per a Szegedi Törvényszék előtt 6.G.40.176/2014. szám alatt folyik, és az első
tárgyalás 2014. november 21. napján 13:00 órakor megtartásra került.
Tekintettel a folyamatban lévő perre és annak kimenetelére idő előttinek tartottam az intézmények és
gazdasági társaságok szervezeti átalakításának kidolgozásának megkezdését.
A Makói Gyógyfürdő Kft. vonatkozásában megfontolandó az állammal való egyeztetés megkezdése
a fürdő további sorsáról.
Szükség van továbbá az Egyesített Népjóléti Intézmény működésének felülvizsgálatára is, ez az egyik
legnagyobb személyi állománnyal rendelkező intézménye az önkormányzatnak (több mint 100 fő), a
feladatok racionalizálása, a tevékenységek hatékonyabbá tétele után egy minőségi szolgáltatást tudna
nyújtani az intézmény.
Hatékonyabb, olcsóbb szervezeti struktúrát szeretnénk kialakítani, a meglévő társaságokat,
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intézményeket úgy átalakítani, hogy a feladataikat a legoptimálisabban lássák el, tehát az azonos
tevékenységet felölelő egyes feladatok egy társasághoz legyenek csoportosítva.
Ennek érdekében meg kell keresni a közfeladatok ellátásának leghatékonyabb módját, szakmai és
költségszempontból egyaránt.
A szakmai integráción túl a költség-takarékosság érdekében gazdálkodási integrációt javaslunk. A
gazdasági integráció megteremti a gazdasági feladatok hatékonyabb szervezésének további alapját, a
még fennálló párhuzamosságok megszüntetésének lehetőségét, az érintett munkakörök
átszervezésének igényét, illetve a kisegítő tevékenységek költségtakarékosabb elvégzését is lehetővé
teszi.
Tekintettel a fent leírtakra, valamint arra a tényre, hogy a Hivatal az új szervezeti struktúrával most
kezdi meg a működését, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a koncepció jelenlegi
ismertetésétől eltekinteni szíveskedjen.
A pontos gazdasági adatok, valamint az átfogó vizsgálatot követően elkészült szakértői vélemények
ismeretében tudunk majd felelősségteljes javaslatot tenni az önkormányzat, az intézmények és
gazdasági társaságok szervezeti átalakításra.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
1. A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hagymatikum vonatkozásában
kezdje meg a tárgyalásokat az állammal, ennek érdekében írjon levelet Miniszterelnök Úrnak.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdje meg az önkormányzat, az
intézmények és a gazdasági társaságok szakmai feladat-ellátásának felülvizsgálatát, ellenőrzését
valamint átfogó vizsgálatát. Ennek érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy a
vizsgálatok elvégzésére független szakértőt kérjen fel, valamint az Állami Számvevőszéket
keresse meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Értesítést kap:
- Makó Város Polgármestere
- Makó Város Jegyzője
- Érintettek
- Polgármesteri Hivatal irattár
Makó, 2014. november 26.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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