
Tisztelt Képviselő-testület! 

Áttekintve az Újbuda GAMESZ szervezetének elmúlt évtizedekben történő változását,         
megállapítható, hogy kisebb-nagyobb feladatváltozás következtében csak kis mértékben        
alakult át a szervezet nagysága, csökkent a feladat csökkenésével a létszáma is. 

Az elmúlt hónapokban, ahogy az Önkormányzat gazdasági társaságainak, úgy az Újbuda           
GAMESZ feladatainak átvizsgálása, valamint az alapító okirat szerinti feladatok és a           
hozzájuk tartozó engedélyezett létszámok áttekintése is megtörtént. 

Az alapító okirat szerinti feladatok áttekintésénél megállapításra került, hogy 

1. Az óvodák, szociális intézmények és a Közterület-felügyelet gazdasági, pénzügyi,          
számviteli feladatainak ellátása biztosított, jogszabályok ismeretében a szervezet        
meghatározott feladataiban és létszámában el tudja látni továbbra is az intézményeket és a             
GAMESZ Központot. 

2.      A műszaki feladatok ellátása azonban felülvizsgálatra kell, hogy kerüljön, mivel 

· jelenleg a Hivatalban és a GAMESZ-ban is történik ennek a feladatnak az ellátása,              
mely egy kézbe szervezettebb, ellenőrzöttebb körülmények közé kerülhetne, 

· a fejlesztési, felújítási és beruházási munkák egy kézbe kerülésével a fedezetek            
hatékonyabban felhasználhatóak lehetnének. 

 ·          a számviteli anomáliák is megszüntethetőek lehetnének  (ÁFA, aktiválás). 

3.      Megvizsgáltuk, hogy milyen pozitív és negatív hatása lehet ennek a döntésnek: 

·         Előnyei: 

o   Egy kézben hatékonyabb fejlesztési, beruházási, felújítási feladatellátás. 

o Párhuzamos feladatellátás megszüntetéséből adódóan létszám /üres állás/ és         
költségcsökkentés történhet. 

o   Átláthatóbb fejlesztési, beruházási, felújítási feladatellátás. 

·         Veszélye, hátránya: 

o   Hivatalban megjelenő többletfeladat. 

o   Kontrolláltabb körülmények miatt lassulhatnak a folyamatok. 

o   Foglalkoztatottak esetleges jogviszonyváltozása. 



  

A fentiek mérlegelése után javaslom, hogy 2021. január 1-től válasszuk le a fejlesztési és              
felújítási feladatokat a GAMESZ szervezetéről. A következő hónapokban vizsgáljuk meg,          
hogy a GAMESZ-nál lévő további műszaki feladatok a leghatékonyabban és a           
legeredményesebben a GAMESZ keretében vagy más formában láthatóak el. 

Továbbá javaslom, hogy a határozat 1. számú melléklet szerint írjuk ki az igazgatói és a 2.                
számú melléklet szerint a gazdasági vezetői pályázatot. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati           
javaslatot jóváhagyni szíveskedjenek.  

Budapest, 2020. október 5. 

 

dr. László Imre 

 

 


