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I.  ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy a felügyeleti szerv által 

jóváhagyott Alapító Okirat értelmében rögzítse és részletezze az intézmény adatait, feladatait, azok 

jogszabályi hátterét, szervezeti felépítését, működési szabályait, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 

rendelkezéseket, valamint a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét. 

Az SZMSZ határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon 

rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.  

Az SZMSZ betartása és betartatása az igazgató, a gazdasági vezető és az alkalmazottak kötelessége.  

 

2. Az intézmény működési rendjét meghatározó fő jogszabályi előírások és dokumentumok 

1. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 

2. 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, 

3. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

4. 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 

5. 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésről, 

6. 2007.évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, 

7. 2000.évi C. törvény a számvitelről, 

8. 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, 

9. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, 

10. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 

11. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 

12. Magyarország központi költségvetéséről szóló mindenkori törvények. 

13. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, 

14. 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, 

15. 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és 

könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól, 

16. 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet a KJT végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által 

fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó költségvetési intézményekről, 

17. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról, 

18. 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 

alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 

 

 

3. Az SZMSZ-hez kapcsolódó belső szabályzatok 

1. Ügyrend, 

2. Számviteli Politika, 

3. Számlarend, 

4. Eszközök és források értékelési szabályzata, 

5. Kötelezettségvállalás és ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás és ellenjegyzésének 

rendje, 

6. Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje, 

7. Bizonylati rend és bizonylati album, 

8. Bankszámlapénz, házipénztár- és pénzkezelési szabályzata, 

9. Gépjármű üzemeltetési szabályzat, 

10. Önköltség számítási szabályzat, 

11. Leltárkészítési és leltározási szabályzat, 
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12. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata, 

13. Belső ellenőrzési kézikönyv, 

14. FEUVE kézikönyv, 

15. Ellenőrzési nyomvonal, 

16. Kockázatkezelés rendje, 

17. Ügyviteli és iratkezelési szabályzat, 

18. Munkavédelmi szabályzat, 

19. Tűzvédelmi szabályzat, 

20. Közalkalmazotti szabályzat. 

 

4. Az SZMSZ hatályba lépése, hatálya, felülvizsgálatának rendje 

 

1. Az SZMSZ időbeli hatálya: 

- az SZMSZ-t az intézmény fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba. 

2. A SZMSZ személyi hatálya: 

-  kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, 

- kiterjed mindazokra, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, belépnek az intézmény területére, 

használják helyiségeit, létesítményeit. 

3. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak 

megszegése esetén az alkalmazottakkal szemben az igazgató, illetőleg illetékes helyettese - munkáltatói 

jogkörben eljárva - hozhat intézkedést. 

4. Az SZMSZ területi hatálya: 

- kiterjed a Békési Városgondnokság működési területeire, 

- kiterjed az intézmény képviselete szerinti alkalomra, külső kapcsolati alkalomra. 

5. Az SZMSZ felülvizsgálata: 

- ha az intézmény működési rendjében változás történik, 

- jogszabály által előírt esetben. 

 

II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

 

1. Intézményi alapadatok 

 

Intézmény megnevezése:          

    Békési Városgondnokság 

 

Az intézmény székhelye:          

    5630 Békés, Petőfi u. 21.  

                                                                         

Az alapító megnevezése, címe: Békés Város Önkormányzata 

  Békés, Petőfi u. 2. 

 

Az Alapító Okirat kelte:  2013.06.27 

 

Az Alapító Okirat sorszáma: 250/2013. 

 

Az intézmény törzsszáma:  814791 
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KSH számjele:           

    15814799-6820-322-04 

 

Szakágazati besorolás száma: 682000 

 

Az intézmény adószáma:  15814799-1-04 

 

Az intézmény költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: 

 

11600006-00000000-63685293  

Erste Bank Békéscsaba 

 

Az intézmény irányító, felügyeleti és fenntartó szervének neve, címe: 

  Békés Város Önkormányzata 

  Békés, Petőfi u. 2. 

 

Létrehozásáról rendelkező határozat: 250/2013 (VI.27.) sz. határozat 

 

Jogállása:     önálló jogi személy 

 

Gazdálkodási besorolása:  önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

 

A fenntartó által jóváhagyott költségvetéssel rendelkezik. Feladatai végrehajtásának pénzügyi forrása a 

mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott önkormányzati támogatás és saját bevételek. 

 

A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése 

 

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 77/1993.(V.12.) Korm. 

rendelet szerint (közalkalmazotti jogviszony), 

- 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 

törvények módosításáról (közfoglalkoztatási jogviszony) 

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. szerint (megbízási jogviszony és vállalkozási 

jogviszony) 

- A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. szerint (munkaviszony). 

 

Jogszabályban meghatározott közfeladata  

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 9. pontja alapján 

lakás- és helyiséggazdálkodás.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. év CXC. törvény 74. § (4) bekezdése alapján köznevelési feladatot 

ellátó vagyon működtetése.  

 

Alaptevékenysége 

 

- Kezeli (bérbe adja, karbantartja, felújítja stb.) a Békés Város Önkormányzata tulajdonában álló 

lakóingatlanokat, nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségeket 

- Működteti (takarítja, karbantartja, felújítja, fizeti a közüzemi díjakat stb.) az állami fenntartású 

önkormányzati tulajdonban lévő köznevelési intézmények épületállományát, eszközeit.  

- A tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartásokat vezeti.  
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- Karbantartja, felújítja a köznevelési intézményekben és közterületen lévő játszóterek 

berendezéseit, a vonatkozó jogszabályok alapján kötelező dokumentumokat vezeti. 

 

Alapvető szakfeladatai 

 

310000 Bútorgyártás 

381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakás 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562913 Iskola intézményi étkeztetés 

562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése 

562915 Sportolók edzőtábori étkeztetése 

562916 Üdülői, tábori étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

562919 Egyéb étkeztetés 

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

691002 Egyéb jogi tevékenység 

811000 Építményüzemeltetés 

813000 Zöldterület kezelés 

841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

841403 Város-, és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások 

889921 Szociális étkeztetés 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

852031 Alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágban 

852032 Alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ágban 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

 

Vállalkozási tevékenysége: nem haladhatja meg a módosított kiadási előirányzat 5 %-át. 

 

Vezetőjének kinevezési, megbízási és választási rendje 

 

Az intézmény vezetőjét Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki pályázat útján 5 év 

határozott időtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

 

Az intézmény részére a feladatellátáshoz biztosított vagyon 

 

Békés Város Önkormányzata – mint fenntartó – által a költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott 

ingatlanok, a feladat ellátásához szükséges a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, berendezések, 

felszerelések. A költségvetési szerv a rendelkezésre álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához 

szabadon használja. 

 

2. A vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogok 

Az intézmény a kezelője és a rendeltetésszerű használója a rendelkezésre álló vagyonnak. A 

vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogokat Békés Város Önkormányzata gyakorolja, a költségvetési szerv 

azt nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként felhasználni.  

A vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen köteles gazdálkodni. 
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Az eseti bérbeadásra saját hatáskörben megállapodást köthet, de tartós (éven túli) bérbeadás a fenntartó 

jóváhagyása nélkül nem történhet meg.  

 

2.1. Vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek 

Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett az a közszolgálatban álló személy, aki feladatai ellátása során 

költségvetési, vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagy önkormányzati vagyonnal való 

gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésű előirányzatok, önkormányzati, 

pénzügyi, támogatási pénzkeretek tekintetében rendelkezik. Fentiek értelmében a költségvetési szerv 

igazgatója, gazdasági vezetője vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.  

 

3. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői 

Az intézmény pénzügyi szabályzatait a gazdasági vezető készíti el, az igazgató hagyja jóvá. A 

szabályzatok frissítését, aktualizálását a jogszabályi előírásoknak megfelelően a gazdasági vezető végzi. 

A gazdálkodási, pénzügyi tevékenységek ellenőrzési feladatainak végrehajtásáért az igazgató felelős. 

A kiadásokat és bevételeket befolyásoló feltétel- és követelményrendszer; a feladatellátás folyamata és 

kapcsolatrendszere, a kötelezettségvállalás célszerűségét megalapozó eljárás és dokumentumai tartalma: 

- Az önkormányzati támogatást a fenntartó finanszírozási ütemezéssel biztosítja. 

- Az intézmény saját bevételei számla kibocsátás ellenében realizálódnak. A 

kötelezettségvállalás az igazgató hatásköre. 

- Minden beérkező számla először az igazgató által utalványozásra kerül, a gazdasági vezető 

ellenjegyzi, ezt követően nyilvántartásba veszi az adatokat és aláírja a rögzítés tényét. 

- Az intézmény éves költségvetés alapján gazdálkodik. A költségvetést a keretszámok 

ismeretében a gazdasági vezető készíti el és a fenntartó hagyja jóvá.  

- Az évközi változások előirányzat-módosítással realizálhatók. A fenntartó felé havi és 

negyedéves pénzforgalmi jelentés és mérlegjelentés, félévkor és év végén pénzügyi 

beszámoló, valamint az I-III. negyedévi teljesítéséről tájékoztató készül. A jelentés és a 

beszámoló készítésének módja a Számviteli Politika, illetve a Gazdasági Szervezet Ügyrendje 

keretében szabályozott. 

 

3.1. Az intézmény bevételei 

- működési költségvetés támogatása, 

- a fenntartó által átengedett bérleti díjak,  

- az általa üzemeltetett létesítményekben a helyiségek bérleti díja, 

- fűtésszolgáltatás bevétele külső megrendelőtől, 

- takarítás bevétele külső megrendelőtől, 

- egyéb szolgáltatásokból, kártérítésekből stb. származó bevételek. 

 

4. Az ellenőrzés rendje 

Az intézmény ellenőrzését a Békés Megyei Kormányhivatal, az Állami Számvevőszék, a Magyar 

Államkincstár, Békés Város Önkormányzatának belső ellenőre és egyéb - jogszabály alapján erre 

feljogosított - szervezetek végezhetik. 

 

5. Az intézmény egyéb jellemzői 

Az intézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata 

Hosszú bélyegző:    Békési Városgondnokság 

5630 Békés, Petőfi u. 21. 

Adószám: 15814799-1-04 

Bankszámla:11600006-00000000-63685293 
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Körbélyegző:     Békési Városgondnokság 

Békés Petőfi u. 21. 

 

Az intézmény valamennyi cégszerű aláírása az intézményvezető és a gazdasági vezető együttes 

aláírásából tevődik össze. Cégbélyegző használata minden cégszerű aláírásnál kötelező. A bélyegzővel 

ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést és jogról való 

lemondást jelent. A bélyegzők kezelését, annak használatára való jogosultságot a Bélyegző nyilvántartási 

és Bélyegzőkezelési szabályzat tartalmazza. 

 

Telefon:     06-66-411-177 

FAX:      06-66-411-177 

E-mail:     varosgondnoksag@bekesvaros.hu 

III. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE, SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK LEÍRÁSA 

 

1. Az intézmény tárgyi és személyi feltételei 

1.1. Tárgyi feltételek: 

- A fenntartó LISZ KFT eszköz állományából rendelkezésre bocsátja azokkal az eszközöket és 

berendezéseket, melyek a feladatának ellátásához szükségesek. 

- Az eszközök működtetéséhez szükséges kiadások (üzemanyag, anyagbeszerzés, javítás, 

karbantartás stb.) a fenntartó költségvetésében biztosítja. 

- A székhely működéséhez szükséges kiadásokat az Önkormányzat költségvetésében biztosítja 

(közüzemi díjak, adminisztráció kiadásai stb.). 

- A könyvvezetéshez, szükséges integrált ügyviteli rendszert a fenntartó biztosítja. 

- Továbbhasználhatja lakbérek és bérleti díjak analitikus nyilvántartásra a korábban LISZ KFT 

által használt ügyviteli szoftvert. 

 

1.2. Személyi feltételek: 

- Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény könyvelését, beszámolóit, jelentéseit az 

intézmény önállóan készíti el.  

- Az intézményvezető felelős a költségvetés végrehajtásáért, az alapító okiratban és az SZMSZ-

ben megállapított feladatok végrehajtásáért 

- Személyi állományával ellátja saját gazdálkodási feladatait, valamint az fenntartó által 

rábízott ingatlankezelés és intézményüzemeltetés feladatait 

- Szakmai létszáma gazdasági dolgozókból, karbantartókból, takarítókból és egyéb kisegítő 

személyzetből áll, az illetményüket a fenntartó az intézményi költségvetésben biztosítja.  

- A feladatok mértékéhez igazodva közfoglalkoztatottak igénybevételét kérheti a fenntartótól. 

 

2. Intézmény feladatai 

Az intézmény feladata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben az önkormányzat, mint 

működtető részére meghatározott feladatok ellátása, az önkormányzati ingó- és ingatlanvagyon 

működtetése, kezelése, tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási feladatok 

biztosítása.  

Az ingatlanok rendeltetésüknek megfelelő, hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és 

egészségügyi előírások szerinti üzemeltetése, karbantartása. 

Feladata gondoskodni az ingatlanok vagyonvédelméről. 
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Köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanokban a köznevelési 

feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el.  

Feladata a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások 

megrendelése, átadás-átvétele, készletek pótlása. 

Feladata működtetni, karbantartani a köznevelési intézmények alapító okiratában foglalt feladat 

ellátásához szükséges technikai berendezéseket, javítani, karbantartani a tulajdonában lévő taneszközöket, 

beszerezni a köznevelési közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközöket. 

Feladata a köznevelési intézmények épületének állagmegóvása. 

 

3. Az intézmény szervezeti felépítése 

Az intézmény szervezeti rendszerét, az alá- és fölérendeltségi viszonyokat az SZMSZ 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

Az intézmény élén a Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kinevezett igazgató áll. 

Az intézmény belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál elsődleges cél, hogy a 

feladatokat az intézmény a leghatékonyabban, zökkenőmentesen lássa el a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően. 

Az alkalmazottaknak a közvetlen együttműködést úgy kell megoldaniuk, hogy a feladatok ellátása 

zavartalan és a lehető leggyorsabb ügymenet szerinti legyen. Az eltérő tevékenységet folytató szervezeti 

egységek munkájukat összehangolják. 

Az intézmény engedélyezett létszámát a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

költségvetésében határozza meg.  

 

Magasabb vezető beosztású dolgozók: 

 Igazgató 

 Gazdasági vezető 

 

4. Az intézmény irányítása, vezetése és a vezetők feladatai 

Az intézmény igazgatója - gazdálkodás tekintetében a gazdasági vezető - közvetlen irányítása, ellenőrzése 

és beszámoltatása mellett irányítja az intézmény szakmai és gazdálkodási feladatainak a végrehajtását a 

meghatározó szabályzatokon keresztül.  

Munkáltatói feladatok ellátása: munkáltatói jogkör gyakorlása, a munkavégzéshez szükséges 

körülmények biztosítása, a munkaköri leírások karbantartása. 

Az intézmény gazdálkodásának biztosítása: szabályzatok elkészítése és folyamatos aktualizálása, a 

szabályzatok alapján az intézmény működtetése, külső, belső adatszolgáltatás, pénzeszközök biztosítása, 

a pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése, vagyongazdálkodás biztosítása és ellenőrzése, a 

munkafolyamatokba beépített ellenőrzések számonkérése, adatszolgáltatások határidőben történő 

elkészíttetése, a belső ellenőrzés működésének biztosítása, a munkavégzéshez szükséges feltételek, 

technikai eszközök biztosítása. 

5. Az intézmény igazgatójának feladata, felelőssége és hatásköre 

Az intézményvezető feladatait, jogkörét és felelősségét az államháztartási törvény, valamint a fenntartó 

határozza meg. 

 

Kiemelt feladatai 

1. Vezeti az intézményt, felelős annak működéséért, szakmai hatékonyságáért és gazdálkodásáért. 

2. Képviseli az intézményt külső szervek előtt. 

3. Gondoskodik az intézmény anyagi, szellemi erőforrásainak hatékony felhasználásáról, 

gyarapításáról. 

4. Szolgáltatások körének bővítése. 
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5. Az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja a rendelkezésre 

álló, jóváhagyott költségvetésen belül. 

6. Megteremti és biztosítja a biztonságos munkavégzés feltételeit. 

7. Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének 

valamennyi területét. 

8. Megszervezi és működteti az intézmény belső ellenőrzési rendszerét, biztosítja a tulajdon 

védelmét. 

9. Az intézmény tevékenységére és gazdálkodására vonatkozólag kockázatelemzést végez, és 

kockázatkezelési rendszert működtet. 

10. Elkészíti az intézmény ellenőrzési nyomvonalát. 

11. Kapcsolatot tart a köznevelési intézményekkel, a fenntartóval, helyi és területi szakmai 

szervezetekkel. 

12. Munkáltatói, kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört gyakorol. 

13. Elvégzi a törvény által előírt időközönként és formában az érintett dolgozók minősítését. 

14. Elkészíti, elkészítteti az intézmény SZMSZ-ét. Gondoskodik azok megfelelő aktualizálásáról.  

15. Folyamatosan értékeli az intézmény munkáját, tevékenységét. 

16. A bankszámla feletti aláírásra a banknál bejelentett módon jogosult. 

17. Biztosítja az információáramlást az irányító szerv felé. Az előterjesztések készítéséhez adatokat 

szolgáltat, a feladatkörébe tartozó ügyekben előterjesztést készít. 

18. Közvetlenül irányítja a karbantartó - műszaki csoportot. 

19. A köznevelési intézmény vezetőjével egyeztetve gondoskodik a megállapodás alapján, a 

köznevelési célú ingatlanok költséghatékony, takarékos működtetéséről.   

 

Kiemelt felelősségi területek 

1. Felelős a szakszerű és törvényes munkáért. 

2. Felelős az ésszerű és takarékos gazdálkodásért. 

3. Felelős a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért. 

4. Felelős a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és 

hitelességéért. 

5. Felelős a használatba adott, üzemeltetett vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért. 

 

Az igazgató hatásköre az intézmény szakmai- gazdálkodási feladatai végrehajtásának megszervezésére, 

irányítására és ellenőrzésére terjed ki. 

 

6. A gazdasági vezető jogköre és hatásköre 

A gazdasági vezető az intézmény működésével összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében 

a költségvetési szerv vezetőjének helyettese, feladatait a költségvetési szerv vezetőjének közvetlen 

irányítása és ellenőrzése mellett látja el.  

Közvetlenül irányítja a gazdasági szervezetet, a takarítói csoportot, valamint egyéb kisegítő személyzetet.  

A gazdasági vezető feladat- és hatásköre, valamint felelőssége kiterjed a munkaköri leírásában megjelölt 

területekre. Beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény gazdasági működésére, a belső ellenőrzések 

tapasztalataira, valamint az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére. 

 

Kiemelt feladatok 

1. Az intézményvezető megbízása alapján képviseli az intézményt. 

2. Kialakítja és szervezi az intézmény pénzügyi, könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási 

rendszerét. 

3. Elkészíti az intézmény költségvetését, gazdálkodásáról szóló beszámolóit és jelentéseit, 

gondoskodik az adatszolgáltatásról. 

4. Elkészíti az előirányzat módosítási javaslatokat. 

5. Adatokat szolgáltat az adóhatóságnak, a Magyar Államkincstárnak.  

6. Folyamatosan karbantartja az intézmény gazdasági szabályzatait. 
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7. Ellenjegyzési jogkört gyakorol az intézményvezető kötelezettségvállalásai és utalványozása 

esetén. 

8. Vizsgálja az ellenjegyzés előtt, hogy a kötelezettségvállalással kapcsolatos kiadási előirányzat 

biztosít-e fedezetet, vizsgálja a gazdasági szabályszerűséget és a célszerűségi eljárás meglétét, 

valamint ellenőrzi a gazdasági személyekhez kapcsolódó dokumentumok tartalmát.  

9. Az utalványozás ellenjegyzése előtt az előbbieken túlmenően vizsgálja a szakmai teljesítés 

igazolásának és az érvényesítésnek meglétét. 

10. Az intézményvezető távolléte esetén helyettesíti, ellátja a vezetői feladatait.  

11. Gondoskodik a tevékenységgel kapcsolatos tárgyi és dologi kiadások folyósításáról, számviteli és 

adó elszámolásáról, a munkaügyi és munkajogi feladatok helyes gyakorlásáról, az ellenőrzés és a 

kifizetések szabályszerűségéről, helyességéről.  

12. Figyelemmel kíséri az intézmény béralapjának felhasználását, a bérgazdálkodást. 

13. Megszervezi és ellenőrzi az anyagfelhasználást. 

14. Képviseli az intézményt a külső szervek előtt.  

 

Kiemelt felelősségi területek 

1. Felelős az intézmény gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi és számviteli fegyelem 

megtartásáért 

2. Felelős munkájában a jogszabályok ismeretéért és betartásáért az intézményre vonatkozólag is. 

3. Felelős az intézményi költségvetés, beszámoló, költségvetési és mérlegjelentés jogszabályban 

rögzített határidőig való továbbításáról a fenntartó felé.  

 

IV. BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁS 

 

A helyi adottságoknak megfelelően intézményünkben az alábbi szervezeti egységek határozhatók meg: 

 1. Az intézmény szervezeti egységei: 

1. Gazdasági csoport,  

2. Karbantartó, műszaki csoport 

3. Takarító csoport és egyéb kisegítők 

4. Zöldfelület kezelés, közterület fenntartással kapcsolatos feladatok 

 

A csoportok vezetése az intézményvezető és a gazdasági vezető feladata. Külön csoportvezetőket az 

intézmény nem nevez ki, ezért vezető beosztású munkavállalót nem alkalmaz.  

 

2. A gazdasági csoport feladatai: 

1. együttműködik a köznevelési intézményeknél dolgozó kapcsolattartókkal, gondoskodik a 

megfelelő információ átadásról, 

2. kinevezések, szerződése, megbízási szerződések megkötésével, módosításával, megszüntetésével 

kapcsolatos ügyek intézése, 

3. ellátja a dolgozók szabadságával kapcsolatos feladatokat, 

4. összegyűjti a karbantartási, javítási igényeket, koordinálja a munkálatokat,  

5. az aktuálisan jelentkező karbantartási, felújítási, illetve egyéb feladatokhoz begyűjti a munkaerő 

igényléseket a kapcsolattartóktól, és biztosítja a megfelelő munkaerőt a feladat elvégzéséhez, 

6. bekéri az árajánlatokat, részt vesz az elbírálásban, előkészíti az új szerződéseket, 

7. közreműködik a leltározási feladatok végrehajtásában, 

8. részt vesz az adatszolgáltatások, statisztikák készítésében, 

9. koordinálja és ellenőrzi a köznevelési intézmények irodaszer és egyéb anyagigényét, 

10. az önkormányzati bérlakások, bérlemények bérlői számára számlát állít ki az Önkormányzat 

nevében – az ezzel kapcsolatos kiadásokat az Önkormányzatot terhelik 

11. analitikus nyilvántartást vezet az önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó bevételekről 

12. gondoskodik a hátralékok beszedéséről (felszólítások, jogi képviselő igénybevétele), ezzel 

kapcsolatos kiadásokat költségvetésben megtervezi 

13. hatékony intézményi gazdálkodás és működés megteremtése 
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14. Pénzügyileg felügyeli és koordinálja az önkormányzati ingatlanokon végzett beruházásokat 

felújításokat, annak figyelembe vételével, hogy a felújításhoz kapcsolódó anyagjellegű és 

alvállalkozói kifizetések az Önkormányzatot terhelik. A felújítás befejeztével kimutatást készít az 

igénybevett saját munkaerő járulékos költségeiről, melynek összegét (saját rezsis beruházás) az 

Önkormányzatnak át kell adni.  

15. szerződéses fegyelem biztosítása, 

16. a bejövő-kimenő ügyiratforgalom iktatása, intézkedésre való szignálása, irattárolása, 

17. önkormányzati tulajdonban lévő lakások közös költségeinek továbbszámlázása a bérlők felé 

 

Ellátja a gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatokat 

1. a tervezéssel, 

2. az előirányzat-felhasználással, 

3. a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, 

4. az üzemeltetéssel, fenntartással, 

5. működtetéssel, 

6. beruházással, 

7. a vagyon használatával, hasznosításával, 

8. a munkaerő-gazdálkodással, 

9. a készpénz kezelésével, 

10. a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, 

11. az adatszolgáltatással, 

12. munkaügyekkel és bérgazdálkodással kapcsolatban.  

 

Vezeti a gazdasági vezető, aki irányítja, ellenőrzi: 

 

1. a munkaügyi ügyintézőt, 

2. a pénztárost, 

3. a gazdasági ügyintézőket, 

4. takarítókat és egyéb kisegítő személyzetet.  

 

Gazdasági vezető irányítása alá tartozó munkakörök: 

1. Munkaügyi ügyintéző és pénztáros 

2. Gazdasági ügyintézők, 

3. Takarítók, 

4. Egyéb kisegítő személyzet.  

 

A karbantartó – takarító csoport munkaideje az iskola munkarendjéhez igazodóan van meghatározva.  

 

3. Karbantartó és műszaki csoport feladatai: 

 

- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetési feladatainak ellátása (karbantartás, 

állagmegóvás). Az önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó karbantartási kiadásokhoz szükséges forrás 

a mindenkori költségvetésben biztosított. A felújításhoz szükséges forrást az Önkormányzat biztosítja, 

melynek folyamata: felmérés, költségvetés készítés, engedélyezés a fenntartó részéről, végrehajtás saját 

munkavállalóval, szükség esetén alvállalkozóval. - Gondoskodik a lakások a kiköltözés utáni szükséges 

mértékű felújításról, karbantartásról. Karbantartja, felújítja a köznevelési intézményekben és közterületen 

lévő játszóterek berendezéseit, az elvégzett ellenőrzésekről és karbantartásokról a vonatkozó 

jogszabályok alapján naprakész nyilvántartást vezet. 

 

A köznevelési létesítmények karbantartását, felújítását, átalakítását az Önkormányzat megbízása 

alapján saját munkavállalóval, szükség szerint alvállalkozóval ellátja. A karbantartási kiadások 
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fedezete az intézményi költségvetésben biztosított. A felújításhoz szükséges forrást az Önkormányzat 

biztosítja, melynek folyamata: felmérés, költségvetés készítés, engedélyezés a fenntartó részéről, 

végrehajtás saját munkavállalóval, szükség esetén alvállalkozóval. Közoktatási intézmények tekintetében 

gondoskodik a fűtésüzemeltetésről – folyamatos ellenőrzés, időszaki karbantartás stb. 

 

Városi intézmények üzemeltetése tekintetében az intézményvezetők megrendelése alapján 

karbantartási, felújítási feladatok elvégzése.  

Gondoskodik az intézmények fűtésüzemeltetéséről. A feladat ellátásával kapcsolatban felmerült kizárólag 

anyagjellegű és alvállalkozói kiadásokat a városi intézmények finanszírozzák.  

 

Önkormányzati és hivatali konyha, valamint tálalókonyhák tekintetében ellátja az ingatlanok 

műszaki üzemeltetését. Gondoskodik a hiba elhárításáról, állagmegóvásról. Az Önkormányzat rendelése 

alapján felújítást végez az épületeken. A felmerülő anyagjellegű és alvállalkozói kiadások az 

Önkormányzatot terhelik. 

  

1. Az elvégzendő munkákhoz anyagok, eszközök és alkatrészek beszerzése. 

2. Vízvezeték – és fűtés szerelési munkák elvégzése.  

3. Az intézmény feladat- és hatáskörébe tartozó lakatos, kőműves, asztalos, festő munkák elvégzése.  

4. A karbantartási feladat során az előírt technológiai utasítások betartása, technológiai jellegű 

problémák megoldása. 

5. Készülékek, szerszámok, berendezések meghibásodásának, elhasználódásának figyelemmel 

kísérése, szükség szerinti selejtezése. 

6. Javítási, karbantartási feladatok tervezése. 

7. A tárgyi eszközök, gépek, berendezések műszaki állapotának folyamatos megőrzéséről, 

karbantartásáról és felújításáról való gondoskodás. 

8. Gondoskodás a gépjárművek karbantartásáról, javításáról, felújításáról. 

9. Anyagszállítás megszervezése az intézményi egységek között.  

10. Munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok betartása.  

 

4. Takarító és egyéb kisegítő személyzet feladatai: 

1. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások közös helyiségeinek takarítás (Karacs Teréz utca 5, 7. 

Vásárszél 4, Veres Péter tér 9). 

2. Közoktatási létesítmények intézményi takarítása – Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Zeneiskola, 

Pedagógiai Szakszolgálat. A takarításhoz szükséges tisztítószer igénylésének leadása a gazdasági 

irodába. 

3. Dr. Hepp Ferenc Általános iskola nyitás-zárási feladatok ellátása a házirendhez igazodva.  

4. Hétvégi nyitás – zárás csak abban az esetben történhet, ha azt különféle rendezvények megtartása 

indokolja, illetve vagyonvédelmi okok miatt.  Más ügyben tilos az intézményt kinyitni.  

5. A Városgondnokság központi épületének (Petőfi u. 21.), vizesblokkjainak és egyéb helyiségeinek 

takarítása.  

 

5. Zöldfelület kezeléssel és közterület fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása: 

1. Az intézménnyel jogviszonyban álló 6 fő közalkalmazott és 1 fő megbízási szerződésű 

munkavállaló látja el a feladatot. Rendszeres illetményük és járulékuk a Városgondnokság 

költségvetésben kerül megtervezésre. 

2. A munkáltatói jogkör a Városgondnokság igazgatójánál van, ideértve szabadságok engedélyezését 

is. 
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3. A munkairányítási feladatokat az Mt. szabályainak megfelelően a BKSZ Kft látja el, tekintettel 

arra, hogy a tárgyi feltételek (gépek, berendezések) ott biztosítottak. 

4. A BKSZ Kft ügyvezetője felel a munkavállalók biztonságáért, nyilvántartja napi munkaidejüket 

(jelenléti ív), egyedi távollétet, kilépést engedélyez számukra. 

5. A felmerülő túlmunkák megtérítése a dolgozó felé elsősorban a szabadidő kiadásával, 

másodsorban a túlórák kifizetésével kell gondoskodni, amely BKSZ Kft feladata. fizeti, tekintettel 

arra, hogy a munkavállalók foglalkoztatása hozzájárul a BKSZ Kft bevételszerző tevékenységének 

növeléséhez. 

6. A felmerült és teljesített túlórákat a BKSZ Kft ügyvezetője belső szabályzatainak megfelelően 

dokumentálja és fizeti ki. 

 

6. Munkaköri leírások 

A Békési Városgondnokság dolgozóinak részletes feladatait, hatáskörét és felelősségi területeit névre 

szólóan a munkaköri leírások tartalmazzák.  

A munkaköri leírások elkészítéséért és azok aktualizálásáért az igazgató, a gazdasági csoporton belül a 

gazdasági vezető, a karbantartó csoporton belül, valamint a takarítói személyzet körében szintén az 

igazgató a felelős. 

Az intézményvezető felelőssége, hogy a munkaköri leírásokban foglaltak az intézmény számára előírt 

feladatokat a jogszabályi előírások és a szabályzatok figyelembe vételével teljes egészében lefedjék. 

A munkaköri leírásokban foglaltak, illetve a munkakörökben, személyekben történt változások esetén a 

módosításokat 15 napon belül végre kell hajtani. 

A munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt 

munkakörnek megfelelő feladatait, jogait és kötelezettségeit névre szólóan.  

 

V. SZERVEZETI EGYSÉGEK SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSE ÉS A HELYETTESÍTÉS 

RENDJE 

 

A szervezeti egységek együttműködnek az intézményi feladatellátás hatékony és eredményes 

megvalósítása érdekében. Az egységek koordinált működését az intézményvezető irányító tevékenysége, 

valamint a gazdasági vezető feladatellátása biztosítja. A szakmai együttműködést a vezetést segítő 

munka, a vezetői értekezlet, valamint a csoport értekezlet is segítik. Az intézmény szervezeti 

felépítéséből, struktúrájából adódó alá- és fölérendeltségi viszony jelzi az egyes részlegek közötti 

kölcsönös együttműködési kötelezettséget is.  

A dolgozók és a magasabb vezetők közötti szakmai együttműködésre vonatkozó előírásokat részletesen a 

munkaköri leírás tartalmazza. Az intézményen belül az alá- és fölérendeltség, illetve az azonos szinten 

belül a mellérendeltség is megtalálható, a szervezeti ábrában rögzítettek alapján. Az azonos vezetői 

szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van.  

Az alapszolgáltatást végző szakmai egység feladatai egymásba kapcsolódnak, ezért ezen egység vezetői 

és munkavállalói személyes kapcsolatot tartanak egymással. A kapcsolattartás során minden esetben a 

szakmai etika elveit szem előtt tartják. Az alkalmazottaknak a szakmai együttműködést úgy kell 

megvalósítani, hogy az intézményi feladatok ellátása zavartalan legyen. A vezetők kötelesek egymásnak 

minden információt és dokumentációt átadni. 

 

1.A belső kapcsolattartás 

Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek egymással szoros 

kapcsolatot tartanak. Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, 
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amely másik szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési 

kötelezettségük van.  

 

Az intézmény munkáját segítő testületek, szervek, közösségek 

 

Az igazgató a hatékony és a magas színvonalú szakmai munka, a racionális gazdálkodás követelményét 

figyelembe véve rendszeresen tájékozódik és tájékoztat a számára biztosított fórumokon.  

 

Intézményi munka irányítását segítő fórumok 

- vezetői értekezlet, 

- csoportértekezlet, 

- dolgozói munkaértekezlet 

 

Az intézmény vezetője szükség szerint vezetői értekezletet tart. A vezetői értekezleten részt vesz a 

gazdasági vezetői, valamint a szervezeti csoportok egy-egy képviselője. 

A vezetői értekezlet feladata az intézmény, valamint a csoportok, szakmai közösségek aktuális és konkrét 

tennivalóinak áttekintése. A csoportértekezlet feladata az eltelt időszak alatt elvégzett munkák értékelése, 

a tapasztalt hiányosságok feltárása, azok megszüntetésére intézkedések megfogalmazása.  

Az intézmény igazgatója évente legalább két alkalommal összdolgozói munkaértekezletet tart. Az 

értekezleten beszámol az intézmény eltelt időszak alatt végzett munkájáról, értékeli az elvégzett munkák 

teljesítését, ismerteti a következő időszak feladatait. Az értekezleten lehetőséget kell adni, hogy a 

munkavállalók véleményüket, észrevételeiket kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel és azokra választ 

kapjanak.  

 

2. A külső kapcsolattartás 

Az intézmény egyéb más szervezetekkel való kapcsolatát az intézményvezető hangolja és irányítja. Az 

intézmény együttműködési megállapodásokat köthet az eredményes és hatékony működés érdekében. A 

kapcsolattartáshoz szükséges értekezletek során jegyzőkönyv vezetése, annak hitelesítése kötelező. 

 

3. Együttműködés szakmai szervezetekkel, társintézményekkel 

Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a fenntartó önkormányzat irodáival, valamennyi intézményével. 

Az intézmény rendszeres és szoros kapcsolatot tart az iskolák igazgatóival, annak érdekében, hogy a 

vonatkozó törvények szerint biztosítsa az ingatlanokban a köznevelési feladatok megfelelő színvonalú és 

biztonságos ellátását. 

Az intézmény kapcsolatot létesíthet más intézménnyel, vállalkozással, mely a dolgozók számára 

tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít. A kapcsolatfelvétel csak az igazgatón keresztül történhet. 

 

4. A helyettesítés rendje 

A helyettesítés rendjének szabályai 

Az intézmény szervezetében szükség esetén minden vezető és beosztott dolgozó helyettesítéséről 

gondoskodni kell.  

Az intézményvezetőt akadályoztatása esetén a gazdasági vezető helyettesíti. A helyettesítés általános 

jellegű. Az intézményvezető tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlása felhatalmazás 

alapján történik.  

A gazdasági vezetőt ellenjegyzési jogkörrel felruházott dolgozó jogosult helyettesíteni.  

Az intézményben folyó munkát a dolgozók átmeneti vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. A 

dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az intézmény vezetőjének feladata. A 
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helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatok a munkaköri leírásokban kerülnek 

rögzítésre. 

VI. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI 

 

1. A munkaviszonyhoz kapcsolódó szabályok 

Az intézményvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az intézményvezető hatásköre valamennyi 

foglalkoztatott esetében a kinevezés, az átsorolás, a kinevezés módosítás, a jogviszony megszüntetés és a 

fegyelmi felelősségre vonás, dönt a tanulmányi szerződés megkötéséről, túlmunka elrendeléséről, 

jutalmazásról, egyes rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokról, fizetés nélküli szabadság 

engedélyezéséről.  

Utasítást csak a közvetlen felettes adhat konkrét feladat ellátására, a végrehajtás módjára. Az igazgató a 

nem közvetlenül alárendelt dolgozónak adhat utasítást, de gondoskodnia kell arról, hogy ezen utasításról a 

dolgozó közvetlen felettesét is értesítse.  

 

2. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése 

A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő 

szabályok és a munkaszerződésben, vagy a kinevezési okmányban leírtak szerint történik. A dolgozó 

köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és 

pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel 

olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a 

munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat.  

A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője 

utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni. Amennyiben adott esetben, 

jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a 

kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény 

érdekeit sértené. 

 

3. Az intézményen belüli minősítési rend 

A törvényi előírásoknak megfelelően az intézményvezető köteles gondoskodni a dolgozók minősítéséről. 

A dolgozók minősítése az intézményvezető feladata. Egyes minősítési ügyeket az intézményvezető 

átadhat a gazdasági vezetőnek.  

Az elkészített minősítési lapot a dolgozónak lehetősége van megismerni és véleményezni. A minősítési 

lap a személyi anyag részét képezi és más dolgozók előtt titkosnak minősül. Az intézményvezető 

béremelések és jutalmazások során a minősítési lap információit mérlegeli. 

 

4. Intézményi hivatali titoktartás: 

1. a dolgozók személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok, 

2. az személyiségi jogaihoz fűződő adatok, 

3. a dolgozók egészségi állapotára vonatkozó adatok, 

4. levéltitok, magántitok, üzleti titok. 

A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a 

tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesétől 

engedélyt nem kap. 

Hivatali titok közlését az intézmény valamennyi dolgozója csak az intézményvezető engedélyével teheti 

meg. 
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5. Dokumentumok kiadásának szabályai 

 

Az intézményi dokumentumok (személyi anyagok, szabályzatok stb.) kiadása csak az intézmény 

igazgatójának az engedélyével történhet. 

 

6. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére 

A tömegtájékoztató szervek munkatársainak tevékenységét az intézmény dolgozóinak az alábbi szabályok 

betartása mellett kell elősegíteniük: 

1. a televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak 

minősül, 

2. az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozat adására az intézményvezető, 

vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult, 

3. elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, konkrét, 

szabatos válaszokat adjon, 

4. a közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó 

felel, 

5. a nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra, 

vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire, az ellátottak 

személyiségi jogaira, 

6. nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti 

nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az intézménynek anyagi, vagy 

erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő 

hatáskörébe tartozik, 

7. a nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt 

megismerje, 

8. kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait tartalmazza, 

közlés előtt vele egyeztesse, 

9. külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat csak az intézményvezető engedélyével adható. 

 

7. Az intézmény munkarendje  

Az alkalmazottak munkarendjét a vonatkozó jogszabályok alapján az igazgató állapítja meg az intézmény 

zavartalan működésének biztosítását szem előtt tartva. 

Az intézményben a közalkalmazottak foglalkoztatása az alábbi munkarendben történik: 

1. az intézményben a heti munkaidő-keret 40 óra, 

2. a heti munkaidő hétfőtől péntekig teljesül, 

3. a zavartalan működés érdekében a pontos munkaidő beosztást az intézményvezető határozza meg, 

4. rugalmas munkaidő beosztásúnak minősül az intézményvezető, a gazdasági vezető munkaköre.   

5. munkaközi szünet a napi hat óra folyamatos munka után, illetve három óra túlóra után megilleti a 

dolgozót, mely munkaközi szünetet a munkaidő megszakításával kell kiadni, 

6. a munkaközi szünet időtartama alkalmanként 30 perc, 

7. az alkalmazottaknak munkaidejük kezdetére, a munka felvételére készen kell állniuk, az előírt 

helyen és munkára képes állapotban kell megjelenniük, 

8. az alkalmazottaknak az esetleges távolmaradásukról értesíteniük kell az intézményvezetőt, illetve 

a gazdasági vezetőt a munkaidő kezdetéig - ettől eltérni csak indokolt esetben, az indoklás 

utólagos megtételével lehet, 

9. az intézmény központi irányításának hivatalos munkarendje hétfőtől péntekig 7.30 órától 15.30 

óráig tart, mely tartalmazza a munkaközi szünetet is, 

10. a pénztár külső ügyfelek felé hétfőtől péntekig 8.00-13.45 óra között tart nyitva, 

11. a karbantartók, takarítók, kisegítők, egyéb munkakörben dolgozók munkarendjét, munkaközi 

szünet idejét a munkaköri leírások tartalmazzák, 

12. az éves rendes szabadság kiadására az intézményvezető jogosult a Kjt. előírásainak megfelelően, 

13. az éves rendes szabadság kiadásához az intézmény fennakadás nélküli munkája érdekében 

szabadságolási tervet kell készíteni, 
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14. rendkívüli és fizetés nélküli szabadság kiadását csak az intézményvezető engedélyezheti, 

15. az intézmény közalkalmazottainak helyettesítési rendjét az intézményvezető - a gazdasági 

vezetővel egyeztetve - határozza meg, 

 

8. Munkaközi szünet 

A munkaközi szünetet munkaidőn belül biztosítjuk, melynek mértéke napi 30 perc. 

 

9. Szabadság 

A szabadság igénybevétele az éves szabadságolási terv alapján történik. A rendkívüli és fizetés nélküli 

szabadság engedélyezésére minden esetben csak az intézményvezető jogosult. A dolgozók éves rendes 

szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló, valamint a Munka Törvénykönyvében 

foglalt előírások szerint kell megállapítani. A dolgozókat megillető, és kivett szabadságról nyilvántartást 

kell vezetni. Az intézményben a szabadság nyilvántartás vezetéséért a munkaügyi ügyintéző, valamint a 

kapcsolattartók felelősek. 

 

10. Munkakörök átadása 

A vezető állású dolgozók, valamint az intézményvezető által kijelölt dolgozók munkakörének átadásáról, 

illetve átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. 

Az átadásról és átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: 

1. az átadás- átvétel időpontját, 

2. a folyamatban lévő konkrét ügyeket, 

3. az átadásra kerülő eszközöket, 

4. az átadó és az átvevő észrevételeit, 

5. a jelenlévők aláírását. 

Az átadás-átvételi eljárást, a munkakörváltozást követően legkésőbb 15 napon belül be kell fejezni. A 

munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti felettes vezető 

gondoskodik. 

 

11. Az intézmény dolgozóinak továbbképzése 

Az intézmény dolgozóival szemben megfogalmazódott egyik legfontosabb elvárás a magas szakmai 

képzettség és a folyamatosan változó törvényi háttér alapos ismerete, annak gyakorlatban történő 

alkalmazása. Ennek értelmében ahhoz, hogy az intézmény a fenntartó által kitűzött célokat a megfelelő 

színvonalon teljesíteni tudja, dolgozóinak számára folyamatos továbbképzést kell biztosítania. 

Az intézményvezető köteles gondoskodni az éves költségvetés tervezése folyamán a megfelelő mértékű 

továbbképzéshez szükséges pénzügyi háttérről.  

A tanulmányt folytatóval tanulmányi szerződés köthető, amennyiben munkaköri feladatainak ellátásához 

szükséges a megszerzett képesítés, tudásanyag és a költségvetésben a fedezetet biztosította rá a 

Képviselő-testület. A tanulmányi szerződés tartalmazza a költségekhez való hozzájárulás mértéke mellett 

a dolgozó időszakonkénti beszámolási és igazoltatási kötelezettségét is. 

 

12. A munkába járás, a munkavégzés költségeinek megtérítése 

A munkáltató köteles a munkába járás költségeinek meghatározott százalékát a vonatkozó rendelkezések 

értelmében megtéríteni. 

Ha a munkavállalónak alkalmazása után a munkába járás körülményeiben változás állt be, azt az 

intézményvezető részére azonnal be kell jelenteni. 

A dolgozóknak munkakörükkel összefüggő feladatellátásért utazási költségei megtérítésére az intézmény 

lehetőséget (saját gépkocsi használatot) biztosít. 
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A saját tulajdonú gépjárművek használatának térítését és elszámolási rendszerét a mindenkor érvényes 

központi előírások rendelkezései, illetve az adójogszabályok szerint kell kialakítani. Saját gépkocsit 

hivatali célra az intézményvezető előzetes engedélyével lehet igénybe venni. 

A saját gépkocsi használat részletes szabályait külön szabályzatban kell rögzíteni.  

A jogosultságot évente, vagy változás esetén azonnal felül kell vizsgálni.  

 

13. Kártérítési kötelezettség 

A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért 

kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a dolgozó a teljes kárt köteles megtéríteni. 

A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló egyhavi átlagkeresetének ötven százalékát.  

A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy 

elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan 

őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vette át.  

A pénztárost e nélkül is terheli felelősség az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy 

tekintetében.  

Amennyiben az intézménynél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a megőrzésre átadott 

dolgokban a bekövetkezett hiány esetén pedig munkabérük arányában felelnek. Amennyiben a kárt 

többen okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye.  

 

13.1. Anyagi felelősség 

A munkavállaló a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű használati értéket 

csak az intézményvezető engedélyével hozhat be munkahelyére, illetve vihet ki onnan. 

Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak rendeltetésszerű 

használatáért, a gépek, eszközök stb. megóvásáért.  

 

14. Egyéb juttatások 

Az intézményben mobil telefon használatára munkakörükkel összefüggésben az intézményvezető, a 

gazdasági vezető, valamint az intézményvezető által meghatározott munkavállalók jogosultak a 

telefonhasználatról szóló szabályzatban foglaltaknak megfelelően.  

 

15. Az intézmény ügyiratkezelése  

Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az intézmény vezetője felelős. Az ügyiratkezelést az 

intézmény Iratkezelési szabályzatában foglaltak szerint kell végezni. 

Az intézményben az ügyiratok kezelése manuálisan történik. 

 

16. Az ellenőrzési tevékenység 

Az intézmény ellenőrzési tevékenysége a pénzügyi irányítási és kontrollrendszerből és a belső 

ellenőrzésből tevődik össze. 

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés során a pénzügyi döntések 

dokumentumainak ellenőrzését, az előzetes pénzügyi kontrollt és a gazdasági események könyvelését 

megfelelően el kell különíteni és azokat dokumentálni. 

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés legfontosabb alapelve a vezető 

elszámoltathatósága, ez alapján az intézményvezető köteles a belső ellenőrzési rendszert kiépíteni, 

dokumentálni, működtetni és arról beszámolni. 

A folyamatba épített, előzetes és utólagos pénzügyi rendszer teljes kiépítésének és működtetésének 

szabályozását a Belső Ellenőrzési Kézikönyv, a Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje, az 

Ellenőrzési nyomvonal és a Kockázatkezelés rendje tartalmazza. 
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Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért és rendszerének kialakításáért az intézményvezető a 

felelős. 

A belső ellenőrzés rendszere magába foglalja az intézményben folyó szakmai és gazdálkodási 

tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat. 

A szakmai ellenőrzések éves terv alapján történnek, melynek jóváhagyása az intézményvezető feladata. 

A belső ellenőrzés az intézmény Belső Ellenőrzési Kézikönyve alapján történik. 

 

17. Az intézmény gazdálkodásának rendje 

Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, az 

intézmény kezelésében lévő vagyon hasznosításával összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása – a 

jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével – az intézményvezetőjének feladata. 

A gazdálkodási feladatokat a külön Ügyrendben meghatározott módon kell végezni.  

 

17.1. Kötelezettségvállalási, ellenjegyzési és utalványozási eljárás 

Kötelezettségvállalásra és utalványozásra intézményi szinten az intézményvezető jogosult.  

Az intézményre vonatkozó ellenjegyzési joggal az intézmény gazdasági vezetője bír. 

Az ellenjegyző a kötelezettségvállalás ellenjegyzése előtt köteles megvizsgálni a fedezet meglétét, a 

kötelezettségvállalás szabályszerűségét.  

Az ellenjegyző az utalványozás ellenjegyzése előtt köteles megvizsgálni a szakmai teljesítésigazolás és az 

érvényesítés meglétét. 

Az intézmény a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, a szakmai 

teljesítésigazolás formai követelményeit a Kötelezettségvállalás, utalványozás és ellenjegyzés rendje 

szerint köteles végezni. 

 

17.2. Bankszámlák feletti rendelkezés 

A banknál vezetett számla feletti rendelkezésre jogosultakat az intézményvezető jelöli ki. Nevüket és 

aláírásukat be kell jelenteni az érintett pénzintézethez. 

 

VII. AZ INTÉZMÉNY HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE 

 

1. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használata 

 

Az intézmény épületét címtáblával, zászlóval kell ellátni. 

Az intézmény saját bevételének növelése érdekében – ha az nem sérti az alapfeladatok ellátását – szabad 

helyiségeit, berendezéseit bérbe adhatja. 

A bérbeadás szabályait a Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata 

tartalmazza.  

Minden dolgozó köteles a helyiségeket és berendezéseket rendeltetésszerűen használni. 

Minden dolgozó és az intézmény területén tartózkodó látogató köteles a tisztaságot megőrizni, 

tevékenységével a folyamatos munkát nem zavarhatja. 

A tűz- és balesetvédelmi, munkavédelmi rendszabályokat mindenkinek be kell tartani. A dolgozók a 

szabályzatokat kötelesek megismerni és azt aláírásukkal igazolni. 
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2. A berendezések használata 

 

Az intézmény nagy értékű berendezéseinek használata körültekintést igényel a dolgozók részéről. A 

számítástechnikai eszközök helyi és hálózati módosítását csak szakember végezheti az intézményvezető 

engedélyével.  

Egyéb nagy értékű eszközök használata csak a kezelési utasításnak megfelelően történhet. Az intézmény 

szigorú, személyes felelősségvállalási rendet köteles kialakítani a vagyonvédelem érdekében.  

Az okozott kárt kivizsgálása után a károkozónak a kárt a foglalkoztatási jogviszonyának szabályai szerint 

kell megtérítenie.  

3. Az intézményben végezhető reklámtevékenység 

 

Reklámhordozó csak az intézményvezető engedélyével helyezhető ki. Nem lehet olyan reklámot, 

reklámhordozót kitenni, amely személyiségi, erkölcsi jogokat veszélyeztet. 

Tilos közzétenni olyan reklámot, amely kegyeleti jogokat sért, amely erőszakra, a személyes vagy a 

közbiztonság megsértésére, a környezet, a természet károsítására ösztönözne.  

 

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Az SZMSZ a Békés Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága jóváhagyásával lép hatályba. 

Az SZMSZ további módosítása csak a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. 

A SZMSZ módosítását kezdeményezheti: 

- a fenntartó, 

- az intézmény vezetője 

Az SZMSZ mellékletének naprakész állapotban tartásáról az intézmény vezetője gondoskodik. 

Az SZMSZ mellékletének módosítására sor kerülhet a Szabályzat módosítása nélkül is. 

 

 

IX. MELLÉKLETEK 

 

 

1. sz. melléklet: Szervezeti felépítés  

 

 

Az SZMSZ melléklet naprakész állapotban tartásáról az intézmény vezetője gondoskodik. 

 

 

 

Békéscsaba, 2013. szeptember 17. 
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