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SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

 
 

A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (KESZI) - az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 
5.§ (1) bekezdése, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997.évi XXXI. Törvény alapján, figyelembe véve a további vonatkozó jogszabályokat – a 
következők szerint határozza meg Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
 

I. 
 

Általános rendelkezések 
 
 

1. A szervezeti és működési szabályzat célja 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza az intézmény szervezeti 
felépítését, rögzítse az intézmény alapvető működési szabályait. 
Az SZMSZ ennek megfelelően tartalmazza a következőket: 

- az intézmény adatait, 
- az intézmény szervezeti felépítésének leírását, 
- a szervezeti ábrát, 
- belső szervezeti tagozódást, a szervezeti egységek megnevezését és feladatkörét, 
- a szervezeti egységek szakmai együttműködésének, az esetleges helyettesítéseknek a 

rendjét, 
- a vezetést segítő szerveket, fórumokat, és 
- a működés egyes szabályait. 

 
2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya 
 

A szervezeti és működési szabályzat személyi hatálya kiterjed 
- az intézmény foglalkoztatottjaira 
- az intézmény foglalkoztatottjai közreműködésével létrehozott szervezetekre 
- az intézményi szolgáltatást igénybevevő ellátottakra. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat időbeli hatálya a személyi hatálynál meghatározott 
személyekre a szabályzat jóváhagyásával kezdődik, és hatályon kívüli helyezésével szűnik 
meg. 

 
 
2. Az SZMSZ elkészítésének rendje 
 

Az intézménynek - a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően - kell elkészíteni a 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
Az SZMSZ–t az intézményvezető készíti el. 
A szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával válik érvényessé. 
A szabályzat készítésekor figyelembe vételre került jogszabályok: 

• 1992. évi XXXVIII. Törvény az államháztartásról, 
• 217/1998. (XII. 30. ) Korm.  rendelet, az államháztartás működési rendjéről 
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• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
• 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről.  
• Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 
• 149/1997 a 150/1997 Kormányrendelet 
• 15/1998   NM.  rendelet 

 
 
3. Az  SZMSZ nyilvánossága 
 

Az SZMSZ–t a fenntartói jóváhagyást követően nyilvánosságra kell hozni. Az SZMSZ-t 
meg kell ismertetni az ellátottakkal, valamint a foglalkoztatottakkal. 
Az SZMSZ–t az intézmény vezetőjénél bármikor meg lehet tekinteni. 
Az SZMSZ módosításakor a nyilvánosságra hozatalról ismételten gondoskodni kell. 

 
 

II. 
 

Az intézmény adatai 
 
 
1.  Alapító okirat kelte, száma: 2008. 10. 30. 

                                                75/2008. (X. 30.) számú határozat 
 
2.  Az intézmény neve: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény -   

(KESZI) integrált intézmény 
 
3.  Az intézmény székhelye és telephelyei: 
 

Az intézmény székhelye: 6090 Kunszentmiklós Felsőszenttamás dülő 8. sz   
           

Az intézmény telephelyei:  6090 Kunszentmiklós Felsőszenttamás dülő 8.  
6090 Kunszentmiklós Szép u. 1 sz. 
6087 Dunavecse Fő út 36.  
6098 Tass Egecsei krt. 48. sz. 

             
4. Képviselete  
 

Külső szervek előtt az igazgató vagy az általa megbízott személy. 
 
5. Bélyegző 
 

Körbélyegző: A Magyar Köztársaság címere, melyet az intézmény hivatalos neve vesz 
körül. 

Fejbélyegző: Az intézmény hivatalos neve, címe, telefonszáma, adószáma, 
számlaszáma.  

 
6.  Költségvetési törzsszám: 766690 
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7.  Az intézmény adószáma: 15766696-2-03 
 
8.  Az intézmény számlaszáma: 11732150-15337135-00000000 
 
     Számlavezető pénzintézet: 

Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Dél-alföldi Régió 
Kunszentmiklósi Fiókja 

6090 Kunszentmiklós Kálvin tér 11. sz. 
 
 9. Ellátandó alaptevékenységek 
 
9. 1. Az ellátandó tevékenységek 

A szociális gondozás olyan komplex tevékenység, amely egy bizonyos embercsoport 
számára elégít ki elemi szükségleteket és kor, egészségi, szociális helyzet alapján fizikai, 
pszichés ellátást végez, segít a célszerű, hasznos tevékenység megszervezésében, 
törekedik a megelőzésre, rehabilitációra. 
 
Szociális étkeztetés - azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 
meleg étkeztetése, akik önmaguk vagy eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek ezt biztosítani. 
 
Házi segítségnyújtás - a szolgáltatást igénybevevő személy saját lakókörnyezetében 
biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 
 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - az ellátottak részére az önálló életvitel 
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 
 
Nappali ellátás – Idősek Klubja - saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget 
napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségletek 
kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. 
 
Családsegítés 
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet 
miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése 
céljából nyújtott szolgáltatás.  
 
Gyermekjólét 
 A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban 
történő nevelésének elősegítése, a gyermek veszélyezettségének megelőzése, valamint a 
kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. A gyermek családból történő kiemelésének 
megelőzése, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése. 
 
Ápolást - gondozást nyújtó intézmény - az önmaguk ellátására nem vagy csak 
folyamatos segítséggel képes személyek komplex ellátása feltéve, hogy ellátásuk más 
módon nem oldható meg. Ápolást , gondozást nyújtó intézmény az idősek otthona , a 
fogyatékos személyek otthona.  
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9. 2. Az intézmény tevékenysége a TEÁTOR szerinti megjelöléssel: 
 

8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 
8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 
8899 Mns egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

 
9. 3. Az intézmény által ellátandó feladatok szakfeladat megjelöléssel: 
 

841126 Többcélú Kistérségi Társulások elszámolásai 
873021 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás 
873011 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 
889922 Házi segítségnyújtás 
889924 Családsegítés  
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás  
889921 Szociális étkeztetés 
881011 Nappali szociális ellátás 
889923 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltat (Szociális információs 

szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) 
 
9. 4. Tevékenység területe  
 

Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulást alkotó települések 
közigazgatási területe, kivéve Szabadszállás Város közigazgatási területe. 
Az idősek bentlakásos otthona és a fogyatékos személyek otthona feladatellátása a 
Magyar Köztársaság teljes területére kiterjed. 

 
10. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok  
 

A szerv a gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv. 
Költségvetés gazdálkodási formája: maradvány érdekeltségű 312. 
Általános forgalmi adóalany, alaptevékenysége tárgyi adómentes, szociális étkeztetés 
ÁFA köteles. 

 
11. Felügyeleti szerv: 
 

Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsa 

 
12. Alapító szerv neve és címe  
 

Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás 
6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 17/d sz. 

 
13. A fenntartó szerv neve és címe 
 

Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás 
6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 17/d sz. 
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14. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje 
 

A költségvetési szerv vezetőjét a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa nevezi ki határozatlan időre. 
Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. 
A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat az 
intézményfenntartó köteles elvégezni. 

 
15. Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke  

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.  
16. Az intézményi férőhelyek száma: 

Idősek Otthona 80 fő 
Fogyatékosok Otthona 50 fő 
Idősek Klubja Apostag 30 fő 

 Dunavecse 30 fő 
 Kunszentmiklós - Tass 60 fő 

 
17. Az intézményben folytatható reklámtevékenységre vonatkozó előírások  
 

Az intézményben tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám nem az 
ellátottaknak szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, 
közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel függ össze. 

 
18.  Az intézményi feladat ellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jogosultság 

Önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik. 
A kezelésre átadott ingatlanvagyon az önkormányzatok tulajdonában marad. 
Az intézmény vezetője felelős a feladatok ellátásához a költségvetési szerv 
vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáért, és az Alapító 
Okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek 
megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a 
gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, 
információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a 
gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért az intézményi számviteli 
rendjéért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért.  

  
A  feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog   
 

→ Apostag, Széchenyi u.1. 
→ Dunaegyháza, Mikszáth K. u. 25. 
→ Dunavecse, Fő út 36. 
→ Dunavecse, Kossuth L. u. 4. 
→ Kunadacs, Rákóczi u. 4. 
→ Kunpeszér, Arany J. 2. 
→ Kunszentmiklós Damjanich u.10. 
→ Kunszentmiklós Felsőszenttamás 8. 
→ Kunszentmiklós Szép u.1. 
→ Szalkszentmárton, Jókai u 2. 
→ Tass, Széchenyi u. 48. 
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→ Tass, Egecsey krt.48. 
→ Újsolt, Petőfi S. u. 3. 

 
19.  Az intézmény megszüntetése 
 

A költségvetési szerv megszüntetésére a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú 
Kistérségi Társulás jogosult. 
A megszüntetésre a bejelentéstől - nappali ellátás esetén 3 hónap 

bentlakásos esetén 6 hónap elteltével 
kerülhet sor. 
A Működést engedélyező szerv a működési engedélyt visszavonhatja, illetve a 
működést felfüggesztheti. 

 
20.  Az intézmény működési engedélyének kiadója 
 

Az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes  
Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal 
SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA 
ügyiratszám 
Gyermekjóléti Szolgálat tekintetében: Szabadszállás Város Jegyzője 

 
21.  A szerv költségvetési szervként való működéséből fakadó további szabályozás 
 

A szabályozás az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet 10. § (5) bekezdése alapján kerül sor. 

 
21.1 Az állami feladatként ellátott alaptevékenységet, az azt kisegítő, kiegészítő 
tevékenységeket 

Társulási törvény 
Szociális törvény 
Gyermekvédelmi törvény szabályozza. 

 
forrásai: beszedett térítési díjak 

normatív állami támogatás 
önkormányzati kiegészítés 
egyéb bevételek – alapítványi hozzájárulás, felajánlások stb. 

 
21.2. A költségvetési tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírásokat a 2. 
számú melléklet tartalmazza. 
 
21.3. A feladatellátás rendjét a 3. számú melléklet tartalmazza. 
 
21.4. Az ellenőrzéshez kapcsolódó szabályozást külön szabályzat rögzíti.  
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III. Az intézmény szervezete 
 
 

1.  Az intézmény szervezeti felépítése - 1. számú melléklet (organikus felépítés) 
 

Az intézmény élén az intézményvezető (igazgató) áll (KESZI). 
Az intézményvezetőnek alárendelten működnek a következő szervezeti egységek. 

 
A./ Személyes gondoskodást nyújtó szervezet 

• Család, Gyermekvédelmi ágazat 
• Alapellátási ágazat 
• Szakosított ellátás  

B./ Gazdasági-műszaki szervezet 
• Gazdasági részleg – pénzügy, munkaügy 
• Élelmezési csoport 
• Mosoda 
• Műszaki csoport 

 
A / Személyes gondoskodást nyújtó szervezet 

- Család és gyermekvédelmi ágazat: Családsegítő Szolgálat 
Gyermekjóléti Szolgálat 

- Alapellátási ágazat: Étkeztetés  
Házi segítségnyújtás  
Idősek Napközbeni ellátása 

 
- Szakosított ellátási ágazat: 

Ápolást-gondozást nyújtó intézmény: Idősek Otthona,   
Fogyatékosok Otthona 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
   
 A szervezet feladata: 

- a családsegítő szolgálat családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és 
szervezési tevékenységet végez  

- a gyermekjóléti szolgálat feladata a 
• gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése 
• gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 
• gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése 
• családból kiemelt gyermek visszahelyezése     

- az alapellátás és a szakosított ellátás feladata  
 Az ellátottak részére az ellátott állapotához igazodó 

- fizikai 
- mentális és 
- életvezetési segítségnyújtás 

  
Az ellátott számára egyéni bánásmód biztosítása, melynek során figyelembe vételre kerül az 

ellátott szociális, testi és szellemi állapota 
Az ellátottak számára a megfelelő lakókörnyezet kialakítása, ennek során a kulturált 

környezet, higiénés rend biztosítása 
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Az ellátottak ápolási, gondozási feladatainak ellátása 
Az ellátottak testi és lelki aktivitásának fenntartása, megőrzése. 
 
B / Gazdasági - műszaki szervezet 
Gazdasági csoport feladata: 

- az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos szabályozások szerinti feladatellátás, 
- az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok ellátásának pénzügyi 

bonyolítása, 
- az intézmény éves működésével kapcsolatos kiadások és bevételek tervezési 

feladatainak ellátása, 
- az intézmény gazdálkodásának könyvelési feladatainak ellátása, 
- az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos tájékoztatási, beszámolási tevékenységek 

végrehajtása, 
- információszolgáltatás a vezetés és a fenntartó felé, 
- a beszerzések, beruházások bonyolítása, 
- a külső főzőhelyektől vásárolt készételek beszerzésének bonyolítása  
- a leltározási és értékelési feladatok ellátása,  
- a selejtezési tevékenység végrehajtása,   
- a pénztárkezelés, 
- a pénzintézeten keresztül történő pénzforgalom bonyolítása, 
- az ellátottak pénzkezelése   

 
Élelmezési csoport feladata (saját konyha): 

- az intézményélelmezési tevékenységével kapcsolatos szabályozások szerinti 
feladatellátás, 

- az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása érdekében az 
étkeztetési tevékenység lebonyolítása, 

- az élelmezési anyagok beszerzése, átvétele, tárolása, 
- az élelmezési anyagok kiadása 
- az étrend összeállítása, 
- az ételek elkészítése, és kiadása, 
- az ételek megfelelő összetételben történő összeállítása, a változatosság és az 

idényszerűség követelményének érvényesítése, 
- az élelmezéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok elkészítése (anyagkiszabás, 

étkezők nyilvántartása stb.) 
- az intézmény élelmezési tevékenységével kapcsolatos analitikus könyvelési és feladási 

feladatainak ellátása, 
- az intézményélelmezési tevékenységével kapcsolatos tájékoztatási feladatok, 
- információszolgáltatás a vezetés és a fenntartó felé, 
- a részleghez tartozó leltározási és értékelési feladatok ellátása, 
- a részleghez tartozó selejtezési tevékenység végrehajtása. 

 
Műszaki csoport feladata: 

- az intézmény karbantartási feladatainak ellátása, 
- az intézmény területén festési feladatok ellátása, 
- a karbantartás jellegű kőműves munkák elvégzése, 
- a fűtési berendezések biztonságos üzemeltetési feltételeinek folyamatos biztosítása, 
- az elektromos hálózat állapotának figyelemmel kísérése, szükség szerinti hibaelhárítás 
- a víz- és szennyvízvezeték rendszer állapotának karbantartása, dugulás elhárítás stb., 
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- az intézmény udvarának, parkjainak rendezése, 
- a tűzvédelmi és balesetvédelmi feladatok ellátása, illetve azok szervezésében való 

közreműködés, 
- szállítási tevékenység ellátása, 
- takarítási, mosási, varrási feladatok, 
- információszolgáltatás a vezetés és a fenntartó felé, 
- a beszerzések, beruházások bonyolítása, 
- a részleggel kapcsolatos leltározási feladatokban való részvétel 
- a részleggel kapcsolatos selejtezési tevékenység végrehajtása. 

 
2.   A szerv működési rendszere 

A szervezetet az igazgató irányítja, ő a legfelsőbb vezető. 
A szervezeten belül megtalálható: 

- az alá- és fölérendeltség, 
- illetve az azonos szinten belül a mellérendeltség. 

A szervezeten belül alá- és fölérendelt viszonyban működnek az egyes vezetői szintekhez 
tartozó: 

- ágazati vezetők, 
- illetve vezetőkhöz tartozó beosztottak. 

Az azonos vezetői szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van. 
 
3. A szervezeti ágazatok együttműködése 

A szervezeti ágazatok együttműködnek az intézmény feladatellátás megvalósítása 
érdekében. 
Az ágazatok koordinált működését 

- az intézményvezető irányító tevékenysége, valamint 
- az ágazati vezetők, feladatellátása biztosítja. 

A szakmai együttműködést, a vezetést segítő munka, az ágazati, a csoport, az intézményi 
munkaértekezletek is segítik. 
A szerv szervezeti felépítéséből, struktúrájából adódó alá- és fölérendeltségi viszony jelzi 
az egyes ágazatok közötti kölcsönös együttműködési kötelezettségét is. 
A dolgozók, az ágazatvezetők, és a magasabb vezető közötti szakmai együttműködésre 
vonatkozó előírásokat a munkaköri leírásnak kell tartalmaznia. 
Az egymáshoz kapcsolódó feladatok végrehajtó részlegek közötti kapcsolat, 
együttműködés külön előírás nélkül is kötelező. 

 
 

IV. Az intézmény vezetése 
 
 
Igazgató: egyszemélyi felelős vezető 

- kinevezője a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás    
- magasabb vezető állású közalkalmazott 

 
Egy személyben felelős minden telephelyen végzett munkáért, a nyújtott szolgáltatások 
köréért, a gondozási - ápolási tevékenységért, az intézmény gazdálkodásáért. 
Vezető, irányító, ellenőrző munkáját a fenntartó szerv által meghatározott munkaköri leírás, 
az intézményi szabályzatok, valamint az érvényes jogszabályok, rendeletek által előírtak 
szerint munkatársai bevonásával, azok tevékeny közreműködésével látja el. 



 10 

Tartós távolléte esetén az ágazati vezető állású dolgozók helyettesítik, akik munkájukról 
beszámolási kötelezettséggel tartoznak. 
 
Az intézményvezető felelős az intézmény feladatainak megfelelő színvonalon történő 
ellátásáért, ennek érdekében joga és kötelessége: 

- biztosítani a feladatellátás tárgyi és személyi feltételeit - ennek érdekében kapcsolatot 
tartani a fenntartóval, 

- ellenőrizni a feladatellátás alapító okiratnak, szakmai programnak, házirendnek, 
valamint a jogszabályoknak és egyéb szakmai dokumentumok, elvárásoknak való  
megfelelőségét, 

- törekedni arra, hogy a szolgáltatás, ellátás színvonala javuljon. 
 
további feladatok: 
       -   elkészíti illetve jóváhagyja, folyamatosan aktualizálja az intézmény működését segítő   

• szabályzatokat 
• házirendet 
• költségvetési, fejlesztési terveket 
• munkaterveket 
• szakmai programot 
• munkaköri leírásokat 
• beszámolókat 

- ellátja a 
• munkáltatói jogokat 
• fegyelmi jogkört 
• egyes gazdasági feladatokat 
• a térítési díjakkal kapcsolatos feladatokat 
• jogszabályban vagy felelős szerv által meghatározott  
• feladatokat 

- irányítja, összehangolja és ellenőrzi 
• az intézményben végzett tevékenységet, feladatokat 
• a telephelyek együttműködését és munkamegosztását 
• a munkafegyelem, etikai követelmények megtartását 
• a dolgozók képzését-önképzését, ösztönzi a munkatársakat a tudás, a szakmai 

előrehaladás iránti vágy felkeltésére 
• irányítja az ellátottak igényfelvételét, előgondozását, behívást 
• beilleszkedést 
• irányítja az ellátás megkezdésekor a megállapodás kötéseket       
• irányítja a gondozási, fejlesztési tervek elkészítését, a benne lévők elvégzését 

- végzi 
• a panaszok, bejelentések kivizsgálását és gondoskodik a szükséges 

intézkedések megtételéről 
• az egyes ellátások közötti koordinálást 
• az ellátási területen igények felmérése, gondozás szervezését 

- kapcsolatot tart 
• intézményi érdekvédelmi szervekkel (szakszerv. közalk.tn.) 
• segítő, tanácsadó szervekkel (lakógyűlés, érdekképviseleti F.) 
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• társ intézményekkel, társ szervekkel, szervezetekkel, egyesületekkel, 
hozzátartozókkal, gondnokokkal 

- figyeli az új gondozási módszereket, a megjelenő rendeleteket, irányelveket, képzési 
formákat, pályázati lehetőségeket, ezek alkalmazásával elősegíti az intézmény 
fejlődését 

- gondoskodik az intézményben az emberi és állampolgári jogok érvényesüléséről, az 
etikai követelmények megtartásáról. 

 
Gazdasági-műszaki vezető: az igazgató gazdasági-műszaki helyettese 

- kinevezője az intézmény igazgatója 
- vezető állású közalkalmazott 

 
A gazdasági műszaki ellátás közvetlen irányítása a gazdasági vezető hatásköre. Szervezi, 
irányítja, ellenőrzi és összehangolja a gazdasági-műszaki ellátáson belül működő dolgozók 
munkáját. 
Feladata a pénzügyi előírások betartása mellett a korszerű gondozási munka 
megvalósulásának biztosítása. 
 
További feladatok: 

- elkészíti  
• a gazdasági-pénzügyi vonatkozású szabályzatokat 
• a gazdasági ellátáson belül dolgozók munkaköri leírását 
• az intézmény költségvetését 

- felelős 
• a működéshez szükséges anyagok és fogyóeszközök folyamatos biztosításáért 
• a vagyon védelemért 
• az épületek megóvásáért és folyamatos javításáért 
• a dolgozók munkafeltételeinek biztosításáért 
• a könyvviteli bizonylati rend kialakításáért, a számviteli szabályok 

betartásáért 
• átruházott hatáskörben az intézmény munkavédelmi, tűzvédelmi, 

környezetvédelmi feladataiért 
• a környezet rendbetartásáért 

- figyeli 
• a költségvetés alakulását – elemzi azokat 
• a normatívák alakulását 
• a pályázati lehetőségeket 

- szervezi a gazdasági egységhez tartozó csoportok munkáját 
• Pénzügyi 
• TMK 
• Élelmezés 
• Mosoda 

- kapcsolatot tart 
• intézményen belül – ágazatvezetőkkel, csoportvezetőkkel  
• intézményen kívül -felügyeleti és társ szervekkel 

- ellenőrzi 
• a gazdasági műszaki terület munkáját 
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  Ágazatvezetők:  az intézményvezető szakmai helyettesei 
                            (Család és Gyermekvédelmi ágazat, Alapellátási ágazat) 
 

• Kinevezőjük az intézményvezető 
• vezetői beosztású közalkalmazottak 

Feladatuk:  
A szakmai irányelvek figyelembe vételével, betartásával a minél jobb magasabb szintű 
ellátás, szolgáltatás biztosítása. 

 
További feladataik: 

• ágazatuk munkájának szakmai irányítása, összefogása   
• javaslattétel a működésüket irányító, segítő szabályzatok,  
• költségvetési, fejlesztési tervek, pályázatok készítéséhez 
• ágazatuk munkaterveinek, fejlesztési javaslatainak elkészítése 
• szakmai programjuk megírása, aktualizálása 
• egységükről beszámolók készítése    
• az ágazatukban dolgozók munkaköri leírásának elkészítése 
• munkabeosztások, szabadságtervek irányítása 

- felelős 
• az ellátottak, a szolgáltatást igénylők ellátásának szervezéséért 
• az idevonatkozó adminisztrációk, nyilvántartások vezetéséért 
• az ágazat munkafegyelem, etikai követelményeinek megtartásáért 

- szervezi 
• az ágazatban dolgozók helyi értekezleteit, megbeszéléseit 
• a dolgozók továbbképzését (helyi, egyéb), beiskolázását 

- kapcsolatot tart 
• az intézmény vezetőségével, más ágazataival 
• a szolgáltatást kérők képviselőivel 
• az érdekvédelmi bizottságok tagjaival 
• társadalmi szervekkel 

- ellenőrzi 
• az ágazaton belül dolgozók munkáját. 

 
 

A feladatköröket részletes munkaköri leírás tartalmazza. 
 
 

V. Irányítást segítő feladatkörök 
 
 

Kríziskezelők  
 
Egészségügyi, szakmai feladatokat látnak el a szakosított ellátás, ápolást-gondozást nyújtó 
részlegeiben, közvetlen felettesük az intézményvezető. 
Irányítása alá tartoznak: 

• ápolók 
• segédápolók 
• takarítók – ezek munkáját ellenőrzi is. 
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Gondoskodik a(z):  
• ápolás, higiénés feladatainak ellátásáról 
• szükséges anyagok igényléséről 
• gyógyszerelések, segédeszközök rendeléséről 
• gondozási, ápolási, fejlesztési tervek készítéséről, végrehajtásáról 
• munkaidő beosztás, óraelszámolás 
• munkaértekezlet szervezés 
• éves egészségügyi terv 
• adminisztrációk vezetése 
• kapcsolattartás hozzátartozókkal, 

 
Élelmezésvezető  
 
Az intézmény ellátottjainak és alkalmazottjainak élelmezésének ellátása. 
Közvetlen felettese a gazdasági vezető, szakmai irányítója az intézményvezető főnővér/diétás 
nővér. 
Irányítása alá tartozik: 

• élelmezési raktáros 
• szakácsok 
• konyhalányok 
• tálalók – ezek munkáját ellenőrzi 

Végzi 
• étlapterv készítés, korszerű, változatos élelmezés 
• gazdaságos beszerzés, vásárlás 
• munkaidő beosztás 
• munkaértekezletek 
• élelmezési normák, tv. előírások, pénzügyi keretek betartása 
• ÁNTSZ előírások betartása 
• élelmezési területek munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok  
• betartásának felügyelete 
• vagyonvédelem 
• folyamatos, rendszeres ellenőrzés 
• élelmezési kapcsolatos rendeletek ismerete, ismertetése, betartása  

 
A feladatköröket részletes munkaköri leírás tartalmazza. 
 
 

VI.  További munkakörök 
 
 

Személyes gondoskodást végző egység: 
 
Családsegítő családgondozó – munkáját az intézményvezető és az ágazatvezető 
irányításával végzi. 
Feladatai:  

• családgondozás 
• ellátások közvetítése, szervezése 
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• látogat, segít, tájékoztat 
• felkutat, kapcsolatot fejleszt, alakít 
• együttműködés a családdal 
• programok szervezése 
• adományok közvetítése, szétosztása  

 
Gyermekjóléti családgondozó – munkáját az intézményvezető és az ágazatvezető 
irányításával végzi. 
Feladatai: 

• a gyermek testi-lelki egészségének védelme 
• a családban történő nevelés elősegítése 
• a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 
• a kialakult veszélyeztetettség megszűntetése 
• a családból kiemelt gyermek visszahelyezésének segítése 
• prevenciós munkavégzés 
• együttműködés önkormányzattal, gyámhatósággal 

 
Klubgondozó: munkáját az intézményvezető és az ágazatvezető irányításával végzi. 
 
Feladatai: 

• a klubtagok teljeskörű ellátása 
• személyi, környezeti, élelmezési higiéné biztosítása, alakítása 
• foglalkozások (fizikai, szellemi, szórakoztató) szervezése 
• rendezvények, előadások szervezése 
• pszichés gondozás, beszélgetés, meghallgatás 
• kapcsolattartás, alakítás segítése 
• egyéni ügyek intézésében segítés 
• nyilvántartások vezetése 

 
Házi gondozó – munkáját az intézményvezető és az ágazatvezető irányítja  
 
Feladatai: 

• az ellátottak szükséglet szerinti ellátása, 
• az önálló életvitel fenntartása lakáson, lakókörnyezetben 
• étel szállítás – szükség szerint melegítés, etetés, vásárlás 
• testi, személyi higiéné megtartásában segítés – fürdetés, öltöztetés, mosás 
• környezeti higiéné – takarítás 
• hivatalos ügyek intézésében segítés 
• együttműködés – körzeti orvos, ápolónő – velük való kapcsolattartás 
• pszichés gondozás 
• nyilvántartások vezetése 

 
Intézeti orvos – az intézménnyel részfoglalkozású munkaviszonyban vagy megbízásos 
szerződésben rögzítettek alapján végzi munkáját. 
 
Feladatai: 

• gyógyító, megelőző, rehabilitációs tevékenység ellátása 
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• ápolástechnikai és elméleti kérdésekben segíti a szakmai munkát 
• igénybevételi eljárás közreműködője 

 
Szakképzett ápolók, gondozók – feladatukat a kríziskezelő nővérek irányítják. 
 
Feladataik: 

• az ellátottak testi-lelki ápolása, 
• az orvos által előírt terápiás kezelések elvégzése, az elrendelt gyógyszerelés 

végrehajtása 
• az ellátottak állandó megfigyelése 
• személyi higiéné megtartás – fürdetés, kéz-lábápolás 
• a kulturált környezet, higiénés rend alakítása 
• interperszonális, társadalmi kapcsolatok ápolása, segítése 
• védi az ellátottak személyes tulajdonát 
• védi az intézmény vagyonát 
• vezeti a nyilvántartásokat 

 
Szakképesítés nélküli ápolók, gondozók – feladatukat a kríziskezelők irányításával végzik. 
 
Feladataik: 

• mindazok az előző pontban felsoroltak, amelyek nem követelnek egészségügyi 
szakképesítést. 

 
Takarítók – munkájukat az intézményvezető, az ágazatvezető, kríziskezelő irányításával 
végzik. 
 
Feladataik: 

• szobák, folyosók, közös helységek és berendezések takarítása 
• rendszeres nagytakarítás, szellőztetés 
• fertőtlenítési előírások betartása 
• anyagilag és erkölcsileg felelősek a munkájukhoz használt anyagokért, 

eszközökért 
• óvják az intézmény vagyonát 

 
Szociális, mentálhigiénés és foglalkoztató nővér – feladatukat az intézményvezető 
közvetlen irányításával végzik, de szoros kapcsolatban dolgoznak a kríziskezelőkkel, 
ápolókkal, gondozókkal. 
 
Feladataik: 

• ellátottak személyes ügyeinek intézése 
• ellátottak családi és intézeti kapcsolatainak segítése, figyelemmel kisérése 
• beköltözők beillesztésének segítése 
• környezeti ártalmak megelőzése 
• csoportok alakítása, felügyelete 
• kulturális, szórakoztató, fizikai foglalkozások szervezése, irányítása 
• hagyományőrző, családi jellegű, társadalmi ünnepek szervezése 
• temetési ügyek intézése 
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• lakók szakrendelésre, kórházba kisérése, látogatása 
• éves terv készítése 
• ellátottak érdekvédelmének felügyelete 

 
Gazdasági-műszaki ellátást végző egység 
 
Pénzgazdálkodás –szervezett munkakörök – pénzügyi előadó 

adminisztrátor – könyvelő 
pénztáros  

 
Feladatuk: 

• költségvetés készítés, betartás 
• készpénz ellátás, kifizetések, utalások 
• számla ellenőrzés 
• pénzügyi szabályzatok betartása 
• pénz, érték, betétkezelés 
• jelentések, beszámolók készítése 
• iktatás, iratkezelés, levelezés 
• leltározás, selejtezés 
• gépi könyvelés 
• analitikus nyilvántartás 

 
 
Anyag és eszközgazdálkodás – szervezett munkakörök – konyhai dolgozók 

mosodai dolgozók 
raktáros 

 
Feladataik: 

• konyha működtetése 
• élelmiszerek előkészítése, elkészítése, elosztása, tárolása 
• tárgyi, személyi, élelmezési higiénés előírások betartása 
• ellátotti, intézményi textília mosása, javítása, vasalása 
• higiénés, munkavédelmi szabályok betartása 
• raktár rendje, szakosított tárolás 
• beszerzések 
• raktározott anyagok védelme / mennyiségi, minőségi 
• leltározás, selejtezések előkészítése, végzése 
• nyilvántartások vezetése 

 
Műszaki, üzemeltetési részleg- szervezett munkakörök – karbantartók 

gépkocsivezetők 
házimunkások 

 
Feladataik: 

• létesítmények, berendezések szakszerű üzemeltetésének biztosítása 
• szerelési, javítási, állagmegóvási feladatok 
• munkanapló vezetés 
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• munkavédelmi szabályok ismerése, betartása 
• eszközök, anyagok igényfelmérése, jelzése 
• szállítási, beszerzési feladatok végzése 
• menetlevél, útnyilvántartás pontos vezetése 
• közlekedési szabályok ismerete, betartása 
• gépjármű tisztántartása 
• vagyonvédelem 
• környezet rendben tartása (udvar, park, pince) 

 
Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatainak részletes leírását névre, 
beosztásra és munkakörre szóló „Munkaköri leírások„ tartalmazzák. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális tevékenységet végző és képesítési előírásnak 
megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy adatait működési nyilvántartásba kell venni, 
ezzel biztosított a személy szakvizsgáztatása, továbbképzése, képzési követelmények 
teljesítése (a többszörösen módosított 1993. évi III. tv. VI. cím). 
 
 

VII.  Vezetés általános elvei 
 
 

 
1./ Az igazgató egyszemélyi felelős vezető, a szervezeti ágazatokat úgy kell kialakítani, hogy 
az irányításban, az ellenőrzésben ez az elv érvényesüljön. 
 
2./ A mellérendelt egységek egymásnak nem adhatnak utasítást. 
 
3./ Ugyanakkor biztosítani szükséges a folyamatos információcserét az egységek között a 
zökkenőmentes feladatellátás érdekében. 
 
4./ A minél jobb ellátás érdekében kiépítendő a belső ellenőrzési rendszer. 
 
5./ A demokratizmus érvényesítése a vezetésben tanácsadó testületek, társadalmi szervek 
véleménynyilvánításának biztosításával történik. 
Vélemény eltérés esetén az intézményvezető dönt ha a társadalmi szervek képviselői nem 
értenek egyet, az intézményvezető a vitás ügyet döntés végett a felügyeletet gyakorló szerv 
vezetőjéhez terjeszti fel. 
 
6./ A dolgozók részvétele a döntésben 

• szakszervezet, közalkalmazotti tanács 
• dolgozói munkaértekezlet 
• munkahelyi (ágazati, csoport) értekezlet  

 
Egyes kérdések megvitatására az intézményvezető együttes megbeszélést kezdeményezhet  

• Igazgató Tanács 
• Szakszervezet vezetés 
• Közalkalmazotti Tanács 
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VIII. Vezetést segítő szervek, fórumok 
 
 

Az intézményvezetést különböző szervek, fórumok, közösségek segítik annak érdekében, 
hogy az intézmény a munkahelyi demokrácia érvényesülése mellett tevékenykedhessen. 
Nélkülözhetetlen a dolgozók és az ellátottak a szolgáltatást igénylők rendszeres tájékoztatása 
az intézmény munkájáról. 
A fontosabb, többséget érintő döntések előtt helyes kikérni a véleményeket, meghallgatni a 
javaslatokat. 
 
A demokratikus vezetést segítő fórumok: 

1. Igazgatói tanács 
2. Teljes dolgozói munkaértekezlet 
3. Ágazati munkaértekezlet /munkahelyi, csoport/ 
4. Lakógyűlés 
5. Érdekképviseleti Fórum 
6. Dolgozói érdekképviseleti szervek 

 
 
1./ Igazgatói Tanács 
 
a./ az igazgató az értekezletet legalább kéthavonta illetve szükség szerint összehívja 
b./ állandó résztvevők - gazdasági -műszaki vezető 

- ágazatvezetők 
- kríziskezelők 
- élelmezésvezető 
- csoport irányítók /TMK, Mosoda/ 
- szakszervezeti titkár 
- Közalkalmazotti tanács képviselője 
- illetve bármely érdeklődő, javaslattevő, problémát felvető 

munkatárs. 
 
c./ - az igazgató illetve a gazdasági vezető tájékoztatást ad az elmúlt időszak főbb 

tevékenységéről, meghatározzák a további feladatokat  
- megtárgyalják az otthon egészét vagy többségét érintő szervezési és működési 

kérdéseket 
- csoportok egymás közötti együttműködésével kapcsolatos feladatokat 
- éves munkatervet értékelik annak teljesítését 
- költségvetési gazdálkodással kapcsolatos jelentősebb kérdéseket 
- képzési, továbbképzési, beiskolázási terveket, javaslatokat 
- etikai helyzetet, munkafegyelmet 
- jelenlévők tájékoztatást adnak munkájukról, illetve a csoportok munkájáról, 

problémákról, a megjelölt feladatok végrehajtásáról, egyéb aktuális kérdésekről. 
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2./ Munkaértekezlet 
 
a./ összehívásáról az igazgató gondoskodik évente legalább egy alkalommal, a fórumon 
valamennyi dolgozó köteles részt venni 
b./ meghívást kap - az intézmény valamennyi dolgozója 

- az intézmény felügyeleti szerve 
 
c./ napirendjét az igazgató állítja össze 
Évente egyszer a napirenden kötelezően szerepeltetni kell az intézmény működésével 
kapcsolatos beszámolót, melyben ki kell térni a következőkre: 

• a végzett munka ismertetésére, 
• az ellátás színvonalának értékelésére 
• az etikával kapcsolatos körülményekre, állapot ismertetésre, 
• az intézmény szakmai programjának értékelésére, 
• az intézmény éves munkatervének teljesítésére, 
• a dolgozók munkakörülményeinek alakulására 

 
d./ az értekezletről emlékeztető jegyzőkönyvet kell készíteni az igazgató és a 
jegyzőkönyvvezető aláírásával, irattárban őrizendő, abba a fenntartó, illetve a dolgozók 
szabadon betekinthet. 
 
e./ a dolgozók az értekezleten - szabadon elmondhatják véleményüket 

- kérdéseket tehetnek fel 
- javaslatokat tehetnek 

 
f./ az igazgató kötelessége, hogy a dolgozók által feltett kérdésekre választ adjon. 
Amennyiben az intézményvezető a dolgozó kérdésére nem tud elfogadható választ adni, úgy 
a kérdésre az értekezletet követő 8 munkanapon belül köteles írásban választ adni. 
 
 
3. Ágazatvezetői értekezlet 
 
a./ összehívásáról az igazgató gondoskodik legalább negyedévente. A fórumon az 
ágazatvezetők kötelesek részt venni 
 
b./ napirendjét - az igazgató állítja össze 

• az eddigi tevékenység értékelése 
• aktuális feladatok megbeszélése 
• problémák megvitatása, megoldás keresése 
• új feladatok, új módszerek, javaslatok megbeszélése 

 
c./ értekezletről emlékeztető feljegyzést kell készíteni 
 
 
4./ Részlegenkénti/ munkahelyi , csoport/ munkaértekezlet 
 
A csoport értekezlet olyan fórum, melyen köteles részt venni valamennyi, a részleghez 
tartozó dolgozó. 
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a./ összehívásáról az ágazatvezetők, a kríziskezelők gondoskodnak, negyedévente illetve 
szükség szerint. 
 
b./ meghívottak: igazgató – évente legalább kétszer köteles részt venni 

érdekképviseleti szervek képviselői 
 
c./ napirendet az ágazatvezető a kríziskezelő állítja össze 

• az eddigi tevékenység értékelése 
• aktuális feladatok megbeszélése 
• problémák  megvitatása, megoldás keresés 
• új feladatok, új módszerek, javaslatok megbeszélése 

 
d./ értekezletről emlékeztető feljegyzést kell készíteni 
 
e./ az ágazatvezető, a kríziskezelő kötelessége, hogy a dolgozók által feltett kérdésekre 
lehetőség szerint az értekezleten, illetve ha ez nem lehetséges, akkor azt követően 8 napon 
belül választ adjon. 
 
5./ Lakógyűlés 
 
a./ az igazgató illetve a kríziskezelő hívja össze félévente illetve szükség szerint 
 
b./ meghívottak - intézményvezető 

- minden ellátott 
- alkalmazottak 

 
c./ napirendet az összehívók állítják össze 

• az intézmény működésével kapcsolatos szabályok ismertetése, melyek az 
ellátottakat is érintik, illetve számukra jogokat és kötelezettségeket 
keletkeztetnek 

• beszámoló az intézmény tevékenységéről, életéről, a megtörtént eseményekről, a 
tervezett programokról 

• véleménynyilvánítás az ellátottak részéről az intézmény élettel összefüggő 
kérdésekről 

• ellátottak javaslatai az intézményi élet egyes területeire 
 
d./ az intézményvezető kötelessége, hogy a lakók által feltett kérdésekre lehetőség szerint 
választ adjon az értekezleten, illetve a lakógyűlést követő 8 munkanapon belül írásban. 
 
e./ a gyűlésről jegyzőkönyv, vagy emlékeztető készül, mely irattárba kerül, ahol az érintettek 
szabadon beletekinthetnek. 
 
5./ Érdekképviseleti Fórum (Idősek Otthona, Fogyatékosok Otthona) 
 
a./ összehívásáról a fórum vezetője gondoskodik, működésének szabályait a „Házirend” 
melléklet tartalmazza 
 
b./ napirend - panaszok kivizsgálása 
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- intézkedések kezdeményezés 
- egyetértés, kifogásolás, véleményadás jogszabály által megadott esetekben 
/házirend, szakmai program stb./ 

 
c./ meghívottak lehetnek - intézmény vezetése,  

- dolgozói 
- intézmény ellátottai 

 
6./ A dolgozók érdekképviseleti szervei 
 
Az intézmény vezetői együttműködnek a dolgozói érdekképviseleti szervekkel. Az 
intézményvezetők az együttműködés során támogatják e szervezetek működését. 
Az intézményvezető munkájának segítése céljából további tanácsadó szerveket hozhat tétre 
és működtethet állandó vagy ideiglenes jelleggel. 
 
 
 

IX. Az intézmény működésének egyes szabályai 
 
 

1./ A munkaviszonyhoz  kapcsolódó szabályok 
 

1.1. A munkáltatói jogok gyakorlása.  
Az intézményvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat, mely jogok egy részét átruházhatja 
középszintű vezetőkre. 

• az intézményvezető gyakorolja valamennyi intézményi foglalkoztatott esetében 
a következő jogokat: kinevezés, átsorolás, jogviszony módosítás, jogviszony 
megszüntetése, fegyelmi jogkör gyakorlása 

• az ágazatvezetők véleményének előzetes kikérését követően dönt: a tanulmányi 
szerződéskötésről, túlmunka elrendelésről, jutalmazásról, egyes rendszeres és 
nem rendszeres személyi juttatásokról, fizetés nélküli szabadság 
engedélyezéséről. 

• az intézményvezető készíti el az ágazatvezetők munkaköri leírását 
• az ágazatvezetők az intézményvezető kérésére összeállítják a részlegükhöz 

tartozó dolgozók munkaköri leírás tervezetét, melyet az intézményvezető hagy 
jóvá 

 
1.2.  A vezetői utasítások rendje 

 
A dolgozók számára – az intézmény működése és átláthatósága érdekében – utasítást a 
következők figyelembevételével lehet adni. 

• utasítást csak a közvetlen felettes adhat konkrét feladat ellátására, a végrehajtás 
módjára 

• más részlegek vezetői csak rendkívüli helyzetben utasíthatják a nem 
részlegükhöz tartozó dolgozót 

• az intézményvezető a nem közvetlenül alárendelt dolgozónak adhat utasítást, de 
gondoskodnia kell arról, hogy ezen utasításról a dolgozó közvetlen felettese is 
értesüljön 
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1.3. Az intézmény helyettesítési rendje 
 
Az intézményvezető köteles a munkaköri leírások rendszerét úgy kialakítani, hogy abban 
szerepeljen az, hogy mely munkakör milyen munkakört helyettesíthet. 
A helyettesítésről az adott dolgozó közvetlen felettesének, vezetői szinten lévő dolgozó 
esetében az intézményvezetőnek, illetve helyettesének kell gondoskodnia. 
A munkakörök végleges vagy ideiglenes átadása-átvétele a következők figyelembevételével 
történik  

• időpont 
•  a munkakörrel kapcsolatos fontosabb információk 
• folyamatokban lévő feladatok, ügyek stb. 
• az átadásra kerülő eszközök, értékek 
• az átadó és az átvevő észrevételei, véleményei 

 
A pénz és értékkezelésben résztvevő dolgozók a vonatkozó belső szabályzatok szerint 
kötelesek az adott munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvvel történő - ideiglenes átadására. A 
pénz és érték kezelők teljes anyagi felelőssége megköveteli, hogy amennyiben ideiglenesen 
nem látják el munkakörüket az általuk kezelt pénz és érték megfelelően átadásra-átvételre 
kerüljön. 
 

1.4. A munkavállalókra vonatkozó általános szabályok 
 
A dolgozók kötelesek a munkaköri leírásuknak, valamint az intézmény belső 
szabályzataiban, valamint a szakmai irányelveknek, elvárásoknak megfelelően végezni 
feladatukat. 
A dolgozók kötelesek munkájukat: 

• az intézményvezető által meghatározott munkahelyen 
• a számukra meghatározott munkarendben 
• elvárható, és fokozottan javuló szakértelemmel, pontossággal 
• a személyiségi jogokat és az adatvédelmi szabályokat – különös tekintettel az 

ellátottak, a szolgáltatást igénylők személyi és egészségügyi, valamint vagyoni 
adataira tekintettel - tiszteletben tartva végezni. 

 
1.5. Munkarend 

 
Alapszolgáltatás 

- Idősek Klubja 
• 6090 Kunszentmiklós Szép u. 1. 
• 6087 Dunavecse, Kossuth L. u. 4. 
• 6088 Apostag, Széchenyi u. 1. 

 
Heti 5 munkanappal, reggel 7 órától 16 óráig. 

 
- Házi Segítségnyújtás 

• 6088 Apostag, Széchenyi u. 1. alatti ingatlan 
• 6323 Dunaegyháza, Mikszáth K. u. 25. alatti ingatlan 
• 6087 Dunavecse, Kossuth L. u. 4. alatti ingatlan 
• 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 4. alatti ingatlan 
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• 6096 Kunpeszér, Béke u. 8. alatti ingatlan 
• 6090 Kunszentmiklós Szép u.1. alatti ingatlan 
• 6086 Szalkszentmárton, Jókai u. 2. alatti ingatlan 
• 6098 Tass, Széchenyi u. 48. alatti ingatlan 
• 6321 Újsolt, Petőfi S. u. 3. alatti ingatlan 

 
Heti 5 munkanappal, reggel 7 órától 16 óráig. 

 
- Családsegítés, Gyermekjóléti Szolgálat 

• 6088 Apostag, Széchenyi u. 1. alatti ingatlan 
• 6323 Dunaegyháza, Mikszáth K. u. 1. alatti ingatlan 
• 6087 Dunavecse, Fő út 36. sz. alatti ingatlan 
• 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. alatti ingatlan 
• 6096 Kunpeszér, Béke u. 8. alatti ingatlan 
• 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 10. sz. alatti ingatlan 
• 6086 Szalkszentmárton, Jókai u. 2. alatti ingatlan 
• 6098 Tass, Széchenyi u. 48. alatti ingatlan 
• 6321 Újsolt, Petőfi S. u 3. alatti ingatlan 

 
A Szakmai Programban meghatározott ügyfélfogadás rendje szerint. 
Heti 5 munkanappal, reggel 7 órától 16 óráig. 

 
- Szakosított ellátásban 

• Idősek Otthona 6090 Kunszentmiklós Felsőszenttamás 8. 
• Fogyatékosok Otthona 6098 Tass Egecsei krt. 48. 

 
Az ellátás folyamatos a hét minden napján, a nap 24 órájában. 

 
- egyműszakos rendben dolgozók 

• gazdasági hivatal 
• szociális mentálhigiénés csoport 
• mosoda 
• karbantartók 

- folyamatos munkarendben dolgozók 
• ápolók, gondozók 
• segédápolók, gondozók 
• konyhaüzem 
• takarítók 
• gépkocsivezetők 

 
1.6. A szabadság 

 
A szabadságolásokról az intézmény zavartalan, folyamatos működtetése érdekében minden 
év elején szabadságolási tervet kell készíteni. A terv alakításának fő szempontja, hogy a 
helyettesítés rendje átlátható, megoldható legyen. 
A rendes, tervezett szabadság kiadására a közvetlen felettes jogosult. A rendkívüli, illetve a 
fizetetlen szabadságokat az intézményvezető engedélyezi. 
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A szabadságokról szabadság nyilvántartást kell vezetni. 
 
2./ Az intézményi jogviszony keletkezésére vonatkozó szabályok 
 
Az ellátások igénybevételét az ellátást igénylőnek kérelmezni kell. A szakosított illetve 
bentlakást biztosító ellátások esetén az intézményvezető az ellátás megkezdésekor a 
kérelmezővel vagy törvényes képviselőjével megállapodást köt. 
Az alapellátás biztosítása esetén a 9/1999 (XI. 24.) SzCsM rendelet szerint az ellátás 
biztosításáról az intézményvezető vagy az ágazatvezető értesítést küld. 
Az intézményi ellátás, jogviszony keletkezését megelőzően a szakmai egységek vezetői a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően előgondozást végeznek és javaslatot tesznek az 
intézményvezetőnek, ágazatvezetőnek az ellátás jogosultságára, rászorultságra és tartalmára 
tekintettel. 
 
3./ A gazdálkodásra vonatkozó szabályok 
 
Az intézményvezető köteles kidolgozni és folyamatosan aktualizálni az intézmény törvényes 
gazdálkodásához szükséges belső szabályozási rendszert. 
A szabályozási rendszer során el kell készíteni az intézmény legfontosabb gazdálkodási 
szabályzatait, valamint a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlásához szükséges 
(kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés) szabályokat. 
 
4./ Iratkezelés, adatkezelés 
 
Az intézmény a hozzá beérkezett, illetve a helyben keletkezett iratokat, dokumentumokat 
iktatja. Az iktatás részletes szabályairól az integrált intézmény vezetőjének iratkezelési 
szabályzatban kell rendelkeznie. 
Az iratkezelés során be kell tartani az adatvédelemmel kapcsolatos előírásokat. 
A szociális törvény alapján elrendelt adatkezelésre és az adatok védelmére egyebekben a 
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 
Törvény, valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezései az 
irányadók. 
 
5./ Az intézmény bélyegzője 
 
Az intézmény a cégszerű aláíráshoz bélyegzőt is használ. Az intézmény a működése további 
területein más bélyegzőket is alkalmazhat. 
Az alkalmazott, illetve az intézmény birtokában lévő bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni. 
A bélyegzőt csak az a személy kezelheti, aki azt a nyilvántartás szerint is átvette. A dolgozók 
maguk között nem adhatják tovább a bélyegzőt. 
A bélyegző nyilvántartást az intézményvezető által kijelölt személy köteles vezetni, akit 
munkaköri leírásában is ki kell jelölni a feladatra. 
 
6./ Képviseleti jogok 
 
Felügyeleti szervnél szakmai kérdésekben az intézményvezető illetve az általa megbízott 
személy, gazdasági jellegű kérdésekben az intézményre vonatkozó pénzügyi 
jogszabályokban, valamint a polgári törvénykönyvben meghatározott képviseletét a 
gazdasági vezető látja el. 
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Média előtt (sajtó, rádió, TV) az intézmény vezetője, illetve az általa megbízott személy 
jogosult a képviseletre. 
 
7./ Egyéb kiegészítő szabályok 
 
A munkahelyen csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban szabad megjelenni. 
A vezetői munkakörben alkalmazottak kötelessége, hogy az irányításuk alá tartozó dolgozók 
biztonsága és egészségvédelme érdekében szükséges intézkedéseket megtegyék és a 
munkavédelmi jogszabályban előírt rendelkezések megtartását ellenőrizék. 
A dolgozó munkahelyén csak olyan tevékenységgel bízható meg, amelyhez a szükséges 
képesítéssel, kellő gyakorlattal és munkavédelmi ismeretekkel rendelkezik és a 
munkavégzésre egészségileg alkalmas. 
Az intézményi dolgozók az ellátottakkal tartási, öröklési szerződést nem köthetnek, közöttük 
anyagi érdekeltségű viszony nem jöhet létre. 
A szociális szolgáltatást végzők részére  

• biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják 
• tiszteletbe tartsák emberi méltóságukat és személyes jogaikat 
• munkájukat elismerjék 
• számukra a megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítsák  

 
Az Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény keretében dolgozó valamennyi 
munkatárstól elvárt a(z)  

• humánus magatartás 
• etikai normák ismerete és betartása 
• megbízhatóság 
• fegyelmezettség, önfegyelem 
• felelősségtudat, pontosság  
• empátia, pozitív hozzáállás, tapintatosság, pártatlanság 
• szakismeret állandó bővítése 
• együttműködési kézség 
• emberi méltóság tisztelete. 

 
 

X. Záró rendelkezések 
 
 
Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat alapján, a benne meghatározottak szerint készültek 
az intézmény más szabályzatai, munkaköri leírásai. 
 
A szabályzat az intézmény fenntartó a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi 
Társulási Tanácsa jóváhagyásának időpontjától lép hatályba. 
 
Az SZMSZ nyilvánosságra hozataláról, valamint a mellékletei napra kézségéről az 
intézményvezető gondoskodik. 
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1. számú melléklet 
Az Intézmény Szervezeti felépítése 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KESZI 
intézményvezető  

Család Gyermekvédelmi 
ágazat 
DUNAVECSE 

Alapellátási ágazat 
KUNSZENTMIKLÓS 
 

Szakosított ellátás 
KUNSZENTMIKLÓS  
 

Családsegítő 
Szolgálat  

Gyermekjóléti 
Szolgálat 
 

Házi Segítségnyújtás  

Idősek Napközbeni 
Otthona 
 

Jelzőrendszeres 
Házi Gondozás 

Fogyatékosok 
Otthona 

Idősek Otthona 

Pénzügy 
munkaügy 

Étkeztetés 

Mosoda 

Műszaki csoport 
 

Személyes gondoskodást nyújtó 
Szervezet  Gazdasági műszaki 

szervezet  

Konyha 
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2. számú melléklet 
A költségvetési tervezési szabályzat 

 
1.1 Közös  szabályok 
A költségvetés és a beszámoló összeállítása során minden munkafolyamatban figyelembe 
kell venni a szerv gazdálkodási jogkör szerinti besorolását. 
A költségvetés és a beszámoló elkészítése során az önkormányzat képviselő-testületének, 
mint felügyeleti szervnek az információs igényét legjobban kielégítő szerkezet szerint kell 
összeállítani a költségvetési tervezéshez és beszámoláshoz kapcsolódó dokumentumokat. 
 
1. 2. A költségvetés tervezésére vonatkozó szabályok 
A szerv költségvetési koncepciója, illetve a költségvetési terve megalapozásához szükséges 
belső számításokat az érvényben lévő számviteli és gazdálkodási szabályoknak megfelelően 
köteles elkészíteni. 
A számításokat a szerv felépítésének megfelelően - figyelembe véve az intézményi 
struktúrát, a feladat-ellátási módot - kell elkészíteni. 
A koncepció, illetve a költségvetési terv összeállításakor egyrészről az ellátandó 
feladatokból, illetve az ismert költségvetési bevételekből kell kiindulni. 
A szerv gazdasági vezetője köteles a költségvetési tervezéssel kapcsolatos dokumentumokat 
külön nyilvántartásba venni és gyűjtésükről gondoskodni. 
A normatív állami hozzájárulásokhoz a szükséges - feladatmutatók és mutatószámok alapján 
történő - adatszolgáltatása valódiságáért és az adatok ellenőrzéséért és tervezési feladatok 
ellátásáért felelős személy tartozik felelősséggel. 
A kitöltést, alátámasztó dokumentumokat, valamint az adatszolgáltatás egy példányát a 
tervezés ügyiratai között feltétlenül meg kell őrizni. 
A költségvetési tervezéssel kapcsolatos munkafolyamatok ellátása során elsősorban a 
költségvetési tervezésre vonatkozó jogszabályokat, az azokban megfogalmazott tartalmi 
követelményeket kell szem előtt tartani. 
A tartalmi követelmények betartásáért a szerv gazdasági vezetője felelős. 
 
1.2. A költségvetési beszámolásra vonatkozó szabályok 
A költségvetési beszámolásra vonatkozó szabályokat értelemszerűen kell alkalmazni. 
A költségvetési beszámolás során a dokumentációk számításait a költségvetési tervezésre 
vonatkozó szabályok szerint kell elvégezni. 
A szerv gazdasági vezetője köteles a költségvetési beszámolással kapcsolatos 
dokumentumokat külön nyilvántartásba venni és gyűjtésükről gondoskodni. 
Az állami hozzájárulások, központi és központosított támogatások, kötött felhasználású átvett 
pénzeszközök felhasználásának és elszámolásának dokumentálásáért, az arról történő 
adatszolgáltatásért, az abban foglalt adatok ellenőrzéséért a szerv gazdasági vezetője felelős. 
 
 
A költségvetési koncepció elkészítése 
 
1./ A költségvetési koncepció összeállításakor számba kell venni: 
- a szerv által ellátandó feladatokat, ezt követően 
-a szerv bevételeit, 
Majd a fentiek alapján kell kialakítani a költségvetési koncepciót. 
2./ A költségvetési koncepció készítésekor a szerv bevételei között a nem saját bevételeket a 
rendelkezésre álló, dokumentum értékű okmányok alapján kell bemutatni. 
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3./ A kiadások tekintetében figyelembe kell venni minden, a koncepció készítésénél ismert, a 
költségvetési kiadásokra ható tényezőt. 
4./ Az előirányzatok vonatkozásában a tervezést a rendelkezésre álló adatok alapján kell 
elkészíteni. 
5./ A szerv gazdasági vezetője a koncepció ellenőrzése során köteles megvizsgálni, hogy a 
költségvetési koncepciót megalapozó számítások során: 
 - figyelembe vették-e vonatkozó jogszabályokat, 
 - a kötelezettségvállalások nyilvántartása alapján a tervévre vonatkozó 
kötelezettségvállalások a koncepcióba beépítésre kerültek-e, 
 - az inflációs hatásokkal, illetve jogszabályi változások hatásaival az érintettek megfelelő 
mértékben számoltak-e. 
 
 
A költségvetési tervezés 
 
1./ A költségvetési tervezéskor az elfogadott koncepciót kell alapul venni. 
Amennyiben a Társulási Tanács vagy a képviselő-testület a koncepció elfogadásakor a szerv 
költségvetése összeállítására vonatkozóan állapított meg külön irányelveket vagy 
szempontokat, akkor azok figyelembevételéről gondoskodni kell. Ezért a szerv vezetője és a 
gazdasági vezetője tartozik felelősséggel. 
2./ A szerv költségvetési terv javaslatát a szerv vezetője és gazdasági vezetője a hatályos 
jogszabályok szerint állítja össze.  
3./ Ha a képviselő-testület a költségvetését a szerv, intézmény költségvetését érintő módon 
hagyja jóvá, illetve az ülésen megadott szempontok szerint s költségvetés újratárgyalásáról 
döntött, akkor a gazdasági vezető gondoskodik a költségvetés megfelelő átdolgozásáról. 
4./ Az elfogadott költségvetés alapján a gazdasági vezető gondoskodik az intézmény elemi 
költségvetésének a költségvetési rendeletnek megfelelő elkészítéséről. 
 
A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolás 
 
1./ A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámoló összeállításakor a jóváhagyott – 
eredeti költségvetésből, illetve 
                   - a hatályos költségvetési rendeletből kell kiindulni. 
Amennyiben a Társulási Tanács vagy a képviselő-testület a költségvetési beszámolással 
kapcsolatban állapított meg a szervre vonatkozó külön szabályokat, helyi információs 
igényeket, akkor azok figyelembevételéről gondoskodni kell. Ezért a szerv vezetője, 
gazdasági vezetője tartozik felelősséggel. 
2./ A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolót – az előirányzat-könyveléseket 
követően – az elkészített főkönyvi kivonat alapján kell összeállítani. 
A főkönyvi kivonatot a beszámoló ügyiratai között meg kell őrizni. 
A beszámolót a naptári év június 30-i fordulónappal kell készíteni. 
3./ A féléves beszámolót a szerv vezetője a gazdasági vezetővel közösen állítja össze.  Az 
összeállításnál figyelembe kell venni: 
- a jogszabályi előírásokat 
- a szerv belső információs igényét, valamint 
- a költségvetési tervdokumentációval való összehasonlíthatóság követelményét. 
4./ A szerv vezetője a költségvetési beszámoló jogszabályokkal való harmonizálásáért, a 
gazdasági vezető a költségvetési beszámoló pénzügyi-számviteli jogszabályoknak való 
megfelelősségéért felelős. 
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5./ A jóváhagyott féléves beszámoló alapján a gazdasági vezető gondoskodik a szerv féléves 
beszámolójának információs jelentése elkészítéséről. 
 
A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatás  
 
1./ A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztató összeállításakor a főkönyvi 
könyvelésben kimutatott adatokból kell kiindulni. 
A háromnegyed éves beszámolót az adott év szeptember 30- i állapot alapján kell 
összeállítani. 
2./ A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatás kötelező tartalmi elemei:- a 
költségvetési előirányzatok időarányos alakulásának, 
                  - a tartalék felhasználásának, 
                  - a hiány, illetve a többlet összege alakulásának, valamint  
                  - a költségvetés teljesítése alakulásának bemutatása. 
A tájékoztatásnál figyelembe kell venni, hogy a tájékoztatás szöveges része kiterjedjen a 
jelentős előirányzat eltérések indoklására, illetve előre jelezze egyes kiadások és bevételek év 
végéig várható alakulását. 
A tájékoztatást úgy kell összeállítani, hogy szakmailag és számszakilag is könnyen 
felhasználható legyen a következő évi költségvetési koncepció készítésénél. 
 
Az éves költségvetési beszámolás 
 
1./ A zárszámadási rendelet-tervezethez való információ szolgáltatáskor a képviselő-testület 
által elfogadott és módosított költségvetési rendeletnek az intézményre vonatkozó adataiból 
kell kiindulni. 
2./ Az éves beszámolót a szerv vezetője és gazdasági vezetője a hatályos jogszabályok 
szerint állítja össze. A szerv vezetője a zárszámadás általános jogszerűségéért, a gazdasági 
vezető a zárszámadás pénzügyi-számviteli jogszabályokkal való harmonizálásáért felelős. 
3./ A beszámolót át kell adni felülvizsgálatra a felügyeleti szervnek. 
4./ A jóváhagyott zárszámadási rendelet alapján a gazdasági vezető gondoskodik az elemi 
beszámoló elkészítéséről. 
 
Az éves beszámoló szöveges indoklásának követelményei 
 
Az éves beszámoló szöveges indoklása a számszaki beszámoló adataira épül. 
Tartalma: 
1./ Az adott évi költségvetési gazdálkodás során a költségvetési tartalék változása – nőtt vagy 
csökkent. 
2./ A bevételi előirányzatok teljesítésének értékelése. 
Az értékelések során a bevételek megoszlását kell alapul venni. 
A bevételeknél a jelentős hatásokra, a bevételek beszedését nagyban befolyásoló tényezőkre 
külön is fel kell hívni a figyelmet. 
Külön indokolni kell az eredeti előirányzattól való jelentős eltérést. 
 
A bevételeknél külön ismertetni kell: a nem tervezett bevételként jelentkező bevételeket. 
 
3./ A kiadási előirányzatok teljesítésének értékelése. 
Az értékelés során a kiadások megoszlását kell alapul venni. 
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A kiadásoknál a jelentős hatásokra, a kiadási előirányzatok teljesítését nagyban befolyásoló 
tényezőkre külön is fel kell hívni a figyelmet. 
Külön indokolni kell az eredeti előirányzattól való jelentős eltérést. 
 
A kiadásoknál külön ismertetni kell: a nem tervezett kiadásként jelentkező kiadásokat. 
 
4./ Elkülönítetten, külön részben tartalmazza a szakmai feladatok teljesítésére vonatkozó 
értékelést. 
Az értékelésnek ki kell térnie az adott feladattal kapcsolatos teljesítmény és 
feladatmutatókra, valamint a feladat minőségével kapcsolatos észrevételekre. 
A feladat értékelésnél célszerű (ha lehet) a feladattal elért teljesítmény önköltségét is 
kiszámolni. 
 
5./ A szöveges beszámoló formájával szembeni követelmények: 

- áttekinthetőség, 
- pontokba szedés, részletes tagolás. 

 
Információszolgáltatás az államháztartásnak 
 
1./ Az államháztartás információs rendszerébe történő adatszolgáltatás és az elfogadott 
költségvetési rendeletek közötti tartalmi egyezőségért az érintettek a – többször módosított – 
217/1998. (XII. 30. )  Korm. Rendelet 157.§ (2) bekezdése szerint tartoznak felelősséggel. 
E szabályzat alapján azonban fegyelmi felelősség terheli a tervezési és beszámolási feladatok 
ellátásáért felelős személyt is, akinek ellenőrzési és irányító tevékenysége során minden 
szabálytalansággal szemben fel kell lépnie, s szükség esetén tájékoztatnia kell a jogszabály 
szerint felelős személyeket. 
 
A költségvetés végrehajtásának szabályai 
 
1./ A költségvetés végrehajtásának részletes, adott évre vonatkozó szabályait a szervre 
vonatkozóan is a költségvetési rendelet tartalmazza. 
A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni: 
- az egyes előirányzatok felhasználásakor 
- az egyes előirányzatok módosításakor. 
2./ a költségvetés végrehajtásakor az előirányzat-felhasználási ütemtervet kell alapul venni. 
Az ütemterv adatait legalább negyedévenként teljes körben összehasonlítani, illetve 
egyeztetni kell a tényadatokkal. 
Szükség esetén intézkedési tervet kell készíteni, illetve jelentősen megváltozott körülmények 
esetén újra el kell készíteni az előirányzat – felhasználási ütemtervet. 
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3. számú melléklet 
 

A feladatellátás rendjének szabályzata 
 
 

A szabályzat célja, hogy a - többször módosított - 217/1998. (XII. 30.) Korm. Rendelet 10§ 
(5) bekezdése alapján szabályozza a szerv feladatellátásának (költségvetési kiadásait, 
bevételeit befolyásoló, a gazdálkodás előirányzatok között tartását biztosító): 

a.) feltétel- és követelményrendszerét, 
b.) folyamatát, kapcsolatrendszerét 
c.) a kötelezettségvállalások célszerűségét, megalapozó eljárását és dokumentumainak 

leírását 
 
 

1. A feladatellátás feltétel- és követelményrendszere 
 
 

A) Feltételrendszer 
 
1. Csak olyan feladatot lehet ellátni, mely a szerv tevékenységi körébe tartozik. 
2. A feladatellátásnál mérlegelni kell a lehetséges feladat- megoldási módokat. 
Ha adott feladatot többféle módon (eszközzel) el lehet látni, vizsgálni kell annak: - 
költségvetési bevételekre, 

- költségvetési kiadásokra, 
- illetve a bevételek és kiadások ütemezésére gyakorolt hatását. 

Csak akkor lehet a korábbi feladat-ellátási módtól (eszköztől) eltérő feladat-ellátási módot, 
eszközt) választani, ha annak összességében több kedvezőbb hatása van, mint kedvezőtlen 
azaz: 
� a költségvetési bevételeket: 

• növeli 
• nem változtatja 
• a kiadások csökkenésével arányosan, vagy annál kisebb mértékben csökkenti, 
� a költségvetési kiadásokat: 

• csökkenti, 
• nem változtatja, 
• a bevételek növekedésével arányosan, vagy annál kisebb mértékben növeli. 
� a bevételek és kiadások ütemezése: 

• nem változik 
• kedvezőbben alakul, 
• kedvezőtlenebben alakul, de úgy, hogy az összességgében nem befolyásolja 

hátrányosan a feladatellátást. 
3. Amennyiben adott feladatellátás körülményei jelentősen megváltoznak akkor arról a 
felügyeleti szervet haladéktalanul tájékoztatni, kell.       
 
b.) Követelményrendszer 
 
1. A feladatellátást a teljesítmények oldaláról kell megközelíteni. 
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2. A feladatellátást a feladatellátással kapcsolatos bevételek és kiadások (azaz 
költségvetési) oldalról, valamint az elért teljesítmények oldaláról évente legalább egy 
alkalommal, a költségvetési koncepció készítése időszakában vizsgálni kell. 

3. A felügyeletei szerv által kezdeményezett vizsgálat során aktívan, segítőkészen közre 
kell működni. 

4. A tartósan (3 éven túl) jelentős költségvetési kiadással, és az összehasonlítások alapján 
alacsonyabb, vagy közel azonos elért teljesítmények esetében az adott feladat esetében 
gondoskodni kell a kedvezőbb feladat-ellátási mód (eszköz, szervezett) felkutatásáról. 
A változást követően javulnia kell: 
- az adott feladattal kapcsolatos költségvetési kiadások és bevételek mérlegének 
 és / vagy 
- az elért teljesítménynek. 

5. Amennyiben a szerv költségvetése csak a fenntartó által adott jelentős működési 
többlettámogatással kerül egyensúlyba egymást követő két éven belül, akkor 
gondoskodni kell a szerv alapfeladatokon kívüli önként vállalt feladatainak 
csökkentéséről, illetve megszüntetéséről. 
A feladatcsökkentésre a szerv vezetője és gazdasági vezetője együtt tesznek javaslatot. 

 
 

2. A feladatellátás folyamata, kapcsolatrendszere 
 
 

a.) A feladatellátás folyamata 
 
A feladatellátás folyamata a következő: 
� a feladat ellátásának szabályozása: 

• alapító okiratban 
• SZMSZ – be, 

� a feladatellátás szakmai és szervezeti hátterének megteremtése és folyamatos 
biztosítása: 

• a feladatellátással kapcsolatos költségvetési kiadások tervezése, 
• a feladatellátással kapcsolatos költségvetési bevételek tervezése, 
• a feladat ellátásáért felelős személy, személyek kijelölése, 
• a feladatellátás szervezése, irányítása, a gazdálkodás bonyolítása: 

� a feladatellátás pénzügyi és teljesítmény ellenőrzése. 
 
1. A feladatot ellátni csak úgy lehet, ha: 

- az adott feladatellátás szerepel a szerv alapító okiratában, 
- a feladatellátással kapcsolatos részletesebb előírások szerepelnek a szerv SZMSZ-

ében megjelölve a feladatellátáshoz tartozó tevékenység szakfeladat megjelölését, a 
vonatkozó jogszabályi hivatkozást, a feladatellátás forrását, s ha van, a 
feladatmutatót. 

 
2. A feladatellátás érdekében meg kell szervezni, illetve folyamatosan biztosítani kell a 

szakmai és szervezeti hátteret. 
A költségvetés tervezés időszakában meg kell határozni: 

- az eszköz (vagyontárgyak beszerzési, felújítási) szükségletet, 
- a működéshez szükséges dologi kiadásokat, 
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- a feladatellátás kapcsán felmerülő személyi kiadásokat, és személyi juttatások utáni 
járulékok kiadásokat 

- a feladatellátással kapcsolatban a szervet, megillető bevételeket. 
Gondoskodni kell a feladatellátó szervezet folyamatos működéséről, a felelős személy, 
illetve személyek kijelöléséről, a szervezet részletes működési leírásáról, egyéb, a 
tevékenységgel kapcsolatos szabályozások elkészítéséről. 
A feladatellátás érdekében a felelős vezetőknek gondoskodniuk kell a feladatellátás 
szervezéséről, irányításáról. 
A feladatellátással kapcsolatos gazdálkodás bonyolítása során a költségvetési terv adatokra 
kell támaszkodni.  
 

3.  A feladatellátás során biztosítani kell a folyamatos, vezetői és munkafolyamatokba 
épített ellenőrzés működését. 

   Az esetleges hibákat, helytelen mozzanatokat minél előbb meg kell szüntetni. 
A feladatellátás kapcsán el kell végezni a teljesítményvizsgálatot. 
Amennyiben a feladatellátás nem az elvárt teljesítményt mutatja, vizsgálni kell az okokat, 
s ha szükséges, módosítani kell a feladatellátás: 
- Pénzügyi területén, 
- módján (eszközein). 

 
 
b.) A feladatellátás kapcsolatrendszere 
 
A feladatellátás kapcsolatrendszerének fontosabb elemei: 

- a feladatellátás során a feladatellátással kapcsolatos vezető felelős a költségvetési 
tervezéskor: 

- a kiadások teljes körű szerepeltetéséért, a javasolt előirányzatok részletes 
kidolgozásáért, különös tekintettel a feladat folyamatos, biztonságos ellátására 

- a bevételek megalapozott tervezéséért, részletes indoklásáért.  különösen a fix, előre 
jól tervezhető bevételek esetében. 

A javasolt előirányzatok alapján kerül kidolgozásra a végleges terv. 
A tervjavaslat elkészítéséhez szükségesek a könyvviteli adatok, valamint a 
kötelezettségvállalások részletes ismertetése, az ezen adatok alátámasztó kimutatások, listák 
biztosítása a feladatellátók számára. 
A feladatellátás során a gazdasági szervezet vezetője felelős a gazdálkodás előirányzatok 
között tartásáért.  Ehhez szükséges a szervre lebontott elemi költségvetés, valamint az 
aktuális könyvelési adatok ismerete. 
Az előirányzatok szerinti gazdálkodáshoz használni kell a szervre lebontott előirányzat-
felhasználási ütemterv adatait is. 
A feladatellátást úgy kell megszervezni, hogy összességében hatékony, költségvetési 
kiadásokkal takarékos gazdálkodás történjen. 
Ki kell használni a felesleges kapacitások, rejtette lehetőségeket, lehetőség szerint szerven 
belül, de a különböző feladatok érdekében, ha ez költségvetési kiadási megtakarítást 
eredményez. (pl. készletbeszerzések, árubeszerzésekkel kapcsolatos szállítás, egyes 
szolgáltatások egyidőben való igénybevétele /karbantartásnál csak 1 kiszállás jelenik meg 
költségként / stb.) 
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3. A kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárás 
 

A) a tárgyévi kötelezettségvállalások 

Adott feladatellátással kapcsolatban a tárgyévi költségvetési évben csak olyan kötelezettséget 
lehet vállalni, mely megfelel a jóváhagyott költségvetésnek. 
A túlmenően a kötelezettségvállalásnak illeszkednie kell a szervre, feladatra lebontott 
előirányzat-felhasználási ütemtervbe. 

A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettségvállalónak tehát meg kell győződnie arról, hogy: 
- adott jogcímen van-e tervezve előirányzat, 
- az adott előirányzat, az eddigi és a még várható teljesítést figyelembe véve lehetőséget 

ad-e szóban forgó kötelezettségvállalásra, 
- a kötelezettségvállalás dokumentumában a pénzügyi teljesítés időpontjai és összegei 

összeegyeztethetőek-e az előirányzat-felhasználási ütemtervvel. 

A) a kötelezettségvállalásokat- amennyiben annak értéke nem éri el az 50eFt –ot nem 
kötelező írásban dokumentálni. 
A fenti eljárást azonban ezekben az esetekben is le kell folytatni. 
Az ilyen kötelezettségvállalások alapján történő kifizetésekről nyilvántartást kell vezetni, 
melyben fel kell tüntetni a kötelezettségvállaló (kifizetést elrendelő) személy nevét. 

Ab) a kötelezettségvállalásokat – amennyiben annak értéke eléri az 50eFt – ot írásban kell 
dokumentálni. 
A kötelezettségvállalás dokumentumát nyilvántartásba kell venni. 
Az írásbeli kötelezettségvállalások csak az ellenjegyző aláírásával érvényesek. 
A kötelezettségvállalás dokumentumai különösen: 

- szerződések 
- megállapodások. 

A kötelezettségvállalás, illetve az egyéb, előirányzat-felhasználáshoz kapcsolódó 
pénzgazdálkodás jogkörökre vonatkozó részletes szabályokat a szerv külön szabályozásban 
részletezi. 

b) a több éves kihatású kötelezettségvállalások: 

Több éves kihatású kötelezettségvállalás esetében, ha az eléri a szerv tárgyévi 
költségvetésének 5 % - át, akkor kötelezettséget vállalni csak akkor lehet, ha - a 
kötelezettségvállalásra a szerv vezetőjének külön felhatalmazása van. 
Az ilyen kötelezettségvállalásokat szintén nyilvántartásba kell venni, ahol gondoskodni kell a 
kötelezettségvállalás pénzügyi kihatásainak évenkénti lebontásáról. 

c) a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó kötelezettségvállalások 

Az értékhatár alapján a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó kötelezettségvállalásoknál 
értelemszerűen az ott előírt eljárási rendet kell betartani. 

d) a kötelezettségvállalásokra vonatkozó további szabályok  

A kötelezettségvállalásokra vonatkozóan a Társulás vagyonrendelete, illetve más a 
vagyongazdálkodással, beruházásokkal foglalkozó rendelete, illetve a szerv belső szabályzata 
határozhat meg további részletes előírásokat. 


