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1.    AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS JELLEMZŐI 

1.1. Az intézmény azonosító adatai: 
• Neve: Tolna Megyei Önkormányzat  

Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye 
• Székhelye: 7100 Szekszárd, Palánki út 3. 
• Alapító szerv: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint jogutód 
• Alapító okirat kelte: 2003.06.06.  
• Alapító okirat száma: 64/2003 (VII.7.) közgyűlési határozat 

1.2. Az intézmény jogállása, gazdálkodása: 
• Jogi személy, önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény 
• Az intézmény az ÁFA törvény hatálya alá tartozó adóalany 
• Számlaszáma:  OTP Bank Rt.  11746005-15416315 

1.3. Fenntartó és felügyeletét ellátó szerv: 
         Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
         Szekszárd, Szent István tér 11 - 13. 

1.4. Az intézmény működési (ellátási) területe: Tolna megye 

1.5. Az intézmény típusa:  
• Szakosított ellátás körébe tartozó, bentlakást biztosító ápoló-gondozó otthon  és rehabilitá-

ciós intézmény 

1.6. Az intézmény férőhelyeinek száma:  120 fő 

1.7. Szakági besorolása:  
• N 85310 Szociális ellátás szállásnyújtással 

1.8. Alapvető szakfeladata:  
• 853170 Ápoló - gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi  ellátás 

1.9. Egyéb alaptevékenység körében végezhető feladatai: 
• 853147 Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás (gyermekotthon) 
• 552411 Munkahelyi vendéglátás 
• 751757 Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgáltatás 
• 751922 Önkormányzatok elszámolásai 

1.10. A feladatellátást szolgáló vagyon:   
• A18/21 hrsz, 2 ha 5682 m2  Szekszárd, Palánki út 3. ingatlan használati joga 

1.11. A feladat ellátás forrásai: 
• Költségvetési támogatás 
• Ellátottak térítési díjai 

1.12.  Vállalkozási tevékenység:  
• Az intézmény nem folytat vállalkozási  tevékenységet. 
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2. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI: 
 
• A Tolna Megyei Önkormányzat  Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye szakmai feladatát 

A szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi III törvény, A gyermekek védelméről  
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI. tv., a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi 
XXXIII. tv., a Munka törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII. tv., az Államháztartásról szóló 1992.évi 
XXXVIII. tv. és ezek végrehajtási rendeleteiben - különösen az 1/2000.  (I.7.) és a 9/1999. (XI.24.) szá-
mú SZCSM rendeletekben - megfogalmazott szakmai irányelvek figyelembe vételével látja el. 

• A Tolna Megyei Közgyűlés 10/2000. (V.2.) önkormányzati rendelete, valamint intézményünk  64/2003. 
(VII.7.) számú alapító okirata határozza meg a konkrét szakmai feladatokat.  

 
2.1. A kiskorú fogyatékosok ápoló - gondozó otthonában kell ellátni azt az 1-18  év közötti közép-

súlyos vagy súlyos értelmi vagy más fogyatékosságban szenvedő, állandó és folyamatos ápolást 
igénylő fiatalt, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására  csak intézményi keretek között van 
lehetőség.  A fogyatékos gyermekek ápolásával  - gondozásával párhuzamosan biztosítani kell a 
korai fejlesztést és  gondozást, ötéves kortól a fejlesztő felkészítést, valamint az iskolai tanulmá-
nyok folytatásának segítését.  

 
2.2. A felnőtt értelmi fogyatékosok otthona az önmaguk ellátására nem, vagy csak segítséggel képes 18 

év feletti súlyos, vagy középsúlyos fogyatékos személyek  ellátását végzi. Az intézményen  belül elkü-
lönítetten kell megszervezni az enyhe, középsúlyos, illetve súlyos fogyatékosok ellátását. A fogyatékos 
személy intézményi ellátását úgy kell megszervezni, hogy számára az állapotának megfelelő önállóság, 
döntési lehetőség biztosított legyen.   

 
2.3. A fogyatékosok rehabilitációs intézménye azoknak az értelmi sérülteknek az elhelyezését vég-

zi, akiknek oktatása, képzése, átképzése  és rehabiltációs célú foglalkoztatása csak  intézményi 
keretek között valósítható meg.  Az intézmény előkészíti az ott élők családi és lakóhelyi környezet-
be történő  visszatérését, valamint megszervezi az utógondozást. 

  Legfőbb feladata az önálló életkezdési képesség kialakítása, illetve helyreállítása, fejlesztése, to-
vábbá a társadalomba történő beilleszkedés elősegítése. Mindezt a komplex rehabilitációs prog-
ram  részként az igénybevevő életkora, mentális  és egészségi állapota figyelembevételével  elké-
szített egyéni fejlesztési / rehabilitációs program szerint végzi. Az intézmény  az ellátást igénybe-
vevő  munkahelyi beilleszkedésének elősegítése mellett közreműködik munkaköri feladatainak be-
tartásában is.  

  
2.4. A csecsemőotthon (gyermekotthon)  a  0 - 7 éves korú állami nevelt  gyermekek bentlakásos formá-

ban  történő ellátását végzi. Biztosítani kell részükre az óvodai integrált oktatást, illetve ha ez nem le-
hetséges  az intézményen belüli csoportos foglalkoztatást, fejlesztést.     

• Valamennyi itt felsorolt  ellátási formában az intézmény köteles  biztosítani a jogszabályban 
előírt lakhatási feltételeket, a napi legalább háromszori (kiskorúaknál ötszöri)  étkezést, 
szükség szerint  ruházattal, illetve textíliával  való ellátást, a mentális gondozást, a foglalkoz-
tatást  és az egészségügyi ellátást. 

• A fogyatékos személyek részére biztosítani kell a szinten tartó, képességfejlesztő foglalko-
zást, továbbá a sport és szabadidős tevékenységet is. 

• A saját, illetve más intézmények ellátottai és közalkalmazottai számára biztosított élelmezés 
az alaptevékenység részét képezi.  
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3. INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
 

3.1. Gondozási részleg 
3.1.1. Kiskorú értelmi fogyatékosok ápoló - gondozó otthona 
3.1.2. Nagykorú értelmi fogyatékosok ápoló - gondozó otthona 
3.1.3. Értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézménye 
3.1.4. Gyermekotthon 
3.1.5. Mentálhigiénés csoport 

 
3.2. Gazdasági részleg 

3.2.1. Pénzügyi és gazdálkodási egység 
3.2.2. Élelmezési  egység 
3.2.3. TMK, mosoda 

 
3.3. Titkárság 

•   A szervezeti felépítést a “Szervezeti sémán” ábrázoljuk (2.  sz. mellélet) 

4. A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI 
 

4.1. Gondozási részleg feladatai:   
•    A részleg szakmai vezetője az igazgató gondozási helyettese (vezető ápoló)  
•    Az egyes szervezeti egységek  - kis és nagykorú fogyatékosok  otthona, rehabilitációs intézmény, 

gyermekotthon, mentálhigiénés csoport - élén szakirányú felsőfokú végzettségű vezető áll (össze-
sen 5 fő).   

•   A részleg szervezeti egységei mellérendelt viszonyban állnak egymással. 
•   Az intézmény valamennyi részlegében biztosítja a gondozottak teljeskörű ellátását, annak tárgyi és 

személyi feltételeit. Ennek keretén belül a folyamatos ápolást, gondozást, életkoruknak- és egészségi ál-
lapotuknak megfelelő diétás étkezést, ruházattal, textíliával való ellátást, egészségügyi, gyógyszer-  va-
lamint mentálhigiénés  ellátást. 

   
4.1.1. Kiskorú értelmi fogyatékosok ápoló - gondozó otthona 

• az egységben 1- 18 év közötti  középsúlyos vagy súlyos  értelmi  fogyatékos, valamint  ér-
telmi és más fogyatékosságban szenvedő, állandó és folyamatos ápolást igénylő személyek 
ápolása és gondozása történik (1/2000. SZCSM rendelet 66.§) 

• az egység férőhelyeinek  száma: 30 fő. 
• Vezetője felsőfokú szociális végzettséggel  rendelkező közalkalmazott. 
• az otthonban biztosítottak a folyamatos működéshez szükséges személyi és az 

1/2000.SZCSM rendelet 41; 42; §-ban foglalt tárgyi feltételek. 
• A felvétel a gyermek törvényes képviselője kezdeményezésére történik, a felvételi kérelemhez 

csatolni kell a kórházi, klinikai zárójelentést illetve szakorvosi javaslatot, valamint a Tanulási 
Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiadott szakvéleményt. 

• Felvételkor az intézmény-jogszabályban meghatározott tartalmú- “Megállapodást” köt a gon-
dozott törvényes képviselőjével. 

• Az ellátás szakmai tartalma: 
• a gondozott egészségi állapotának, fejlettségének megfelelő csoportban kerül elhe-

lyezésre, ahol szakképzett gondozónői gárda, gyógypedagógus, mentálhigiénés szak-
ember gondoskodik ellátásáról.  

• a gondozottak ápolásához, foglalkoztatásához szükséges szakdolgozói összetételt az 
1/2000. SZCSM rendelet határozza meg. 

• biztosítjuk a gondozottak teljeskörű ellátását (ld. 4.1. pont), - beleértve az egyéni  fej-
lesztési tervben szereplő  foglalkoztatást - valamint  a képzési kötelezett gyermekek 
gyógypedagógiai fejlesztését. 

• az egészségügyi ellátás keretében  biztosítjuk a gondozottak rendszeres  szakorvosi 
ellátását, folyamatos orvosi felügyeletét (orvosi készenléti szolgálat révén), gyógy-
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szerrel, gyógyászati segédeszközzel történő ellátását. A térítésmentesen biztosított 
alapgyógyszerek  körét külön utasítás tartalmazza. 

• Megszűnik az ellátott gondozása a törvényes képviselő kérésére, az illetékes szakértői bi-
zottság javaslatára, ha a fogyatékos  otthoni elhelyezés - a gondozott állapotának változása 
miatt - már nem indokolt, az ellátott halálával. 

• speciális intézménybe (pl. pszichiátriai vagy szenvedély betegek otthona) helyezendő át az a 
gondozott akinek, ellátása, fejlesztése ott jobban biztosítható. 

• Térítési díj: a fogyatékos otthoni és a rehabilitációs intézményi ellátásért - a módosított 1993.évi 
III. törvényben foglaltak kivételével -  térítési díjat kell fizetni. A térítési díj mértékét és befizetésé-
nek módját a fenntartó önkormányzat évente rendeletben határozza meg. 

 
4.1.2. Nagykorú értelmi fogyatékosok  ápoló - gondozó otthona: 

• Az egységben 18 életévét betöltött  középsúlyos vagy súlyos  értelmi  fogyatékos, valamint  
értelmi és más fogyatékosságban szenvedő, állandó és folyamatos ápolást igénylő szemé-
lyek ápolása és gondozása történik (1/2000. SZCSM rendelet 66.§) 

• Az egység férőhelyeinek  száma: 30 fő. 
• Vezetője felsőfokú szociális végzettséggel  rendelkező közalkalmazott. 
• Működésére vonatkozóan a 4.1.1. pontban leírtak az irányadók 

 
4.1.3. Értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézménye: 

• Az egységben azon értelmi fogyatékosok elhelyezése  történik, akiknek oktatása, képzése, 
átképzése és rehabilitációs  célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható 
meg. 

• az egység férőhelyeinek  száma: 40 fő. 
• Vezetője felsőfokú szociális végzettséggel  rendelkező közalkalmazott. 
• A rehabilitációs intézmény feladata az ellátást igénybe vevők önálló életvezetési képessége-

inek kialakítása illetve helyreállítása, fejlesztése, továbbá  társadalomba, családi és lakóhelyi  
környezetbe történő  be illetve visszailleszkedésének  támogatása és az utógondozás meg-
szervezése. Biztosítja szükség szerint a rászorulók egészségi állapota szerinti gondozását is. 

• Az intézmény komplex rehabilitációs tevékenység részeként, az ellátottak személyre szabott  
rehabiltációs  programjának megfelelően szocalizációs és tematikus foglalkozásokat szervez, 
munkavégzési célú foglalkoztatást, képzést  nyújt, szabadidős, kulturális, sport programokat  biz-
tosít, folyamatosan biztosítja az egyénre koncentráló szociális, pszichés és mentális  segítséget 

• Az 1993.évi III: törvény 113.§. (1) bekezdése alapján a rehabilitációs intézménybe történő 
bekerülés feltétele rehabilitációs alkalmassági vizsgálat elvégzése. 

• Az 1993.évi III. törvény 112.§. (1) bekezdése szerint a rehabilitációs intézménybe történő el-
helyezés időtartama nem haladhatja meg az 5 évet, mely egy alkalommal, legfeljebb 3 évvel 
meghosszabbítható.  

• Az ellátások egyéb formáira a 4.1.1. pontban írtak az irányadók 
 
4.1.4. Gyermekotthon (csecsemőotthon): 

• Az egységben  olyan 0 - 7 éves korú testileg és szellemileg ép gyermekek elhelyezése, gon-
dozása, egészségügyi ellátása és nevelése  történik, akik családjukban valamilyen szociális 
vagy egyéb okból - átmenetileg vagy tartósan - nem tarthatók. 

• A gyermekotthon befogadja a tartós betegsége, illetve fogyatékossága miatt  ellátást igénylő 
első életévét be nem töltött gyermeket. 

• Az egység férőhelyeinek  száma: 20 fő. 
• Vezetője felsőfokú szociális végzettséggel  rendelkező közalkalmazott. 
• Alapvető feladata a fiatal csecsemők és kisgyermekek egészséges testi és személyiségfejlő-

désének  elősegítése. 
• Az ellátottak életkora miatt különleges gyermekotthoni ellátás keretében biztosítani kell: 

• a folyamatos gyermekgyógyász szakorvosi ellátást 
• fiatal csecsemők ellátásában járatos gondozónői gárdát 
• a szakmai jogszabályokban előírt védőoltások és szűrővizsgálatok elvégzését 
• a gyermekek életkorának megfelelő számú és minőségű étrendet (tejkonyha) 
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• az óvodai integrált oktatást, illetve - ha ez nem lehetséges - az intézményen belüli 
csoportos foglaltatást, fejlesztést 

• a kisgyermek kevésszámú felnőtthöz fűződő  folyamatos, stabil, meghitt kapcsolatá-
nak lehetőségét (gondozónői állandóság) 

• a feltételeket ahhoz, hogy a kisgyermek  és vérszerinti, örökbefogadó, vagy nevelő szü-
lei között egymást kölcsönösen megismerő, bizalomteljes kapcsolat alakuljon ki a csa-
ládba távozást megelőzően (családgondozás) 

• A szakmai irányelvek alapján a kívánatos  csoportlétszám 8 fő, ha a csoportban sérült gyer-
mek is nevelkedik, akkor 6 fő. 

• A gyermekotthoni ellátás személyi és  tárgyi feltételeit illetően jogszabályokban és a szakmai 
irányelvekben foglaltak  az irányadók. 

 
4.1.5. Mentálhigiénés csoport: 

• Az intézmény önálló szervezeti egysége, amely  gondoskodik a gondozottak mentálhigiénés  
ellátásáról. 

• Vezetője szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező, vezető pedagógus. 
• Feladatai: 

• az egyéni gondozás keretében életvezetési támogatást nyújt a bentlakásos otthon-
ban keletkező pszichoszociális nehézségek feldolgozására illetve az otthonban élő-
nek a külvilággal kapcsolatos nehézségeinek kezelésére 

• gondoskodik a lakók életkorának és egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatá-
sáról, képességfejlesztő és szocializációs programokat szervez, megszervezi a 
szabadidő hasznos, kulturált eltöltésével kapcsolatos programokat 

• a folyamatos  pszichés gondozás keretében elősegíti a lakók egymás közötti  illetve 
a lakók és az ellátó személyzet közötti feszültségek oldását, a krízishelyzetek fel-
számolását. 

• részt vesz  a rehabilitáltak munkába állításával  és utógondozásával kapcsolatos 
feladatokban 

• szervezi és lebonyolítja az intézmény átfogó közösségi programjait (karácsony, far-
sangi bál, táboroztatás stb)  

• kliensképviseleti tevékenység keretében segíti a lakók hatósági, hivatali  ügyeinek  
intézését 

• pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése,  pályázatok  benyújtása  révén 
külső források bevonása a mentálhigiénés tevékenység  támogatásába 

• A mentálhigiénés csoportnak munkája eredményes végzéséhez a szakmai ajánlásoknak 
megfelelő infrastruktúrára (helyiség és eszközigény), valamint elkülönített pénzügyi források-
ra van szüksége.  

 
4.2. Gazdasági részleg feladatai 

 
• Alapvető feladata megteremteni azokat a feltételeket, amelyek között az intézmény szakmai felada-

tait maradéktalanul teljesítheti 
• A gazdasági részleg vezetői és alkalmazottai a gondozási részleg vezetőivel és alkalmazottaival 

mellérendeltségi viszonyban állnak. 
• A részleg tevékenységét a költségvetési intézmények gazdálkodására vonatkozó pénzügyi, számvi-

teli és egyéb jogszabályok keretei között folytatja. 
 
4.2.1. Pénzügyi és gazdálkodási egység: 

• Vezetője a pénzügyi vezető 
• Fő feladatai: a költségvetési gazdálkodással, a pénzforgalom lebonyolításával, a számvitel-

lel, a munkaerő és illetménygazdálkodással  az anyag- és eszközgazdálkodással, a szállí-
tással, a portaszolgálat  működtetésével kapcsolatos teendők ellátása. 

• Az egység részletes feladatait az ügyrend tartalmazza 
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4.2.2. Élelmezési egység: 
• Vezetője az élelmezésvezető 
• Alapvető feladata az intézményi ellátottak, a dolgozók  és a munkahelyi vendéglátás kereté-

ben  étkezők élelmezésének biztosítása 
• Speciális feladatot jelent a csecsemőkorú ellátottak tejkonyhai étkeztetése. A tejkonyha 

szervezetileg  az élelmezésvezetőhöz tartozik, de szakmai irányítását az igazgató gondozási 
helyettese  látja el. 

• Az egység részletes feladatait az ügyrend tartalmazza 
 

4.2.3. TMK, mosoda: 
• Vezetését az igazgató gazdasági helyettese látja el. 
• Feladatai közé tartozik a raktárgazdálkodás lebonyolítása, a mosoda, és a varroda TMK fel-

adatok és parkfenntartás, valamint energiagazdálkodási és az intézmény üzemeltetésével 
kapcsolatos teendők ellátása 

• Az egység részletes feladatait az ügyrend tartalmazza 
 
4.3. A titkárság feladatai: 
 

• A titkárság az intézmény részleg szintű központi szervezeti egysége, melynek vezetője az 
igazgató főorvos. 

• Fő feladata a gondozási és a gazdálkodási részleg közötti kapcsolat biztosítása, valamint az 
intézmény adminisztrációjának lebonyolítása.  

• A titkárság alkalmazottai az igazgató főorvos, szakorvos, adminisztrátor 

5. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE 
 
5.1. Az igazgató főorvos: 
 
• Az intézmény élén, mint egyszemélyi felelős vezető, az igazgató főorvos áll. 
• Az igazgató főorvost  pályázat útján, határozott időre (5 - 10 évig terjedő időtartamra) az alapító 

szerv bízza meg. 
• Az igazgató főorvos, közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő jogvita esetén panaszával közvet-

lenül a munkaügyi bírósághoz fordulhat. 
 
5.1.1. Jog- és hatásköre: 

• Az igazgató főorvos az intézményt önállóan, egyszemélyi felelősséggel vezeti. 
• Képviseli az intézményt, mint jogi személyt, ennek során kötelezettségeket vállalhat, jogokat 

szerezhet, jogokról mondhat le. 
• Valamennyi dolgozó felett munkáltatói jogokat gyakorol, ezért jogosult minden munkahelyi 

ügyben az intézmény bármely közalkalmazottját utasítani. 
• Illetménygazdálkodási, előirányzat módosítási, kártérítési, aláírási és intézkedési jogkört 

gyakorol. 
• Meghatározza a kötelezettségvállalásra, utalványozásra, ellenjegyzésre, és érvényesítésre 

jogosultak körét. 
• Képviseleti jogkörét átmenetileg vagy tartósan átruházhatja az intézmény általa meghatáro-

zott közalkalmazottjára. 
• A munkáltatói jogkört részben átruházhatja helyetteseire vagy más általa meghatározott köz-

alkalmazottra. 
 

5.1.2. Saját hatáskörben tartott jogok: 
• Az igazgató főorvos saját hatáskörében fenntartja a teljes munkáltatói jogok gyakorlását: 

• az igazgató gazdasági helyettese 
• az igazgató gondozási helyettese 
• a részlegvezetők 
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• a szakorvosok vonatkozásában. 
• Valamennyi intézményi közalkalmazott tekintetében: 

• közalkalmazotti  jogviszony létesítése és megszűntetése 
• fegyelmi jogkör 
• az évközi béremelés, jutalmazás, átsorolás joga (a KJT és Kollektív Szerződés által 

meghatározott esetek kivételével) 
• kitüntetések, címek adományozásának intézeti szintű döntési joga 
• rendkívüli szabadság és 30 napon túli fizetésnélküli szabadság engedélyezése 

• A költségvetési gazdálkodás területén: 
• az eredeti költségvetési irányzatok intézményi szintű jóváhagyásának joga 
• a költségvetés kiadásnemenkénti átcsoportosításának jogát az önkormányzat vagyon- és 

költségvetési rendeleteiben foglaltaknak megfelelően. 
• az intézményi beruházások és felújítások jóváhagyásának joga 
• a gyógyszer- és műszergazdálkodással kapcsolatos feladatok irányítása 
• az engedélyezett illetményalap gazdálkodási egységekre történő felosztása 
• az év közben képződő bérmegtakarítás felhasználásának engedélyezése 

• A munkakörök létesítésének, megszüntetésének és átszervezésének joga 
 

5.1.3. Felelős: 
• Az intézmény szakmai tevékenységéért (egészségügyi ellátás, ápolás - gondozás és rehabi-

litáció) 
• Az intézmény gazdálkodásáért 
• A személyzeti feladatok irányításáért 
• A  munkafeltételek biztosításáért, a munkavédelem megszervezéséért 
• Az intézmény területének, helyiségeinek közegészségügyi állapotáért, vagyon- és tűzvédelem 

megszervezéséért 
 

5.1.4. Feladatköre: 
• Az intézmény szakmai munkájának és gazdálkodásának megszervezése, a folyamatos működés 

biztosítása 
• A munkaerő optimális kihasználását biztosító szervezeti felépítés meghatározása 
• A költségvetési gazdálkodás belső ellenőrzésének megszervezése. 
• A működési mutatók elemzése, szükséges intézkedések megtétele 
• A különböző szervezeti egységek tevékenységének összehangolása 
• Irányítja és ellenőrzi helyettesei, közvetlen beosztottai munkáját, rendszeresen értékeli tevékeny-

ségüket 
• Ellenőrzi az intézményben folyó gondozási és rehabilitációs tevékenységet, a szakmai előírások 

betartását, az ellátottakról vezetett szakmai dokumentációt 
• Résztvesz az intézményi gondozottak egészségügyi ellátásában (orvosi vizitek, konzíliumok, 

készenlét)  
• Gazdasági helyettesén keresztül irányítja a munka-és tűzvédelmi tevékenységet 
• A fenntartó által megállapított térítési díj figyelembevételével megállapítja az ellátottak rendszeres 

havi jövedelméből fizetendő személyi térítési díjat, ha az megegyezik az intézményi térítési díjjal. 
• Ellátja a jogosultak érdekvédelmével kapcsolatos feladatokat 
• Megállapítja az Érdekképviseleti Fórum működésének szabályait és biztosítja a fórum működé-

séhez szükséges feltételeket 
• Irányító munkáját az egyes szervezeti egységek vezetői útján látja el, akik a rájuk átruházott jog-

körök gyakorlásáért teljeskörű felelősséggel tartoznak 
• Részletes feladatait és kötelezettségeit munkaköri leírása tartalmazza 

 
5.1.5. Az igazgató főorvos helyettesítése: 

• Távolléte esetén helyettesítését az igazgató gondozási helyettese látja el 
 
5.2. Igazgató gazdasági helyettese 
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• Az intézmény gazdasági, műszaki feladatokat ellátó részlegének felelős vezetője  
• Feladatait az igazgató főorvos irányítása és ellenőrzése mellett látja el 
• Az igazgató hatáskörében jár el gazdasági, műszaki vonatkozású kérdésekben és ebben a körben az 

intézmény egészére kiterjedő érvényű intézkedéseket tesz 
• Kinevezője az igazgató főorvos, kinevezésének feltétele szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy 

felsőfokú iskolai végzettség és mérlegképes könyvelői vagy ezzel egyenértékű szakképesítés 
• Beosztottjai: élelmezésvezető, pénzügyi vezető,  a gazdasági részleg összes közalkalmazottja 
• Alapvető feladata, hogy gondoskodjon a költségvetés  összeállításáról és  végrehajtásáról, ezen keresz-

tül a működés pénzügyi feltételeinek biztosításáról 
• Az igazgató főorvos által átruházott jogkörök: 

• kötelezettségvállalási, és utalványozási jogkör 50 eFt értékhatárig, előirányzat felhasználási jog-
kör (a jogszabályok keretei között) 

• ellenjegyzési jogkör az igazgató főorvos kötelezettségvállalása esetén 
• gazdasági és műszaki területen kiadmányozási jog 
• döntési jogköre van a munkarend, munkaidő beosztások, túlóra elrendelés és a váratlanul felme-

rült problémák elhárítása tekintetébe 
• külső szerveknél - eseti megbízás alapján - gazdasági kérdésekben képviseli az intézményt 

• Szavazati joggal vesz részt a Vezetői Testület ülésein.  
• Javaslattételi joga és kötelezettsége van az igazgató főorvos döntési, engedélyezési jogkörébe tartozó 

gazdálkodási, pénzügyi kérdésekben 
• Jogosult meghatározott hatás- és jogköröket a gazdasági részleg vezetőire vagy más munkatársára át-

ruházni 
• Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza 
• Helyettesítését a pénzügyi vezető látja el 
 
5.3. Igazgató gondozási helyettese (vezető ápoló) 

 
• Az intézmény gondozási feladatokat ellátó részlegének felelős vezetője  
• Feladatait az igazgató főorvos irányítása és ellenőrzése mellett látja el. 
• Az igazgató hatáskörében jár el ápolási - gondozási vonatkozású kérdésekben  
• Kinevezője az igazgató főorvos, kinevezésének feltétele felsőfokú egészségügyi vagy szociális szakké-

pesítés 
• Beosztottjai: a gondozási egységek vezetői, vezető pedagógus,  a gondozási részleg összes közalkal-

mazottja. 
• Alapvető feladata, a gondozási részleg munkájának megszervezése, irányítása és ellenőrzése 
• Az igazgató főorvos által átruházott jogkörök: 

• döntési jogköre van a munkarend, munkaidő beosztások, túlóra elrendelés és a váratlanul felme-
rült problémák elhárítása tekintetében 

• gondozási kérdésekben - eseti megbízás alapján - külső szerveknél képviseli az intézményt 
• az igazgató tartós távolléte esetén ellátja helyettesítését 

• Szavazati joggal vesz részt a Vezetői Testület ülésein 
• Javaslattételi joga van az intézmény egész működését befolyásoló, de különösen a gondozási részleget 

érintő kérdésekben 
• Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza  
• Helyettesítését a gyermekotthon vezetője látja el. 
 
 

6. A SZERVEZETI EGYSÉGEK VEZETŐI  
 

• Kinevezőjük és a munkáltatói jogok gyakorlója az igazgató főorvos 
• Kinevezésük feltétele: felsőfokú szakirányú végzettség 
• Közvetlen felettesük: az igazgató gondozási illetve gazdasági helyettese 
 
6.1. Gyermekotthon vezető:  
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• Fő feladata az egység gondozási, ápolási tevékenységének irányítása 
• Az egység felelős vezetője, aki a gyermekotthon területére kiterjedő hatályú intézkedéseket tehet 
• Az irányítása alá tartozó alkalmazottak tekintetében intézkedési jogköre van a munkarend, munkaidő 

beosztások, túlóra elrendelés és a váratlanul felmerülő problémák megoldása tekintetében 
• A gyámhivatal által történő megbízás alapján  ellátja a gondozott gyámi tevékenységével, nevelésé-

vel, gondozásával kapcsolatos feladatokat, azok adminisztrációját. 
• Az igazgató gondozási helyettesét annak távollétében  helyettesíti. 
• Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza 
 
6.2. Fogyatékosok otthona vezetői:  
 
• Fő feladatuk az egységben élő kis ill. nagykorú fogyatékosok gondozási, ápolási tevékenységének 

irányítása 
• A részleg felelős vezetői, akik a részleg területére kiterjedő hatályú intézkedéseket tehetnek 
• Az irányításuk alá tartozó alkalmazottak tekintetében intézkedési jogkörük van a munkarend, mun-

kaidő beosztások, túlóra elrendelés és a váratlanul felmerülő problémák megoldása tekintetében 
• Részletes feladataikat munkaköri leírásuk  tartalmazza 

 
6.3. Rehabiltációs intézmény vezetője: 
 
• Fő feladata az egység rehabilitációs tevékenységének irányítása 
• Az egység felelős vezetője, aki a rehabilitációs intézmény területére kiterjedő hatályú intézkedése-

ket tehet 
• Az irányítása alá tartozó alkalmazottak tekintetében intézkedési jogköre van a munkarend, munka-

idő beosztások, túlóra elrendelés és a váratlanul felmerülő problémák megoldása tekintetében 
• Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza 

 
6.4. Mentálhigiénés csoportvezető (vezető pedagógus): 
 
• Fő feladata a gondozási részleg mentálhigiénés tevékenységének irányítása 
• Az irányítása alá tartozó alkalmazottak tekintetében intézkedési jogköre van a munkarend, munkaidő 

beosztások, túlóra elrendelés és a váratlanul felmerülő problémák megoldása tekintetében 
• Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza 
 
6.5. Élelmezésvezető:  
 
• Fő feladata az élelmezési egység irányítása, a gondozottak és alkalmazottak étkezésének biztosítá-

sa 
• Jogosult - a költségvetésben meghatározott kereteken belül - az egység tevékenységéhez szükséges 

anyagok beszerzésére, e területen szerződéskötési, kötelezettségvállalási joga van 
• Az irányítása alá tartozó alkalmazottak tekintetében intézkedési jogköre van a munkarend, munka-

idő beosztások, túlóra elrendelés és a váratlanul felmerülő problémák megoldása tekintetében 
• Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza 

 
6.6. Pénzügyi vezető: 
  
• Fő feladata a költségvetés teljesítésének nyomon követése, a kötelezettségvállalások nyilvántartá-

sa,  
• Jogosult az egység tevékenységéhez szükséges anyagok, eszközök beszerzésére, szolgáltatások 

megrendelésére, e területen szerződéskötési, kötelezettségvállalási joga van. 
• Ellenjegyzési jogkör az igazgató gazdasági helyettese kötelezettségvállalása esetén  
• Az igazgató gazdasági helyettesét annak távollétében helyettesíti 
• Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza 
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7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK DOLGOZÓI  
 
• A közalkalmazottak alapvető jogait  a Munka Törvénykönyve, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 

törvény, a Kollektív Szerződés (KSZ) és a kinevezési okiratuk (megbízási szerződésük) határozza 
meg. 

• Szervezetileg  közvetlen  munkahelyi vezetőjük irányítása alá tartoznak. 
• Végrehajtják a munkaterületükre  vonatkozó feladatokat munkaköri leírásukban, az intézményi sza-

bályzatokban és utasításokban foglalt előírások szerint. 
• Felelősségük munkaköri feladataik megfelelő minőségű elvégzése, a munkafegyelem, a munka-

rend, a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartására terjed ki. 
• Munkaügyi vita esetén jogorvoslatért az intézményi érdekképviseleti szervekhez és a munkaügyi 

bírósághoz fordulhatnak. 
 
7.1. Szociális végzettséget igénylő munkakörök 
 
• igazgató gondozási helyettese (felsőfokú) 
• mentálhigiénés csoportvezető (felsőfokú) 
• családgondozó (felsőfokú) 
• mentálhigiénés munkatárs  (felső vagy középfokú) 
• foglalkoztatás szervező 
• szociális ápoló és gondozó 
 
7.2. Egészségügyi végzettséget igénylő munkakörök 
 
• igazgató főorvos 
• gyermekorvos 
• pszichiáter, pszichológus 
• mozgásterapeuta 
• csecsemő- és gyermekgondozó (középfokú) 
 
7.3. Pedagógusi végzettséget igénylő munkakörök 
 
• vezető pedagógus 
• gyermekvédelmi felügyelő és asszisztens 
• gyógypedagógus 
• fejlesztő pedagógus 
• nevelő 
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7.4. Pénzügyi, számviteli és gazdasági végzettséget igénylő munkakörök 
 
•  igazgató gazdasági helyettese 
•  pénzügyi vezető 
•  élelmezésvezető 
•  gazdasági ügyintéző 

 
7.5. Egyéb középfokú végzettséget igénylő munkakörök 
 
• adminisztrátor 
• munkaügyi előadó 
• raktáros 
• gondozó 
• gyermekfelügyelő 
• gyermekvédelmi ügyintéző 
 
7.6. Szakmunkás végzettséget igénylő munkakörök 
 

• gépkocsivezető 
• TMK szakmunkás  
• szakács 
• mosómester 
• varrónő 

 
7.7.  Kisegítő (szakképesítést nem igénylő) munkakörök 
•  segédgondozónő 
•  konyhalány 
•  mosodai betanított munkás 
•  portás 
•  takarító 
 

8.  A MUNKAHELYI ÉRDEKKÉPVISELET FÓRUMAI 
 
8.1. Vezetői Testület 
 
• Összehívója az igazgató főorvos 
• Az intézmény vezetése és a közalkalmazottak közötti érdekegyeztető fórum, ahol a dolgozói érde-

keket a szakszervezet titkára és a közalkalmazotti tanács elnöke képviseli, tanácsadó és döntésho-
zó szerv. 

• Tagjai: igazgató főorvos, igazgató gazdasági helyettese, igazgató gondozási helyettese, a szak-
szervezet titkára, a közalkalmazotti tanács elnöke 

 
• Feladatai: 

• megtárgyalja az intézmény egészét érintő lényeges kérdéseket 
• a költségvetési tervet 
• a személyzeti és képzési ügyeket 
• mindazokat a kérdéseket, amelyeket a testület tagjai felvetnek 
• véleményezi a szervezeti egységek vezetőinek beszámolóit 

• Jogköre: 
• döntési jog illeti meg  a KSZ-ben hatáskörébe utalt kérdésekben 
• véleményével elősegíti a vezetői döntések megalapozását 
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• az alkalmazottak és munkaadók legfőbb  érdekegyeztető fóruma 
• Havonta ülésezik, a megtárgyalt témákról “Emlékeztető”  készül. 
 
8.2. Összdolgozói  munkaértekezlet 
 
• Összehívja az igazgató főorvos 
• Érdekképviseleti  fórum, egyben intézményi szintű véleményező szerv. 
• Résztvevők: valamennyi közalkalmazott és a felügyeleti szerv képviselője 
• Feladatai: a közalkalmazottak tájékoztatása, véleménynyilvánítás és javaslattétel az intézmény egé-

szét vagy a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő kérdésekben. 
• Évente legalább egyszer össze kell hívni, időpontjáról és napirendjéről igazgatói utasítás rendelke-

zik. 
• A munkaértekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni. 
 
8.3. Szervezeti egységek munkaértekezlete 
 
• Összehívója a szervezeti egység vezetője 
• Érdekképviseleti fórum és az egység vezetőjének tanácsadó szerve. 
• Résztvevői: az egység (csoport) dolgozói, a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács képviselője, 

a gazdasági és gondozási részleg vezetői 
• Évi két alkalommal kell megtartani, de ennél többször is összehívható 
• Feladatai: megtárgyalja az adott területet érintő kérdéseket (az egység munkája, az észlelt szakmai és 

egyéb hiányosságok, munkafegyelem  stb), a dolgozók felvetéseit, javaslatait, tájékoztatást ad más ér-
dekképviseleti fórumok  határozatairól. 

• A munkaértekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni. 
 
 
8.4. Ellátottak érdekképviseleti  fóruma 
 
• Összehívója az igazgató főorvos 
• Feladata: az ellátottak érdekvédelme, gondozásukkal, ellátásukkal kapcsolatos  észrevételek meg-

tárgyalása 
• A TM közgyűlés 10/2000. (V.2.) önkormányzati rendelet 18. §. (4) - ben foglaltak alapján a fórum 5 tagú, 

mely a gondozottak képviselőiből (2 fő), az Értelmi Fogyatékosok Tolna Megyei Egyesületének képvise-
lőjéből (1 fő), az intézmény dolgozóinak képviselőjéből (1 fő) és a fenntartó  delegált képviselőjéből (1 fő) 
áll. 

• Jogkörét, feladatait az érdekképviseleti fórum szabályzata határozza meg. 
 
8.5. Lakógyűlés 
 
• Összehívója az igazgató főorvos 
• Résztvevői az intézmény lakói (súlyosan fogyatékosok esetén hozzátartozóik), vezetői és a lakók 

ellátásában közvetlenül résztvevő dolgozók 
• Feladata: a lakók tájékoztatása  az intézmény életéről, a térítési díjak és a házirend változásairól, a 

szakmai célkitűzések megvalósulásáról, a lakók  véleményének, javaslatainak megtárgyalása 
• A felvetett problémákra az igazgató főorvos  8 napon belül ad választ. 
• A lakógyűlésről feljegyzést kell készíteni. 
 

9.  AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 
 
9.1. Az intézmény ügyiratkezelése : 
• Az ügyiratok kezelése  központosított  rendszerben történik 
• Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzésért az intézmény vezetője felelős 
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• Az ügyiratkezelést az Iratkezelési Szabályzatban foglalt előírások alapján kell végezni.  
 
9.2. Kiadmányozás rendje: 
• A kiadmányozás rendjét az intézményvezető  szabályozza az Iratkezelési Szabályzatban 
 
9.3. Az intézmény gazdálkodásának rendje: 
• A gazdálkodással, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, az intézmény 

kezelésében levő vagyon hasznosításával összefüggő feladatok,  hatáskörök szabályozása - a jog-
szabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével - az intézmény vezetőjének felada-
ta. 

• A gazdálkodási feladatokat az Ügyrendben meghatározott módon kell végezni. 
 
9.3.1. Bankszámlák feletti rendelkezés: 

• A banknál vezetett számla feletti rendelkezésre  jogosultakat az intézményvezető jelöli ki. Nevü-
ket és aláírásukat be kell jelenteni az érintett pénzintézetnél. Az aláírás-bejelentési kartonok egy - 
egy másolati példányát az igazgató gazdasági helyettese köteles őrizni. 

 
9.3.2. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje 

• A kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendjét az intézményveze-
tő határozza meg. Ennek részletes szabályait  a gazdasági részleg feladat és hatáskörét 
szabályozó ügyrendben kell meghatározni. 

 
9.4. Az intézmény képviseleti rendje 
 
9.4.1.Személyes képviselet 

• Az intézmény önálló jogi személy, melynek képviseletére az igazgató főorvos jogosult. Az igaz-
gató teljeskörű kötelezettségvállalási és utalványozási joggal rendelkezik. 

• Átruházott jogkörben az intézmény képviseletére az alábbiak jogosultak: 
• az igazgató gondozási és gazdasági helyettesei az igazgató főorvos rendelkezése 

alapján. 
• a szervezeti egységek  (részlegek)  vezetői illetve bármely dolgozó, eseti megbízás 

alapján. A képviseletre jogosult közalkalmazott e jogkörben eljárva tevékenységéért 
teljeskörű felelősséggel tartozik.  

 
9.4.2. Aláírási jogosultság 

• Az intézményt érintő ügyekben az igazgató rendelkezik aláírási joggal.  
• Akadályoztatása illetve tartós távolléte esetén a helyettesítéssel megbízott személy gyako-

rolja az aláírási jogot. 
• Cégszerű aláírásra jogosultak: igazgató főorvos, igazgató gazdasági helyettese, igazgató 

gondozási helyettese 
• 500 eFt értéket meghaladó szerződéskötés vagy kötelezettségvállalás esetén a két aláíró csak 

az igazgató főorvos és gazdasági helyettese lehet. 
• A cégszerű aláírási jogkör nem ruházható át. 
• Az aláírási, utalványozási jog visszavonással vagy a közalkalmazotti jogviszony (beosztás) 

változtatásával megszűnik. 
• A további aláírási  jogosultságokat az ügyrend tartalmazza. 

 
9.4.3. Bélyegző használata 

• Az intézmény cégszerű aláírásánál az alábbi bélyegzőket kell használni: cégszerű aláíráshoz az 
intézmény nevét tartalmazó bélyegzőt és pénzfelvételhez illetve anyagi jellegű kötelezettségvál-
laláshoz az egyes számú kör alakú bélyegzőt 

• A bélyegzők beszerzéséről, kiadásukról, bevonásukról az igazgató gazdasági helyettese 
gondoskodik. Ő vezeti a bevételezett és kiadott bélyegzők nyilvántartását. 
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• A bélyegzőt csak az a személy kezelheti, aki azt a nyilvántartás szerint  átvette. A kezelő sze-
mély akadályoztatása  esetén felettesének írásbeli engedélyével  a bélyegzőt más, arra kijelölt 
személy részére, aláírása ellenében,  átadhatja. 

• A nyilvántartást  vezető kötelessége gondoskodni arról, hogy a bélyegzőt  kezelő munkaviszo-
nyának  megszűnésével  egyidejűleg a bélyegző  visszavételre kerüljön. 

• A cégbélyegző kezelésével írásban megbízott személy felelős azért, hogy  a bélyegző haszná-
latával  kapcsolatban visszaélés ne történjen. 

• Az intézmény bélyegzői hivatalos levelezések, ügyiratok, bizonylatok aláírásakor használ-
hatók. A használatra jogosító munkaköröket és a bélyegző formáját az ügyrend tartalmaz-
za. 

• A bélyegzőket zárt helyen úgy kell tárolni, hogy ahhoz illetéktelen ne juthasson hozzá. 
 
 
9.5. A munkakör átadás - átvétel rendje 
 
•   Vezető beosztású alkalmazottak személyében bekövetkező változás esetén a folyamatban levő ügye-

ket át kell adni, illetve át kell venni. 
• A munkakör átadás-átvételt legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnése napjáig - intézményen 

belüli áthelyezés esetén az új munkakör elfoglalásáig - végre kell hajtani 
• Vezető felmentése esetén, ha új vezetőt még nem neveztek ki, munkakörét  helyettesének kell el-

látnia 
• A munkakör átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell: mindazokat a té-

nyeket, adatokat, amelyek jegyzőkönyvi rögzítését az átadó/átvevő vagy a felettes vezető szükségesnek 
ítéli. 

• Egyéb munkakörökben bekövetkező személyi változás esetén - ha a munkakör jellege szükségessé te-
szi (pl. raktáros) - a felettes elrendelheti a munkakör jegyzőkönyvvel történő átadását. Ez esetben a 
jegyzőkönyv tartalmi követelményeit az elrendelő határozza meg. 

 
 

9.6. A szervezeti egységek és dolgozók együttműködése 
 
•    Az intézmény szervezeti egységei és dolgozói egymással alá - fölérendeltségi, illetve mellérendeltsé-

gen alapuló munkakapcsolatban állnak. 
•   Az alá - fölérendeltségi kapcsolat az utasítás jogát, a mellérendeltségi kapcsolat kölcsönös együttmű-

ködés kötelezettségét jelenti. 
•    A dolgozók kapcsolatait az általuk betöltött munkakör határozza meg, azt a munkaköri leírás tar-

talmazza. 
•   Az egymással összefüggő feladatok végrehajtása során a szervezeti egységek és a dolgozók együtt-

működési kötelezettsége külön előírás nélkül is fennáll.  
 
 
9.7. Az adatkezelés szabályai 
 
•    Az ellátottak és munkavállalók adatkezelésére vonatkozóan  az alábbi jogszabályok az irányadók: 

•   A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXIII. 
törvény 

•   Az egészségügyi adatok kezelése és védelme  (1997. évi XLVII. tv.) 
•   A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény ( 18 - 25. §.) 
•   A 235/1997. (XII.17.) kormányrendelet 
•   A 8/2000.(VIII.4.) SZCSM rendelet 

•   Az intézmény valamennyi dolgozója munkakörére, beosztására tekintet nélkül köteles  közalkal-
mazotti jogviszonya keretében tudomására jutott állami, szolgálati titkot a jogviszony fennállása 
alatt,  illetve megszűnése után is megőrizni.  

•   A személyes gondoskodásban részesülő személyről az intézmény nyilvántartást vezet, mely tar-
talmazza: az ellátott alapvető személyazonosító adatait, a jogosultság és a térítési díj megállapítá-
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sához szükséges  jövedelmi adatokat, az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját, a 
térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, annak elmaradására és a követelés behatására, vala-
mint elévülésére  vonatkozó adatokat. 

•    Az adatkezelő köteles gondoskodni  az adatok biztonságáról, köteles  kialakítani azokat az eljárási  
szabályokat, amelyek az adat - és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

•    Az, akire vonatkozóan a nyilvántartás adatot tartalmaz a személyére vonatkozó adatok tekinte-
tében érvényesítheti betekintési, helyesbítési vagy törlési jogát. Az érintett tájékoztatását az adatke-
zelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt  jogszabály lehetővé  teszi. Ebben az esetben is köteles az 
adatkezelő a felvilágosítás  megtagadásának indokát közölni. 

•    A nyilvántartásból adat  csak az adatigénylésre jogosult  szervnek szolgáltatható. Az adatok akkor 
továbbíthatók, ha az érintett ahhoz hozzájárult, a jogszabály azt megengedi és ha az adatkezelés 
feltételei minden személyes adatra nézve teljesülnek.  

•    A  nyilvántartásokból a szociális  ellátásra való jogosultság  megszűnésétől számított 5 év eltelté-
vel törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat. 

•   Az 1993.évi III. törvény felhatalmazása alapján nyilvántartást vezető szervek a kezelt adatokat 
személyes azonosító adatok nélkül statisztikai célra felhasználhatják  illetve azokból statisztikai cél-
ra adatot szolgáltathatnak. 

•   Az érintett - jogainak megsértése esetén - az adatkezelő  ellen  bírósághoz fordulhat.  
 
 

9.8. Az ápoló - gondozó személyzet magatartási szabályai 
 
•   Az intézmény  dolgozóinak és  lakóinak egymáshoz való viszonya  a személyiség tiszteletére épül. El-

várja a kölcsönös tapintatot, udvariasságot, megértést és ésszerű határokig a toleranciát. 
•    A személyzet külső megjelenésére (öltözék), személyi higiénéjére fordítson kiemelt figyelmet. 
•   Az ápoló gondozó személyzet eredményes munkájának feltétele a saját egészsége. Kötelező az 

időszakos foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálaton  való részvétel. Fertőző betegségben szen-
vedő munkatárs az intézményben nem tartózkodhat, munkát nem végezhet.  

•   Az ápoló - gondozó személyzet munkáját a munkaköri leírásban foglaltak alapján, az intézmény  
munkarendje, szabályzatai és a szakma általános elvei szerint köteles végezni. 

•   Egészségügyi tevékenységet - az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 110. § alapján - csak 
adott  tevékenység folytatására jogosító szakképesítéssel rendelkező személy végezhet. 

•   Sürgős szükség esetén az egészségügyi képesítéssel rendelkező dolgozó - időponttól és helytől 
függetlenül - az adott körülmények  között tőle  elvárt módon és a rendelkezésre álló eszközöktől 
függően, az arra  rászoruló személynek elsősegélyt nyújt, illetőleg a szükséges intézkedést megte-
szi.  

•   Az ápoló - gondozó személyzet az intézmény ellátási  kötelezettségére tekintettel, a folyamatos 
ellátás érdekében - a munkáltató rendelkezése szerint a Munka törvénykönyve, illetve a Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló  törvényben foglaltakkal összhangban - rendkívüli munkaidőben is köte-
les munkaköri feladatainak ellátására. 

•   Az ápoló - gondozó személyzet köteles tájékoztatni az ellátottak állapotának változásáról  az in-
tézmény vezető ápolóját, illetve szakorvosát. 

•   Egészségi állapotáról maga az ellátott, valamint hozzátartozója/gondnoka/gyámja jogosult tájékoztatást 
kérni. Az ápoló - gondozó személyzet csak általánosságban adhat felvilágosítást (hangulat, aktivitás, al-
vás, étvágy, általános közérzet) egyéb kérdésekben az érdeklődőt az orvoshoz kell irányítani.  

•   Az ellátott halálát az  előírt módon (meghatározott szövegű távirat formájában ) az arra jogosult 
személy közölheti. Az elhunyt hozzátartozóival való találkozás során a személyzet  minden tagja kö-
teles  a helyzetnek megfelelő komolysággal és tapintattal viselkedni. 

•   A személyzet, ápoló - gondozó tevékenysége során  az ellátott személyes szabadságát és szemé-
remérzetét köteles tiszteletben  tartani. A gondozott személyes szabadsága  fizikai, kémiai, biológiai 
szerekkel  csak az egészségügyi törvényben -  10. §. (3-5) bekezdés - meghatározottak szerinti 
mértékben és módon korlátozható. 

•   Az intézmény dolgozója viselkedésével sem az ellátottak emberi méltóságát, sem az intézmény jó 
hírét nem sértheti.  
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•   Az intézmény dolgozóját az ellátottak és hozzátartozói egészségi állapotával-, családi-, vagyoni és 
egyéb körülményeivel kapcsolatban tudomására jutott adat, tény vonatkozásában, időbeli korlátozás nél-
kül, titoktartási  kötelezettség terheli.  

 
 

9.9. Belső ellenőrzési rendszer 
 
•   Célja, hogy szolgálja a vezetés hatékonyságát, készítse elő a vezetői döntéseket, segítse a gazdálko-

dás és működés szervezettségét, segítse az intézményi tulajdon védelmét, a munkafegyelem és a bi-
zonylati fegyelem megszilárdítását, segítse elő az intézmény törvényes, jogszabályokban, előírt műkö-
dését, hatékonyan támogassa  az erőforrások jobb kihasználását 

•   Formái: vezetői ellenőrzés: e feladat az igazgató főorvoson és helyettesein kívül valamennyi  középve-
zető ellenőrzési tevékenységét is tartalmazza  és  a munkafolyamatba épített ellenőrzés: elvégzéséért és 
elvégeztetéséért a szakmailag és gazdaságilag illetékes vezetők felelősek 

• A belső ellenőrzés eredményes működéséért a maga területén minden vezető felelős. 
• Működését a belső ellenőrzési szabályzat részletesen tárgyalja. 
 
 
9.10.  Intézményi szabályzatok, utasítások 

 
 

• Szervezeti és Működési Szabályzat 
• Az SZMSZ az intézmény egészének felépítését, irányítási rendszerét, tevékenységét és mű-

ködését meghatározó alapdokumentum. 
 

• Belső szabályzatok fajtái 
• intézmény működésével összefüggő szabályzatok 

• iratkezelési szabályzat 
• érdekképviseleti fórum működésének szabályzata 

• gazdasági szabályzatok 
• ügyrend 
• számviteli szabályzat 
• pénzkezelési szabályzat 
• anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat 
• vagyonvédelmi szabályzat 

• műszaki ellátási szabályzatok 
• munkavédelmi szabályzat 
• tűzvédelmi szabályzat 
• gépjármű használati szabályzat 

 
 

• Utasítások  
• Utasításban kell közölni olyan intézkedéseket, melyek meghaladják az operatív vezetés szintjét, 

de nem rendszeres tevékenységet szabályoznak. 
• Az utasítás kiadható eseti feladatok megoldására is, ha a feladat írásba foglalása indokolt-

nak látszik. 
• Az utasítás kizárólag az utasítást kiadó vezető által irányított szakterületre vonatkozik. 

 
• Munkaköri leírások  

• Adott feladatkörre, rendszeres munkavégzésre vonatkozó konkrét utasításokat munkaköri le-
írásban kell rögzíteni.  

• Személyre szólóan készül, amit a munkába lépéskor kell átadni. 
• A munkaköri leírásnak tartalmaznia kell: a dolgozó nevét, munkakör megnevezését, munka-

helyét, kinevezőjét és a munkáltatói jogkör gyakorlóját, közvetlen felettese beosztását, az el-
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végzendő feladatok meghatározását, túlmunka kötelezettséget, hatáskört, jogkört, kötele-
zettségeket és felelősségi kört, a hatálybalépés időpontját, a kinevező és a dolgozó aláírását 

• Fentieken túlmenően a vezető beosztású közalkalmazottaknál tartalmazza még: az irányítá-
sa alá tartozó szervezeti egységek megnevezését, a munkakör helyettesítésének módját, az 
átruházott jog- és hatásköröket, a munka értékelésének módját és annak szempontjait 

• Az intézményi munkaköri leírásokat az  1.  sz. melléklet tartalmazza.  
 
 

• Szabályzatok, utasítások jóváhagyása, nyilvántartása 
• Az intézményi SZMSZ-t a fenntartó önkormányzat hagyja jóvá.  
• Az érdekképviseletek véleményezését követően a belső szabályzatokat az igazgató főorvos 

hagyja jóvá. 
• A szabályzatok, utasítások nyilvántartását és sokszorosítását a titkárságon végzik. 

 

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
• A Szervezeti és Működési Szabályzat ezen egységes szövegét a Tolna Megyei Önkormányzat El-

nöke .................................................................................. számú intézkedésével jóváhagyta. 
• A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteivel  együtt  a jóváhagyást követően lép hatályba.  
• Egyidejűleg az 1994-től érvényben levő, többször módosított, Szervezeti és Működési Szabályzat 

hatályát veszti.  
 
 
 
 
 
 
 
Szekszárd, 2003. augusztus 15. 
 
 
 
 
 
 
 
           dr. Szabó Péter 
           igazgató főorvos 
 
 

 


