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I. 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
 
1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az 
intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és 
jogkörét, az intézmény működési szabályait. 

 
2./ Az intézmény legfontosabb adatai 
 

2.1. Az intézmény megnevezése: 
 
  Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezete 
        (továbbiakban GAMESZ) 
 
2.2. Az intézmény székhelye, címe: 
 
  7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 
2.3. Az intézmény alaptevékenysége: 
 

 Önkormányzati intézmények ellátó kisegítő szolgálatai  
 
Az intézmény szakágazati besorolása:   751415 

 
 A GAMESZ alaptevékenység keretében végezhető feladatai: 

 
 551 414    Üdültetés 
 552 411    Munkahelyi vendéglátás 
 751 757    Önkormányzati intézmények ellátó kisegítő szolgálatai 

 
2.4. Az alapító szerv megnevezése, az alapító okirat kelte, száma: 
 

 Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint jogutód. 
 
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2003. október 28-i 
ülésén a 86/2003.Kgy. határozatával elfogadta. 

 
2.5. Az intézmény működési (ellátási) területe: 
 
  Tolna megye, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok 
  fekvési helye. 
  
2.6. Az intézmény fenntartója: 
 
  Tolna Megyei Önkormányzat 
 

-2- 



Az intézmény felügyeleti szerve, székhelye: 
 
  Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
  Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 

3./ Az intézmény jogállása 
 

3.1 Az intézmény önálló jogi személy 
 
3.2. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 
 

Pályázat útján, határozatlan időre az alapító szerv nevezi ki. 
 
 4./ Gazdálkodás formája, megszervezésének módja 
 
 Bankszámlával rendelkező részben önálló költségvetési szerv. 
 Számlaszám: OTP: 11746005-15417134 
 Az intézmény gazdálkodási feladatait a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. 

Az előirányzatok feletti rendelkezési jogot tekintve a részben önálló intézmény teljes 
jogkörrel rendelkezik. 

 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 Feladatait alaptevékenység keretében végzi el, általános forgalmi adó alany. 

Kiadásait saját bevételeiből illetve a közgyűlés által jóváhagyott költségvetési 
támogatásból fedezi.  
 

5./ Az intézmény feladatai 
 

5.1. Ellátja a vagyonkezelési körébe utalt ingatlanok épületgondnoksági, üzemeltetési, 
fenntartási karbantartási, épület- és berendezés – felújítási feladatait. 

 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanaiban – ingyenes használati joggal – 
elhelyezett hivatalok, szervezetek részére az épületüzemeltetéssel összefüggő 
szerződésben rögzített szolgáltatásokat végez a felmerült kiadások térítése 
ellenében. 
 
Az Önkormányzat ingatlanaiban lévő szabad kapacitásokat bérbeadással 
hasznosítja. 

 
5.2. A nyomda (sokszorosító) elsősorban a Megyei Önkormányzat és szervezetei 

részére végez szolgáltatásokat. A fennmaradó szabad kapacitással, térítés ellenében, 
más szervek részére is nyújt szolgáltatást. 

 
5.3. Üzemelteti a Megyei Önkormányzat két üdülőjét. A Zamárdi üdülő üzemeltetése 

vállalkozóval kötött bérleti szerződés alapján történik. 
 

5.4. Üzemi étkeztetést végez, igény szerint besegít a Megyei Önkormányzat 
vendégeinek ellátásában. A konyha fennmaradó szabad kapacitását más szervezetek 
részére értékesíti. (ebédeltetés) 
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II. 
 A GAMESZ FELÉPÍTÉSE 

 
1./. Az ellátó szervezet felépítése 
 

1.1. Gondnokság 
 
1.2. Konyha – étterem 

 
1.3. Egyéb munkaterületek 

 
 Az ellátó szervezet szervezeti felépítését az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza. 

 
2./ Az ellátó szervezet egységeinek főbb feladatai 
 

2.1. Gondnokság 
 
2.1.1. Gondoskodik a Megyei Önkormányzat tulajdonában és az ellátó szervezet 

kezelésében lévő épületek, gépek, berendezések, felszerelések folyamatos 
karbantartásáról, felújításáról, ezek elvégzését ellenőrzi. 

 
2.1.2. Gondoskodik a munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzéséről  
 
2.1.3. Gondoskodik a takarítási feladatok ellátásáról, valamint a fűtés biztosításáról. 

 
2.1.4. Ellátja az üdülők üzemeltetésével kapcsolatos teendőket. 
 
2.1.5. Biztosítja a központi irodaházban lévő szervezetek távközlési igényeinek 

alapfeltételeit, a megfelelő távbeszélő összeköttetéseket. 
 
2.1.6 A házmestereken és a portaszolgálaton keresztül biztosítja az irodaház 

vagyonvédelmét, a közlekedés rendjét. 
 

2.2. Üzemi konyha 
   

2.2.1 Feladata az Önkormányzati Hivatal, a székház épületében elhelyezett centrális 
alárendeltségű szervezetek, valamint egyéb külső igénybevevők részére kulturált és 
higiénikus körülmények között étkezés biztosítása. 

 
2.3. Egyéb munkaterületek 
 
2.3.1. Végzik az ellátó szervezet:  -    adminisztrációs kötelezettségeit, munkáit 

- sokszorosítási, egyéb nyomdatechnikai   
szolgáltatásokat  

- személyszállítás, anyagbeszerzés feladatait 
- Gunarasi üdülő üzemeltetésével kapcsolatos 

teendőket 
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3./ Munkaköri leírások 
 

3.1.  Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatainak leírását a munkaköri      
leírások tartalmazzák. 
A munkaköri leírások az SZMSZ 2. számú mellékletét képezik. 
 
 

4./ Az ellátó szervezet vezetése és a vezetők feladatai 
 

4.1. Intézményvezető: 
 
  - vezeti az intézményt, felelős az intézmény működéséért, 
  - képviseli az intézményt külső szervek előtt, 
  - tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai  
     és gazdálkodási területét, 
  - Közvetlen beosztottjai: 
   - adminisztrátor 
   - sokszorosítók 
   - gépkocsivezető 
    akik munkáját közvetlenül irányítja, 
  - gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

- ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati 
rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, 

- elkészíti, elkészítteti az intézmény SZMSZ-ét és más kötelezően előírt 
szabályzatait, rendelkezéseit 

- kapcsolatot tart a társ intézményekkel, a centrális alárendeltségű szervekkel a 
helyi területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel és a 
Közalkalmazotti Tanáccsal, 

- támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek 
tevékenységét, 

  - folyamatosan értékeli az intézmény tevékenységét, munkáját. 
  
 

4.2. Gondnokságvezető: 
 

- megbízás alapján helyettesíti az intézményvezetőt, távolléte esetén gyakorolja 
a részére átruházott munkáltatói jogkört, utalványozást, 

 - felelős a karbantartók, a portások, a házmesterek munkájáért, a takarításért, az   
épületek gépészeti és műszaki berendezéseinek rendeltetésszerű működéséért, 

 - megszervezi és irányítja az épületekben lévő berendezések és eszközök 
pótlását, karbantartását, 

 - gondoskodik a munkavédelemről való jogszabályok végrehajtásáról és az 
azokban meghatározott feladatok elvégzéséről, 

 - ellátja az intézmény kezelésében lévő épületek tűzvédelmi teendőit. 
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4.3. Konyhavezető: 
 
   - biztosítja a korszerű, kulturált étkeztetést, 
   - kiajánlja a konyha szabad kapacitását, 

- irányítja a konyhai dolgozók munkáját, 
- elvégzi az árubeszerzést, a nyersanyagok kiadását, az étlapok összeállítását, a 

konyhai munkával járó közvetlen adminisztrációt, 
- a konyhán keresztül biztosítja az önkormányzat részéről igényelt vendéglátási 

étkeztetési szolgáltatásokat. 
 
 
5./ Az intézmény munkáját segítő testületek, szervek, közösségek 
 

Az ellátó szervezet munkájában fontos szempont a munkavállalók és a szolgáltatást 
igénybevevők rendszeres tájékoztatása az intézmény működéséről, az eredményekről, a 
hiányosságokról. 
Szükséges kikérni a dolgozók véleményét az intézmény működését érintő fontosabb 
döntések előtt. 
Mindezek érvényesülése érdekében megfelelő kereteket és feltételeket kell biztosítani, 
melynek formái: 
 
  - dolgozói munkaértekezlet 
  - csoport értekezlet 
  - dolgozói érdekképviselet (Közalkalmazotti Tanács) 
 
 
5.1. Dolgozói munkaértekezlet 
 

- Az intézmény vezetője szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal   
dolgozói munkaértekezletet tart. 

- Az értekezletre meg kell hívni az ellátó szervezet valamennyi munkavállalóját, az     
érdekképviseleti szerv vezetőjét és az intézmény fenntartóját. 

- Az értekezleten az intézmény vezetője beszámol: 
 - az eltelt időszak munkájáról 
 - a következő időszak feladatairól 
- Az értekezletről emlékeztetőt kell vezetni. 

 
 
5.2. Csoportvezetői értekezlet 
 

- Hetente egy alkalommal az intézményvezető hívja össze. 
- Meghatározzák a következő hét feladatait és beszámolnak az előző hét   

feladatainak megvalósulásáról. 
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5.3. Dolgozói érdekképviselet, részvételi jog 
 
 5.3.1 Közalkalmazotti Tanács 
 

- Mivel az intézménynél kollektív szerződés megkötésére jogosult független                 
szakszervezet nincs, így a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az intézménynél 
megválasztott Közalkalmazotti Tanács biztosítja a közalkalmazotti 
munkavállalók részvételét a munkahely vezetésében. 

  
5.3.2 Közalkalmazotti szabályzat  

 
 A közalkalmazotti szabályzatot az 1992. évi XXXIII. tv. 17. § (2) bekezdése 

alapján a TM. ÖNK. GAMESZ vezetője (munkáltató) és a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak közössége nevében 
eljáró és általuk közvetlenül választott közalkalmazotti tanács alkotta meg. A 
szabályzat célja, hogy biztosítsa a közalkalmazottak részvételi jogait és 
átfogóan rendezze a közalkalmazotti tanács és a munkáltató 
kapcsolatrendszerébe tartozó legalapvetőbb kérdéseket. 

III. 
AZ ELLÁTÓ SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI 

 
1./ Munkáltatói jogok gyakorlása 
 

1.1. Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése és a Közgyűlés által átadott jogkörökben a Közgyűlés elnöke 
gyakorolja. 

1.2. Az intézmény valamennyi dolgozója felett a munkáltatói jogokat az 
intézményvezető gyakorolja: 

  - kinevezés 
  - közalkalmazotti jogviszony módosítása 
  - közalkalmazotti jogviszony megszüntetése 

- valamennyi dolgozó tekintetében a csoportvezetők előzetes meghallgatásával 
dönt: 

  - tanulmányi szerződés megkötéséről 
   - jutalmazásról, bérfejlesztésről 
   - rendkívüli fizetés nélküli szabadságról 

     - a túlmunka elrendeléséről 
   - a munkaidőnek az általánostól eltérő ledolgozásáról 
   - fegyelmi eljárás megindításáról 

 
2./ Ügyviteli szabályok 
 

Az intézményi költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges 
előírásokat, feltételeket, a hozzá kapcsolódó jogosítványok gyakorlását a Tolna Megyei 
Önkormányzat Hivatala, valamint a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet között 
létrejött 1999. 06. 30-án kötött  - a munkavégzés és felelősségvállalás rendjéről szóló 
megállapodás tartalmazza.  

  A megállapodást az SZMSZ 3. számú melléklete tartalmazza. 
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  2.1. Kötelezettség vállalás 
 

Olyan intézkedés, amely teljesítése – áruszállítás, szolgáltatás, munkáltatói jogok 
gyakorlása – az intézményre kötelezettséget ró. A kötelezettség vállalásra jogosult 
személy tevékenységéért anyagilag, fegyelmileg és büntetőjogilag felelős. 
 
 Az ellátó szervezet részére jóváhagyott költségvetési előirányzatokon belül a 
részelőirányzatok felhasználásáról kötelezettség vállalással, az ellátó szervezet 
vezetője, vagy az általa megbízott személy jogosult rendelkezni. A személyi 
kiadásokat érintő kötelezettség a megyei főjegyző, vagy a Hivatal pénzügyi 
osztályának vezetője, vagy helyettese ellenjegyzését követően vállalható. 

 
2.1. Utalványozás: 

 
A részben önálló intézményt érintő kiadás teljesítésének elrendelésére, a bevétel 
beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére – azaz utalványozásra – a 
GAMESZ vezetője, vagy az általa megbízott személy jogosult. 

  
2.2. Ellenjegyzés: 
 

 Az utalvány ellenjegyzésére, a megyei főjegyző által felhatalmazott személyek 
jogosultak. A kiadások teljesítése és a bevételek beszedése előtt az okmányok 
ellenőrzésére, a jogosultság, az összegszerűség, a fedezet meglétének, az alaki 
követelmények betartásának érvényesítésére a megyei főjegyző által felhatalmazott 
személyek jogosultak. 

 
2.3. Érvényesítés: 

 
 A kiadások teljesítése és a bevételek beszedése előtt az okmányok ellenőrzésére, a 
jogosultság, az összegszerűség, a fedezet meglétének, az alaki követelmények 
betartásának érvényesítésére a megyei főjegyző által megbízott – a Hivatal 
pénzügyi számviteli szakképesítésű – dolgozói jogosultak. 

 
3./ Az intézmény képviselete 
 

Az intézmény képviseletének rendje a személyes képviselet, az aláírási jogosultságot 
valamint a cégszerű aláírás szabályait tartalmazza. 
 
3.1. Személyes képviselet 
 

- Az intézmény önálló jogi személy, melynek képviseletére az intézményvezető   
jogosult. 

- Az intézményvezető – az intézmény kereteit meg nem haladó mértékben – teljes 
kötelezettségvállalással és utalványozási joggal rendelkezik. 

- Megbízás alapján az intézmény képviseletére a gondnokságvezető jogosult 
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3.2. Aláírási jogosultság 
 

Az intézmény hatáskörébe tartozó ügyekbe az intézményvezető rendelkezik aláírási 
joggal. 
Az intézményvezető akadályoztatása -, illetve tartós távolléte esetén a 
helyettesítéssel megbízott személyek gyakorolják a kiadmányozási jogot. 
 

  3.3 Bélyegző használata 
 

Az intézmény cégszerű aláírásánál az alábbi bélyegzőket kell használni 
- cégszerű aláíráshoz az intézmény nevét tartalmazó bélyegzőt 
- pénzfelvételhez, ill. anyagi jellegű kötelezettségvállaláshoz a kör alakú bélyegzőt. 
A bélyegzőkhöz kapcsolatos ügyekért a gondnokságvezető felel. 
(pl: nyilvántartás, stb.) 

 
4./ Belső szabályozási rend 
 

Az intézménynél jogszabályok, valamint az Alapító Okiratban foglaltak alkalmazásának 
belső rendjét, ügyvitelét, ügymenetét, a belső szabályzatok, valamint egyéb utasítások 
írják elő. 
Az intézmény egészét érintő, általános jellegű, tartósan érvényesülő szabályok 
„Szabályzat” formájában, az egy adott témára vonatkozó tartósan érvényesülő szabályok 
„Utasítások” formájában kerülnek kiadásra. 
A belső szabályzatok közzétételéről az intézményvezető gondoskodik. 
A szabályzatokban, illetve a vezetői utasításokban foglaltak betartása az intézmény 
valamennyi dolgozójára kötelező.  
A vonatkozó szabályzatokat az SZMSZ 4. számú melléklete tartalmazza. 
 
4.1. Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) 
 

A szabályzatok közül az SZMSZ a legfontosabb szabályzat. Az intézmény 
tevékenysége, szabályozásának alapelemeit tartalmazza, ami egyben meghatározza 
az intézmény további szabályzatainak kereteit, tartalmát. 

 
5./ Adatkezelés 
 

5.1. Titoktartási kötelezettség 
 
A Büntető Törvénykönyv rendelkezik arról, hogy mit kell állami -, illetve szolgálati 
titoknak tekinteni. 
Az intézmény valamennyi dolgozója munkakörére, beosztására való tekintet nélkül 
köteles közalkalmazotti jogviszonya keretében tudomására jutott állami és 
szolgálati titkot a jogviszony fennállása alatt, illetve megszűnése után is megőrizni. 

 
5.2. Adatbiztonság, adattovábbítás 
 

Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, a nyilvántartásból adat 
csak az adatigénylésre jogosult szervnek szolgáltatható. 
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6./ A GAMESZ munkarendje 
 

A munkarendet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint a Házirendben 
foglaltak szabályozzák. 
Az intézményben a hivatalos munkarend, mely a munkaidőt és a pihenőidőt tartalmazza – 
az épületben dolgozók munkarendjét is figyelembe véve – a következő. 
 

   - hétfőtől - csütörtökig 800-órától 1630-óráig 
 - pénteken 800-órától 1400-óráig 
 
A hivatalos munkarendtől eltérő, külön beosztás szerint dolgoznak: 
 
 - házmesterek 
 - karbantartó 
 - portások 
 - konyhai dolgozók 
 
Túlmunka végzése esetén szabadidőt a GAMESZ vezetője engedélyezhet. 
 

7./ Helyettesítés rendje 
 
  A GAMESZ dolgozói munkaköri leírásukban foglaltak szerint helyettesítik egymást. 
 
8./ Szabadság 
 

Az éves rendes szabadság kivételét dolgozók esetében a csoportvezető -, csoportvezetők 
estében pedig az intézményvezető engedélyezi. 
 
Rendkívüli szabadság engedélyezését az intézményvezető végzi. 
 

9./ A dolgozók díjazása 
 

A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat a munkaszerződések, illetve a 
kinevezési okirat rögzíti 

 
10./ Kártérítési kötelezettség 
 

Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak 
rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, stb. megóvásáért. 
A munkavállaló a munkaviszonyból eredő kötelezettségének vétkes megszegésével 
okozott kárért kártérítési felelőséggel tartozik. A kártérítés mértékéről a Kollektív 
Szerződés hiányában a Kjt. és a Mt. rendelkezései az irányadók. 
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11./ Hatálybalépés 
 

Ezen Szervezeti Működési Szabályzat előírásai a Tolna Megyei Önkormányzat GAMESZ 
valamennyi dolgozójára nézve kötelezőek. A szabályzat jóváhagyásának napján lép 
hatályba, rendelkezéseit a következő hónap 1. napjától kell alkalmazni és a korábbi 
előírások hatályukat vesztik. 

 
 
 
 
 
 
Szekszárd, 2004. február 10. 
 
 
 
 
 
 
 Antus Antal 
 intézményvezető 
  


