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I. Az intézmény legfontosabb adatai 

 
Azonosító adatok: 

• Neve: Tolna Megyei Önkormányzat Mechwart András Otthona 
• Székhelye: Belecska, Petőfi telep 2. 
• Alapító szerv: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint jogutód 
• Alapító okirat kelte: 1994. március 31.  
• Alapító okirat száma: 20/1994. (III. 31.) közgyűlési határozat 

 
Az intézmény jogállása, gazdálkodása: 

• Jogi személy, önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény 
• Az ÁFA törvény hatálya alá tartozó adóalany 
• Számlaszáma: OTP Bank Rt.  11746029-15417206-00000000 

 
Fenntartó és felügyeletét ellátó szerv:  

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
Szekszárd, Szent István tér 11 - 13. 

 
Működési (ellátási) területe: Tolna megye 
 
Az intézmény típusa:  

• Szakosított ellátás körébe tartozó, tartós bentlakást biztosító ápoló-
gondozó otthon  

 
Feladatmutatók megnevezése, köre: 

• Férőhelyek száma: 115 fő) 
• Ellátottak száma 
• Gondozási napok száma 
• Élelmezési napok száma 

 
Szakági besorolása:  

• 853100 Szociális ellátás szállásnyújtással 
 
Alapvető szakfeladata:  

• 853169 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonban történő ellátás 
 
Egyéb alaptevékenység körében végezhető feladatai: 

• 552411 Munkahelyi vendéglátás 
• 751757 Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 
• 751922 Önkormányzatok elszámolásai 
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A feladatellátást szolgáló vagyon:   

• A Belecska, Petőfi telep 2.  060/2 hrsz., 4 ha, 879 m2 alapterületű 
ingatlan használati joga 

 
A feladatellátás forrásai: 

• Költségvetési támogatás 
• Ellátottak térítési díjai 

 
Vállalkozási tevékenység:  

• Az intézmény nem folytat vállalkozási tevékenységet. 
 
Adószáma: 15417206-117 
Telefon, telefax:   74-406-106, 74-526-041 
E-mail:    belecska@axelero.hu 
 

 
II. 

 
A Tolna megyei Önkormányzat Mechwart András Otthon alaptevékenység-

feladatainak tartalmi meghatározása 
 
A Mechwart András Otthon végzi azoknak a súlyos és középsúlyos- indokolt 
esetben enyhe- értelmi fogyatékosoknak a gondozását, ápolását, akik egészségi 
állapotuk miatt önmaguk ellátására nem képesek, nem vagy csak részben 
oktathatók, képezhetők, foglalkoztathatók és ellátásuk csak intézményi keretek 
között lehetséges. 
 
Az intézmény teljes körű ellátást köteles biztosítani, ami a megfelelő lakhatási 
feltételeken túl magába foglalja az ellátottak napi legalább háromszori étkezését, 
szükség szerint ruházattal, textíliával illetve gyógyszer és gyógyászati 
segédeszközzel való ellátását, mentális gondozását és a külön jogszabályban 
meghatározott egészségügyi ellátást. A Mechwart András Otthonban lakók 
részére biztosítani kell, az értelmi szintjüknek megfelelő képességfejlesztő, 
terápiás vagy munka jellegű foglalkoztatás lehetőségét is. 
 
Az alapfeladatot meghaladó egyéb szolgáltatások is nyújthatók, melyért a 
házirendben meghatározott módon térítés kérhető. 
 
Az ellátás javítása, valamint a beutaltak foglalkoztatása érdekében végzett 
növénytermesztési tevékenység, továbbá más költségvetési szerv ellátottja, vagy 
dolgozója részére nyújtott étkezési szolgáltatás is az alaptevékenység része. 
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III. 

 
A Mechwart András Otthon szervezeti felépítése 

 
Az intézmény szervezeti felépítését alá- és fölérendeltség, illetőleg 
munkamegosztás szerint az SZMSZ 3. számú melléklete tartalmazza. 

 
Az intézmény belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek 
meghatározásánál elsődleges cél, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és 
zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek megfelelően. 

 
A fenti körülmények figyelembe vételével intézményünkben az alábbi szervezeti 
egységek határozhatók meg. 
 
1. Szakmai részleg 

 
1.1. Egészségügyi csoport 
1.2. Szociális és mentálhigiénés csoport 
 
2. Gazdasági – műszaki részleg 
 
2.1. Pénzügyi – számviteli csoport 
2.2. Anyag és eszközgazdálkodási csoport 
2.3. Élelmezési csoport 
 

1. Szakmai részleg 
 

A szakmai részleg munkáját az igazgató irányítja és ellenőrzi.  
Beosztottai a szakmai részlegek vezetői: az intézményvezető ápoló és a 
mentálhigiénés csoportvezető. 
 
1.1. Egészségügyi csoport 
 
Feladata: 
 
Az ellátottak fizikai ellátásának, rendszeres orvosi felügyeletének (beleértve a 
szakorvosi ellátást is), az egészségi állapotnak megfelelő ápolásának biztosítása, 
valamint a gyógyszer és gyógyászati segédeszközzel való ellátás megszervezése.  
A csoport vezetője: az intézményvezető ápoló 
Beosztottai: Osztályvezető ápolók, ápolók, gondozók, varrónő, takarítónők. 

 



Tolna megyei Önkormányzat Mechwart András Otthona 

Szervezeti és Működési Szabályzat   

6 

1.2 Szociális és mentálhigiénés csoport 
 
Feladata: 
Az ellátást igénybevevők mentálhigiénés gondozása, foglalkoztatása, személyre 
szabott bánásmód biztosítása, családi és társadalmi kapcsolat ápolásának 
elősegítése, hitélet gyakorlás feltételeinek megteremtése és a lakók 
érdekvédelme. 
A mentálhigiénés csoportot a mentálhigiénés csoportvezető irányítja. 
Beosztottai: mentálhigiénés nővér, szociális nővér, foglalkoztatás szervezők, 
mozgásterapeuta. 
 
2.Gazdasági - műszaki részleg: 
 
Vezetője a gazdasági részlegvezető 
 
Általános feladat: 

A fenntartó által jóváhagyott költségvetési keretből szakmai feladatok 
ellátásának optimális mértékű elősegítése, az ésszerű és takarékos 
gazdálkodás a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A gazdasági-
műszaki részlegvezetője a gazdasági vezető, aki az igazgató gazdasági 
helyettese. 
A gazdasági vezető a pénzügyi-számviteli, anyag és eszközgazdálkodási 
munkát közvetlenül, az élelmezési részleg munkáját az élelmezésvezető 
irányításával végzi.  Szakmai szempontból az élelmezési üzemet 
(étlapjóváhagyás) az igazgató felügyeli. 

 
2.1. Pénzügyi - számviteli feladatok 
 

- az előző évi gazdálkodási tevékenység elemzése, értékelése, 
- a szervezeti egységek igényeiről tájékozódás, egyeztetés, költségvetés 
tervezéséhez adatszolgáltatás, 
- költségvetési javaslat elkészítése (közölt keretek és előírások  alapján), 
- az éves költségvetés tervezése, 
- a gazdálkodás pénzügyi lebonyolítása, 
- pénz és értékkezelés, 
- a kötelezettségvállalások nyilvántartása (számlaellenőrzés, érvényesítés 
kifizetések, átutalások), 
- gondozotti letétek, 
- hagyatéki ügyek, 
- gondozási díj ügyek, 
- pénzügyi - és költséginformáció,  
- analitikus könyvviteli teendők, 
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- főkönyvi könyvelés, 
- bizonylati rend kialakítása, időszaki egyeztetések, zárlati munkák 
elvégzése, 
- bérszámfejtéshez szükséges jelentések határidőre történő megküldése, 
- az éves beszámolók elkészítése, 
- munka- és bérügyek, 
- az intézmény vezetőjének rendszeres tájékoztatása a költségvetési 
előirányzatok felhasználásáról (havonta), 
- folyamatos és rendszeres belső ellenőrzés, 
- leltározási feladatok az éves ütemtervnek megfelelően, 
- pénztárak kezelése és ellenőrzése, 
- beérkező és kimenő iratok iktatása. 

 
2.2 Anyag és eszközgazdálkodási feladatok 
 

- a mosoda - varroda működtetése, a mosási technológia megteremtésével 
a folyamatos tiszta ruha biztosítása, valamint az intézményi textília és a 
lakók saját ruházatának javítása, vasalása, 
- a folyamatos fűtés biztosítása, a fűtési rendszerek üzemeltetése, 
- a karbantartók munkájának szervezése, az igények és lehetőségek szerint 
a folyamatosság biztosítása, 
- a kisegítő gazdaság - kertészet irányítása, optimális működtetése, 
- parkgondozás irányítása, 
- a költségvetésben jóváhagyott keretek figyelembevételével anyag- és 
eszközbeszerzések, 
- raktározási tevékenység (beérkezett anyagok nyilvántartásba vétele 
kiadása, szükséges nyilvántartások vezetése), 
- az intézeti gépkocsi üzemeltetése, karbantartása, menetlevél kiadása és 
ellenőrzése, üzemanyag elszámolása, 
- az intézmény munkavédelmi és tűzvédelmi feladatainak ellátása, 
- mosodai gépek, konyhai gépek, fűtési rendszerek külső kivitelezővel 
történő - esetenkénti javításának, karbantartásának elvégzése és 
figyelemmel kisérése. 

 
A 2.1., 2.2. pont alattiak vezetője: gazdasági vezető. 
Beosztottai: számviteli ügyintéző, pénztáros-adminisztrátor, élelmezésvezető, 
mosónők, karbantartók, gépkocsivezető, telepőr. 



Tolna megyei Önkormányzat Mechwart András Otthona 

Szervezeti és Működési Szabályzat   

8 

 
2.3  Élelmezési részleg: 
 
Feladatai: 

- étlapkészítés 
- a konyhaüzem működtetése, napi 3-szori étkezés, ebből legalább egyszeri 
  meleg ebéd biztosítása, az orvos előírásának megfelelően 
  diétás étkezésről való gondoskodás. 
- élelmezési anyagok beszerzése, raktározása. 
- napi főzési adagszám meghatározása. 
- napi anyagkiszabás elkészítése. 
- az élelmezési üzem naprakész dokumentálása. 
- ételkészítés, tálalás. 
- az élelmezési üzem higiénéjének a biztosítása. 
- együttműködés a kisegítő gazdaság által megtermeltek felhasználásában 
  ( kertészeti termékek felhasználása). 

 
Vezetője: Élelmezésvezető. 
Beosztottai: szakácsok, konyhalányok. 

 
 

IV. 
 

A Mechwart András Otthon szakmai vezetése 
 
 
A./ Igazgató 
B./ Intézetvezető ápoló (szakmai igazgatóhelyettes) 
C./ Osztályvezető ápoló 
D./ Szociális és mentálhigiénés csoportvezető 
 
 
A./ Igazgató feladatai: 
 

- A tartós bentlakást nyújtó szociális intézményt az igazgató vezeti, aki egy 
személyben felelős az intézmény működéséért, az intézményben folyó 
szakmai munkáért és a gazdálkodásért. 

- Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai, a gazdasági és a műszaki 
részlegek munkáját. 

- Valamennyi közalkalmazott vonatkozásában gyakorolja a munkáltatói 
jogokat: 

- középvezetők tekintetében teljes körűen, 
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- a nem vezető beosztású dolgozók vonatkozásában: a kinevezés, 
közalkalmazotti jogviszony módosítása, megszüntetése, fegyelmi ügyek 
kivételével a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítettek alapján. 

- Biztosítja a korszerű, magas színvonalú ellátás megvalósítását. Ennek 
keretében tanulmányozza az új módszereket, elősegíti az ellátásra 
szorulók közösségi beilleszkedését, valamint az emberi és állampolgári 
jogok maradéktalan érvényesítését, az egyén autonómiáját elfogadó, 
integrációját segítő, humanizált környezet kialakítását. 

- Elkészíti és folyamatosan aktualizálja az intézmény szervezeti és 
működési szabályzatát és mellékleteit, gondoskodik a Házirend, a szakmai 
program, valamint az egyéb, hatályos jogszabályokban előírt szabályzatok 
elkészítéséről, valamint a felsorolt szabályzatoknak a fenntartó által 
történő jóváhagyásáról. 

- Minden évben szakmai beszámolót készít a fenntartó számára, melyben 
értékeli a szakmai program megvalósulását. 

- Az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a költségvetési 
szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének, 
valamint belső ellenőrzésének működtetéséről. 

- Ellátja az intézményi jogviszonyban állók érdekvédelmével kapcsolatos 
feladatokat. Ennek keretében különösen: gondoskodik az Érdekképviseleti 
Fórum megfelelő működéséről és a szükséges feltételek biztosításáról. 

- Végzi a panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálását és gondoskodik 
a megfelelő intézkedések megtételéről. 

- Ellátja a hatályos jogszabályokban számára meghatározott, valamint az 
ügyrendben előírt feladatokat. 

- Tartós távolléte, akadályoztatása esetén az intézményvezető ápoló 
helyettesíti. 

 
B./ Intézetvezető ápoló 
 
Közvetlen felettese az igazgató. Szakmai munkáját a háziorvos és a szakorvosok 
irányításával és felügyeletével végzi. Tevékenységéről rendszeresen beszámol. 
Feladatai: 

- szakmai irányelveknek és a belső szabályzatoknak megfelelően szervezi 
és irányítja az intézményben élő ellátottak ápolását, gondozását, 

- biztosítja a gyógyító, megelőző tevékenység hatékony működését, 
- elkészíti az ápoló - gondozó és takarító személyzet szabadságolási tervét 

és engedélyezi szabadságolásukat, 
- elkészíti az ápoló - gondozó és takarító személyzet munkaidő beosztását, 
- gondoskodik a szükséges gyógyszerek beszerzéséről, tárolásáról, 

nyilvántartásáról a hatályos törvényben előírtaknak megfelelően, 
- tájékozódik a lakók hangulatáról, teljesítményéről, 
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- ellenőrzi a gondozási egységek eseménynaplóit, az ápoló gondozó  munka 
napi gyakorlatát, 

- ellenőrzi a takarítás minőségét, 
- ellenőrzi a jelenléti ívek vezetését, 
- vezeti az ellátottak egészségügyi dokumentációját, 
- megszervezi az ápolók, gondozók időszakos kötelező orvosi vizsgálatát, 

valamint új ismereteket nyújtó rendszeres képzését a dolgozóknak, 
- ellátja a munkavédelmi megbízottal közösen az egészségügyi csoport 

vonatkozásában az operatív munkavédelmi feladatokat, 
- kapcsolatot tart az intézmény orvosával, az intézetben ellátást végző 

szakorvosokkal, egészségügyi intézményekkel, az otthonban lakók 
hozzátartozóival,  

- az ellátást igénylőkkel kötendő megállapodás előkészítése, 
- részvétel az intézmény szakmai programjának kidolgozásában, 
- az elhunyt lakók temetésével kapcsolatos ügyintézés, 
- ellátja mindazokat a feladatokat, amivel az intézmény igazgatója 

megbízza, 
- az igazgató tartós távolléte, akadályoztatása esetén ellátja az SZMSZ-ben 

az igazgatói munkakörben szabályozott feladatokat, 
- az igazgató távolléte esetén pénzforgalom utalványozása, a 

kötelezettségvállalás 
- távollétében osztályvezető ápoló helyettesíti, külön megbízás alapján. 

 
C./ Osztályvezető ápoló  
 
Közvetlen felettese az intézényvezető ápoló. 
Feladatai: 

- részt vesz az ápolási, gondozási munkában, annak szervezésében és 
ellenőrzésében, 

- felel az általa vezetett osztály szakmai munkájáért, 
- gondoskodik az eseménynapló naprakész vezetéséről, 
- vezeti a lakókra vonatkozó ápolási dokumentációt, 
- figyelemmel kíséri az ellátottak külső megjelenését, ruházatát, szükség 

esetén gondoskodik cseréjéről, 
- dokumentálja a lakók eltávozását és visszaérkezését az esemény- 

naplóban, szabadságon levő lakók számát jelzi az intézményvezető 
ápolónak, 

-  figyelemmel kíséri a lakók étkeztetését, diétáját, az étkezők számát 
naponta összesíti és leadja az élelmezésvezetőnek, 

- ellenőrzi a lakószobák és közös helyiségek rendjét, tisztaságát, a takarítás 
minőségét, 

- megrendeli a takarításhoz és ápoláshoz szükséges anyagokat, 
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- felel az általa vezetett gondozási részleg eszköz és textília ellátásáért, 
valamint a kézi raktár leltáráért, 

- az új lakók érkezésekor személyi leltárt készít, 
- a rábízott gondozási egységben a rend és nyugalom biztosítása és 

betartása. 
 
 
D./ Szociális és mentálhigiéniás csoportvezető: 
 
Munkáját az igazgató közvetlen irányításával végzi. Tevékenységéről 
rendszeresen beszámol. 
Feladatai: 
 

- a szakmai irányelveknek megfelelően szervezi és irányítja az 
intézményben élő ellátottak mentálhigiénés gondozását és 
foglalkoztatását, 

- felelős az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséért, részt vesz a 
jogszabályban meghatározott megvalósításában, karbantartását 
folyamatosan ellenőrzi, 

- elkészíti a csoport éves munkatervét és a csoport munkájáról szóló éves 
beszámolót, 

- felkészíti az intézmény dolgozóit a pszichés gondozással kapcsolatos 
feladatokra, különös tekintettel az ápoló-gondozó személyzetre, 

- a lakókkal való közvetlen kapcsolata révén maga is tevékenyen részt vesz 
a pszichés gondozásban, 

- engedélyezi a mentálhigiénés csoport tagjai szabadságolását, 
- ellátja a munkavédelmi megbízottal közösen a mentálhigiénés csoport 

vonatkozásában a munkavédelmi feladatokat, 
- együttműködik az otthon orvosával, és az egészségügyi csoporttal. 
 

V. 
 

Az Otthon nem vezető beosztású szakmai munkakörei 
 

1. Egészségügyi csoport: 
 
 
1.1. Orvos 
1.2. Ápoló 
1.3. Képesítés nélküli ápoló 
1.4. Takarítók 
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1.1. Orvos 
 
Intézményünkben a jogszabályban meghatározott orvosi feladatok ellátása heti 6 
órában megbízás alapján történik. Az intézmény orvosa egyben a lakók 
háziorvosa is. 
 
Feladatai: 

- az ellátottak egészségügyi ellátását a háziorvosi szolgálatról szóló rendelet 
alapján végzi, 

- rendelési idő heti egy alkalommal csütörtökön az intézetben történik, 
-  rendelési idő alatt az intézetvezető ápoló az általa indokoltnak tartott 

lakót előkészíti orvosi vizsgálatra, 
- a rendelési időtől függetlenül sürgős (akut esetben) a hét bármely napján 

szükség szerint az orvosi ellátás igénybe vehető, 
- az egészségügyi gondozás keretében évente legalább egy alkalommal, 

panaszmentesség esetén is köteles a lakókat megvizsgálni, 
- valamennyi új lakó felvételi vizsgálata intézménybe kerüléskor, 
- a lakók gyógyszer és gyógyászati segédeszközökkel való ellátása. 
- az 1/2000.(1.7.) SZCSM. rendelet 52§.-ban meghatározott gyógy- 
- szercsoportok alapján meghatározza az alapgyógyszerek körét, 
- szükség esetén a lakót gyógyintézetbe utalja, 
- részt vesz az ápoló gondozó személyzet továbbképzésében, 
- több soron kívüli elhelyezésre váró esetében a fenntartó képviselőjével és 

az intézet vezetőjével együttesen dönt a kérelmek sorrendjéről, 
- a hozzá forduló lakók részére szükség szerint segítségnyújtás, 
- tanácsadás, a kompetenciájába tartozó ügyekről felvilágosítás, 
- problémás ápolási esetekben a gondozó személyzet részére iránymutatást 

ad, 
- felelős az intézményben gyakorlatot folytató tanuló képzéséért, 

értékeléséért, 
- megbízás alapján a leendő lakók előgondozásában rész vesz. 

 
Kapcsolatot tart: 
  

a) intézetvezető ápolóval 
 b) mentálhigiénés csoportvezetővel 
 c) gazdasági vezetővel 
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1.2. Ápoló 
 
Feladatát az osztályvezető ápoló (távollétében az intézményvezető ápoló által 
kijelölt személy) irányításával végzi. 
 
Feladatai: 

- az ellátottak személyre szabott gondozása, 
- az egyéni fejlesztési terv napi karbantartása és a változások rögzítése, 
- az ellátottak személyi higiénéjének biztosítása, és a mindenkori 

állapotának megfelelő segítése, 
- az ellátottak ruházatának figyelemmel kísérése, szükség esetén mosatása, 

ill. intézményi textíliával való ellátása a jogszabályban és a házirendben 
szabályozott módon, 

- az élelmezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése, szükség esetén diéta 
biztosítása, 

- kezelések, injekciózások elvégzése az orvos utasítása szerint, 
- névre szólóan a gyógyszer kiadagolása és beadása, 
- az ellátottak kórházba, vizsgálatra, egyéb programokra való elkísérése, 
- az ellátottak kérésének, panaszának meghallgatása, szükséges intézkedés 

megtétele, 
- a lakók viselkedésének, hangulatának, aktivitásának, betegség tünetek 

alakulásának figyelemmel kísérése, ezzel kapcsolatos tapasztalatairól való 
beszámolása a részlegvezetőnek szóban, és rögzítése az 
eseménynaplóban, 

- sürgősségi betegellátás - az orvos értesítése - munkaidőben az 
osztályvezető ápoló, ill. intézményvezető ápoló feladata, ügyeleti időben 
és hétvégeken a szolgálatban levő nővér feladata, 

- haldokló beteg ellátása, végtisztességre való felkészítése, 
- az elhunyt ingóságairól a halál  beálltát követően jegyzéket készít a halál 

beálltakor műszakot vezető ápoló a jegyzéket két tanúval aláíratja,  
 
Kapcsolatot tart: 

   a) intézményvezető ápolóval 
   b) osztályvezető ápolóval 
   c) mentálhigiénés csoport dolgozóival 
 
1.3. Képesítés nélküli ápoló 
 
Feladatát az osztályvezető nővér távollétében az intézményvezető ápoló 
irányításával végzi: 
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Feladatai: 
- az ellátott személyre szabott gondozása, 
- az ellátott vizsgálatra, kórházba, egyéb programokra való kísérése, 
- az élelmezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése, a lakó kultúrált 

étkeztetése, egészségi állapotának megfelelő diéta biztosítása, 
- az ellátottak személyi higiénéjének biztosítása, mindenkori állapotának 

megfelelő segítése, 
- az ellátott ruházatának figyelemmel kísérése, szükség esetén mosatása, 

intézményi textíliával való ellátása, a házirendben szabályozott módon, 
- az ellátott kérésének, panaszának meghallgatása, szükséges intézkedés 

megtétele, 
- a haldokló beteg ellátása, végtisztességre való felkészítése, 
- az elhunyt ingóságairól a halál beálltát követően jegyzéket készít,  
- a lakó viselkedésének, hangulatának, aktivitásának, betegségtünetek 

alakulásának figyelemmel kísérése, ezzel kapcsolatos tapasztalatairól való 
beszámolása a részlegvezetőnek és az ápolóknak szóban, és rögzítése az 
eseménynaplóban, 

- a lakó szűkebb környezetének rendben tartása, 
- a lakószobák és kisegítő helyiségek rendjének biztosítása. 

 
Kapcsolatot tart: 
 a) intézményvezető ápolóval 
 b) osztályvezető ápolóval 
 c) ápolókkal 
 d) mentálhigiénés csoport dolgozóival 
 
1.4. Takarító: 
 
Munkájukat az intézményvezető ápoló irányításával végzik. 
 
Feladataik: 
A lakószobák, mellékhelyiségek, ebédlők, folyosók, irodahelyiségek 
tisztántartása. 
 
2. Mentálhigiénés csoport: 
 
2.1. Mentálhigiénés nővér 
2.2. szociális nővér 
2.3. foglalkoztatás szervező 
2.4.  mozgásterapeuta 
2.5. szociális ügyintéző 
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2.1. Mentálhigiénés nővér: 
 
Feladatát közvetlenül a mentálhigiénés csoportvezető irányításával végzi. 
Tevékenységéről rendszeresen beszámol. 
 
Feladatai: 

- az egyéni fejlesztési terv megvalósítása és karbantartása, 
- biztosítja a személyre szabott bánásmódot, a szabadidő kultúrált 

eltöltésének feltételeit,  
- biztosítja az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának 

feltételeit, 
- segítő beszélgetések, csoport foglakozások tartása, 
- osztályértekezleteken való részvétel, eset megbeszélések segítése, 
- a lakókkal, foglalkozásokkal kapcsolatos dokumentációk vezetése, 

 
Kapcsolatot tart: 
 a) osztályvezető ápolóval 
 b) ápolókkal 
 
2.2. Foglalkoztatás-szervező: 
 
Feladatát közvetlenül a mentálhigiénés csoportvezető irányításával végzi. 
Tevékenységéről rendszeresen beszámol. 
 
Feladatai: 

- az egyéni fejlesztési terv megvalósítása és karbantartása, 
-  biztosítja a személyre szabott bánásmódot, a szabadidő kultúrált 

eltöltésének feltételeit, az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai 
fenntartásának feltételeit, 

- aktivitást segítő tevékenység segítése, 
- foglalkoztatás feltételeinek biztosítása, 
- lakókkal, foglalkozásokkal kapcsolatos dokumentációk vezetése. 

 
Kapcsolatot tart: 
 a) osztályvezető ápolóval 
 b) ápolókkal 
 
2.3. Szociális nővér: 
 
Feladatát közvetlenül a mentálhigiénés csoportvezető irányításával végzi. 
Tevékenységéről rendszeresen beszámol. 
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Feladatai: 

- egyéni fejlesztési terv megvalósítása és karbantartása, 
- a mentálhigiénés csoport tagjaként részt vesz a pszichés gondozásban, 
- intézi az intézményi ellátottak személyes ügyeit, 
- segíti a lakók családi kapcsolatainak fenntartását, 
- biztosítja a lakók számára a személyre szabott bánásmódot, 
- részt vesz a csoport munkamegbeszélésein. 

Kapcsolatot tart: 
a) osztályvezető ápolókkal 
b) ápolókkal. 

 
2.4. Mozgásterapeuta: 
 

Feladatát közvetlenül a mentálhigiénés csoportvezető irányításával végzi. 
Tevékenységéről rendszeresen beszámol. 
 
- Egészségügyi állapot helyreállítását célzó rehabilitációs tevékenységet 

végez. 
- Kidolgozza az egyes ellátott esetében a rehabilitáció módját. 
- Részt vesz az egyéni fejlesztési terv elkészítésében. 
- Az elvégzett tevékenységet folyamatosan vezeti. 

Kapcsolatot tart: 
a) orvossal 
b) intézetvezető ápolóval 
c) osztályvezető ápolóval 

 
2.5. Szociális ügyintéző: 
 
A mentálhigiénés csoport tagja, de munkáját a gazdasági vezető irányításával 
végzi. Munkájáról rendszeresen beszámol.  
 
Feladatai: 
 

- gondozotti letétkezelés, 
- gondozási díj nyilvántartása, hátralékok behajtásának kezdeményezése, 
- pénz és értékkezelés, 
- a lakókkal kapcsolatban érkezett valamennyi pénz küldemény kezelése, 

nyilvántartása, 
- a lakók személyes szükségleteinek kielégítése és a vásárlásokról való 

elszámolás, 
- hagyatéki ügyek intézése. 



Tolna megyei Önkormányzat Mechwart András Otthona 

Szervezeti és Működési Szabályzat   

17 

 
VI. 

 
Az Otthon gazdasági- műszaki részlegének vezető beosztású munkakörei 

 
E. Gazdasági vezető: 
 
A gazdasági - műszaki részleg vezetője feladatát közvetlenül az igazgató 
irányításával végzi, munkájáról rendszeresen beszámol. 
Távolléte esetén helyettese a számviteli ügyintéző munkatárs. 
 
Feladatai: 

- felelős az intézmény gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi 
fegyelem megtartásáért, 

- elkészíti az intézmény költségvetését, a gazdálkodásról szóló beszámoló 
jelentéseit, gondoskodik az adatszolgáltatásról, 

- gyakorolja az érvényesítést, valamint az ellenjegyzési jogkört, az 
intézményvezető kötelezettségvállalása utalványozása esetén, 

- kialakítja az anyaggazdálkodás rendjét, megszervezi és biztosítja az 
intézmény anyagellátását, 

- kialakítja és szervezi az intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon-
nyilvántartási, vagyonvédelmi rendjét. 

 
F. Élelmezésvezető: 
 
Munkáját a gazdasági vezető közvetlen irányításával végzi, az étlap jóváhagyása 
az igazgató feladata.  
Munkájáról rendszeresen beszámol. 
 
Feladatai: 
 

- a konyhaüzem működtetése, a lakók és alkalmazottak - szükség esetén 
vendég - étkeztetés biztosítása, 

- elkészíti az étlaptervet, 
- gondoskodik az élelmezési anyagok megrendelésének előkészítéséről, 
- összesíti a napi létszámot, annak alapján elkészíti a napi anyagkiszabást, 
- az intézmény orvosa szakmai előírása alapján elrendeli a lakó állapotától 

függően a diétás étrendet, és annak biztosításáról folyamatosan 
gondoskodik, 

- az osztály diétára szoruló lakóiról nyilvántartást vezet, 
- folyamatosan kapcsolatot tart az intézmény főnővérével és az 

osztályvezető ápolóval, 
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- az élelmezési üzem naprakész dokumentálása az anyagmozgások 
számítógépen történő feldolgozása. 

- az alkalmazottak étkezési nyilvántartása és térítési díjának megállapítása, 
- az élelmezési üzem higiénéjének biztosítása, az ételminták meglétének 

ellenőrzése, 
- vagyonvédelem, 
- a konyhai dolgozók munkabeosztásának elkészítése, 
- a konyhai dolgozók szabadságának engedélyezése, 
- részlegvezetői értekezleteken beszámol az intézmény élelmezéséről, 

diétás élelmezéséről, szükség esetén javaslatot tesz. 
 

VII.  
 

Az otthon gazdasági- műszaki részlegének nem vezető beosztású 
munkakörei: 

 
7.1. Számviteli ügyintéző 

 
Munkáját a gazdasági vezető közvetlen irányításával végzi, munkájáról 
rendszeresen beszámol. A gazdasági vezető távollétében ellátja a helyettesítését. 
 
Feladatai: 

- analitikus könyvelői feladatok elvégzése, 
- létszám és bérgazdálkodási feladatok ellátása, ezzel kapcsolatosan a 

személyi juttatások költségvetési tervezési feladatai, 
- munkaügyi nyilvántartások naprakész vezetése (kinevezések, besorolás, 

átsorolás, munkaviszony megszüntetés), 
- házipénztár pénzforgalmának főkönyvi számlák szerinti kijelölése, 
- számítógépes adatfeldolgozása, 
- leltárak összesítése, eltérések kimunkálása, 
- selejtezési jegyzőkönyv elkészítése, 
- gazdasági vezető távolléte esetén az ellenjegyzési, érvényesítési 

jogosultság gyakorlása, 
- a pénztáros távolléte estén a helyettesítési feladatokat ellátja. 

 
7.2. Pénztáros – adminisztrátor 
 
Munkáját a gazdasági vezető közvetlen irányításával végzi, munkájáról 
rendszeresen beszámol. 
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Feladatai: 

- a pénztárban tartott készpénz kezelése és megőrzése, 
- vezeti a pénztárral kapcsolatos nyilvántartásokat és elszámolásokat, 
- felméri a készpénz szükségletet, 
- végzi a számlázással kapcsolatos feladatokat, 
- vezeti a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását. 
- küldemények, ügyiratok iktatása, az ügyiratkezelésről szóló előírások 

betartásával, 
- az intézmény napi levelezéseit bonyolítja, 
- az intézmény munkavégzéséhez szükséges nyomtatványok, irodaszerek 

folyamatos ellátásáról gondoskodik, 
 

7.3. Raktáros: 
 
Munkáját a gazdasági vezető irányításával végzi. Távolléte esetén a számviteli 
ügyintéző helyettesíti. 
 
Feladatai: 

- anyag- és eszközbeszerzés előzetes kötelezettségvállalás alapján, 
- raktározási tevékenységek (beérkezett anyagok átvétele, nyilvántartásba 

vétele, kiadása, szükséges nyilvántartások vezetése). 
  
7.4.      Karbantartó: 
 
Munkáját a gazdasági vezető irányításával végzi. 
 
7.4.1. Villanyszerelő: 
 
Feladatai: 

- az intézmény villanyhálózatának folyamatos karbantartása az 
érintésvédelmi előírásoknak megfelelően, 

- a feltárt hiányosságok kijavítása, a munkához szükséges anyagok 
felmérése, raktárból való vételezése. 

 
7.4.2. Szobafestő-mázoló 
 
Feladatai: 

- festési-mázolási munkák elvégzése. 
- munkájához szükséges anyag felmérése, raktárból való vételezése 
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7.4.3. Növénytermesztő: 
 
Feladatai: 

- konyhakert művelése, 
- felméri a vetőmagszükségletet, 
- folyamatosan végzi a kerti munkákat (veteményezés, kapálás, 

betakarítás), 
- a megtermelt termékek konyhának történő beszállítása. 
- parkgondozás. 

 
7.5. Mosónő: 
 
Munkáját a gazdasági vezető irányításával végzi. 
Feladatai: 

- szennyes ruha átvétele, 
- a textília szennyezettségének és anyagának megfelelő mosási technológia 

megválasztása, 
- mosodai gépek előírás szerinti használata, meghibásodás esetén annak 

bejelentése a felettesének, 
- ruhák szárítása, az ágyneműk mángorlása, 
- az elkészített ruhák textilraktárnak való leadása, 
- a lakók ruházatának vasalása. 
 

7.6. Varrónő: 
 
Munkáját az intézményvezető ápoló irányításával végzi. 
Feladatai: 

- a lakók saját és intézeti ruháinak javítása, 
- az intézeti textília, védőruha és munkaruha javítása, 
- védőruhák készítése. 

 
7.7. Központi fűtés- és vízvezeték szerelő: 
 
Munkáját a gazdasági vezető irányításával végzi. 
Feladatai: 

- a fűtéssel kapcsolatos feladatok ellátása, 
- felügyeli az intézet kazánjait, melegvíz ellátó rendszerét, 
- csöpögő, meghibásodott csapok javítása, cseréje, 
- radiátorok javítása, hegesztése. 
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7.8. Szakács: 
 
Munkáját az élelmezésvezető irányításával végzi. 
Feladatai: 
 - az étlap alapján a főzéshez szükséges nyersanyag átvétele. 
 - főzés, kóstolás, adagolás. 
 - mosogatás. 
 
7.9. Konyhalány: 
 
Munkáját az élelmezésvezető irányításával végzi. 
Feladatai: 
 - főzés, kóstolás, adagolás, 
 - főzéshez szükséges előkészítés, 
 - mosogatás. 
 
7.10. Gépkocsivezető: 
 
Munkáját a gazdasági vezető irányításával végzi. 
Feladatai: 
 - a lakók szakrendelésre való szállítása, 
 - a dolgozók szakmai klubokra, értekezletekre való szállítása, 
 - anyag- és árubeszerzés. 
   
7.11. Telepőr: 
 
Munkáját közvetlenül a gazdasági vezető irányításával végzi. 
Feladata: 
 - felelős az intézet területén a biztonságért és a rendért. 
 

VIII. 
 

A vezetést segítő tanácsadó szervek 
 
Az otthon működésének fontos feltétele a munkahelyi demokrácia érvényesülése 
és állandó fejlesztése. Nélkülözhetetlen a munkavállalók és az ellátottak 
rendszeres tájékoztatása az intézmény működéséről, az eredményekről, a 
hiányosságokról, az etikai helyzetről. Szükséges kikérni a véleményüket az 
intézmény működését érintőfontos döntések előtt. Mindezek érvényesülése 
érdekében megfelelő kereteket és feltételeket kell biztosítani a munkavállalókkal 
és az ellátottak képviselőivel való tanácskozáshoz. 
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Az értekezleteken jelenléti ív, jegyzőkönyv, illetve emlékeztető készül.  
 
Formái: 
 

1. Összdolgozói munkaértekezlet 
2. Vezetői értekezlet 
3. Csoportértekezlet 
4. Érdekképviseleti Fórum 
5. Szülői- gondnoki értekezlet 

 
 
1. Összdolgozói munkaértekezlet 
 
 
Az intézmény vezetője szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal 
összdolgozói munkaértekezletet tart. 
Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi fő- és részfoglalkozású 
dolgozóját. 
Az intézményvezető az összdolgozói értekezleten : 

- Beszámol az intézmény eltelt időszak alatt végzett munkájáról, 
- Értékeli az intézmény programjának, munkatervének teljesítését, 
- Értékeli az intézményben dogozók élet- és munkakörülményeinek 

alakulását, 
- Ismerteti a következő időszak feladatait. 

 
Az értekezlet napirendjét az intézményvezető állítja össze. 
 
Az értekezleten lehetőséget kell adni, hogy a dolgozók véleményüket, 
észrevételeiket kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel, és azokra választ kapjanak. 

 
2.Vezetői értekezlet 
 
Az intézmény vezetője szükség szerint, de legalább negyedévente egy 
alkalommal vezetői értekezletet tart. 
A vezetői értekezleten részt vesznek: 

- intézményvezető 
- gazdasági vezető 
- intézményvezető ápoló 
- osztályvezető ápoló 
- élelmezésvezető 
- mentálhigiénés csoportvezető 
- meghívottak – szakmai közösségek vezetői. 
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A vezetői értekezlet feladata: 
- tájékozódás a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek munkájáról, 
- az intézmény, valamint a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek 

aktuális és konkrét tennivalóinak áttekintése. 
 
3.Csoport értekezlet: 
 
Az intézmény szervezeti tagozódásának megfelelően a szakmai és gazdasági 
egységeknél félévente illetve szükség szerint csoportértekezletet kell tartani. 
Az értekezletre meg kell hívni a csoport valamennyi dolgozóját. 
A csoport értekezlet feladata: 

- a szervezeti egység eltelt időszak alatt végzett munkájának értékelése, 
- a szervezeti egység munkájában tapasztalt hiányosságok, feltárása és azok 

megszüntetésére intézkedések megfogalmazása, 
- a munkafegyelem értékelése, 
- a szervezeti egység előtt álló feladatok megfogalmazása, 
- a szervezeti egység munkáját, munkaközösségeit érintő javaslatok 

megtárgyalása. 
 
4. Érdekképviseleti Fórum 
 
• működéséért az igazgató a felelős, 
• előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátottakkal, 

valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a 
szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére 
készült tájékoztatókat, 

• megtárgyalja az intézményben élők panaszait – ide nem értve a jogviszony 
keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat 
–, és intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé, 

• tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, 
az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban, 

• intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más 
illetékes hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével 
kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel. 

Az érdekképviseleti fórum működésének és választásának részletes szabályait a 
házirend tartalmazza. 
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6. Gondnoki- szülői értekezlet: 
 
Az igazgató az ellátottak részére szükség szerint, de évente legalább egy 
alkalommal gondnoki - szülői értekezletet hív össze. Az értekezleten az igazgató 
és szakmai helyettese vesz részt. Tájékoztatni kell a gondnokokat, szülőket az 
intézmény életéről, eseményeiről, céljairól, térítési díj változásáról, a házirend 
változásáról.  Lehetővé kell tenni, hogy a gondnokok-szülők is véleményt 
nyilváníthassanak. Az értekezleten felvetett kérdésekre az intézet igazgatója 8 
napon belül köteles választ adni. Az értekezletről feljegyzést kell készíteni és az 
meg kell őrizni. 

 
IX. 

 
A Mechwart András Otthon működésének főbb szabályai 

 
1. Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 
 
1.1. A közalkalmazotti jogviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony  
 létrejötte 
 
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejű kinevezéssel és annak 
elfogadásával jön létre. 
Határozott időre történő kinevezéssel a Kjt. Idevonatkozó rendelkezései szerint 
köthető csak közalkalmazotti jogviszony. 
Az intézmény feladatainak ellátására megbízásos jogviszony keretében is 
foglalkoztathat külsős személyeket. 
Az intézmény megbízási szerződést köthet saját dolgozójával munkakörén kívül 
eső feladatra, határozott időre, átmeneti időszakra. 
 
1.2. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok  

megőrzése 
 
A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, az 
ott érvényben levő szabályok és a munkaszerződésben vagy a kinevezési 
okmányban leírtak szerint történik. 
 
A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az 
elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. 
Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a 
munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására és amelynek közlése 
a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. A 
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dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a 
munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak 
megfelelően köteles végezni. 
 
Amennyiben adott esetben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség 
nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali 
titoknak minősülnek és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit 
sértené. 
 
Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők: 

- az alkalmazottak személyes adatvédelmével, bérezésével 
kapcsolatos adatok, 

- az ellátottak személyiségi jogaihoz fűződő adatok. 
 
A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény 
valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig 
megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap. 
 
2. A munkáltatói jogok gyakorlása 
  
2.1.  Az igazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat 
           

• részlegvezető  tekintetében teljes körűen,  
• valamennyi dolgozó tekintetében: a kinevezés, a közalkalmazotti 

jogviszony módosítása, a közalkalmazotti jogviszony 
megszüntetése, 

• valamennyi dolgozó tekintetében a szervezeti egységek vezetőinek 
előzetes meghallgatásával dönt: tanulmányi szerződés 
megkötéséről, jutalmazásról, bérfejlesztésről, rendkívüli és fizetés 
nélküli szabadságról, túlmunka elrendeléséről, munkaidő az 
általánostól eltérő ledolgozásáról, fegyelmi eljárás megindításáról. 

 
2.2. Az intézményi dolgozók részére általában csak közvetlen felettesük ad 
utasítást, minden dolgozó csak közvetlen felettesétől fogadhat el utasítást. Ettől 
csak sürgős esetben lehet eltérni, a tett intézkedésről a közvetlen felettest 
haladéktalanul tájékoztatni kell. 
 
2.3. Abban az esetben, ha valamely jelentős kiemelt ügyben felsőbb vezető ad 
közvetlen utasítást valamely dolgozó részére, a dolgozó köteles arról közvetlen 
vezetőjét tájékoztatni és a kapott feladatot a szolgálati út betartásával 
végrehajtani. 
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2.4. Minden utasításra jogosult dolgozó gondoskodni arról, hogy beosztottai 
mindenkor tudják, hogy a tevékenysége ellátásában történő akadályoztatása 
esetén ki helyettesíti őt, kitől fogadhat el utasítást. 
 
2.5. A munka folyamatosságának biztosításáért a szervezeti egységek vezetői 
felelősek. 
 
3. Kártérítési kötelezettség 
 
A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettségének 
vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. 
 
Szándékos károkozás esetén a közalkalmazott a teljes kárt köteles megtéríteni. 
 
A közalkalmazott vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a 
visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban 
bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan 
használ, vagy kezel, és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vette át. 
 
A pénztárost, raktárkezelőket, egyéb pénzkezelőket e nélkül is terheli felelősség 
az általa kezelt pénz vagy árukészlet tekintetében. (leltárhiány) 
 
Leltárhiánynak minősül a kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagban, 
áruban ismeretlen okból keletkezett, természetes mennyiségi csökkenés és a 
kezeléssel járó veszteség mértékét meghaladó hiány. A leltárhiányért a 
leltárfelelősségi megállapodást kötött közalkalmazott vétkességére tekintet 
nélkül felelősséggel tartozik. 
 
Amennyiben az intézménynél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a 
megőrzésre átadott dolgokban a bekövetkezett hiány esetén pedig munkabérük 
arányában felelnek. 
Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye. A kár 
összegének meghatározásánál a Kjt. az irányadó. 
 
4. Az intézmény ügyiratkezelése 
 
Az intézményben az ügyiratok kezelése központosított rendszerben történik. 
Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az intézmény vezetője felelős. 
Az ügyiratkezelést az Iratkezelési szabályzatban foglalt előírások alapján kell 
végezni. 
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6. Bélyegzők használata, kezelése 
 
Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel 
ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, 
jogszerzést, jogról való lemondást jelent.  
 

Az intézményben cégbélyegző használatára a következők jogosultak: 
− intézményvezető, 
− intézményvezető helyettes, 
− gazdasági vezető,  
− és az általuk megbízott személyek 

Az intézményben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról 
nyilvántartást kell vezetni. 
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette 
használatba, melyet az átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazol. 
A nyilvántartás vezetéséért: a gazdasági vezető felelős. 
 

Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért.  
A bélyegzők beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti 
egyszeri leltározásáról a gazdasági vezető gondoskodik. 
 
7. Az intézmény gazdálkodásának rendje 
 
Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés 
tervezésével, végrehajtásával, az intézmény kezelésében lévő vagyon 
hasznosításával összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása - a jogszabályok 
és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével - az intézmény vezetőjének 
feladata. 
A gazdálkodási feladatokat az Ügyrendben meghatározott módon kell végezni. 

 
7.1. Bankszámlák feletti rendelkezés 

 
A banknál vezetett számla feletti rendelkezésre jogosultakat az intézményvezető 
jelöli ki. Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni a számlavezető hitelintézethez.  
Az aláírás-bejelentési kartonok egy-egy másolati példányát a gazdasági vezető 
köteles őrizni. 
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7.2. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje 

 
A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét az 
intézménynél az intézményvezető határozza meg. Ennek részletes szabályait a 
gazdasági szervezet feladat és hatáskörét szabályzó Ügyrendben kell 
meghatározni. 
 
8. Az intézmény belső és külső kapcsolattartásának rendje 
 
8.1. A belső kapcsolattartás 

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

Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, 
amelyik másik szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést 
megelőzően egyeztetési kötelezettségük van. 
A belső kapcsolattartás rendszeres formái a különböző értekezletek, fórumok, 
stb. 
A rendszeres és konkrét időpontokat az intézmény éves munkaterve tartalmazza. 

 
8.2. A külső kapcsolattartás 
 
Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az intézmény a szakmai 
szervezetekkel, társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködik. 
 
8.2.1. Együttműködés szakmai szervezetekkel, társintézményekkel 

 
A helyi és országos társintézményekkel folyamatosan kell a kapcsolatot tartani, 
szükség szerint segíteni kell egymás munkáját. 
Az intézmény szoros kapcsolatot tart a különböző szakmai szervezetekkel. 

 
8.2.2. Üzleti kapcsolatok 

 
Az intézmény feladatainak eredményesebb ellátása érdekében kapcsolatot tart 
olyan gazdálkodó szervezetekkel, amelyek anyagilag és erkölcsileg segítik a 
magasabb szakmai munka ellátását. 



Tolna megyei Önkormányzat Mechwart András Otthona 

Szervezeti és Működési Szabályzat   

29 

 
9. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati, hasznosítási     

rendje 
 
Az intézmény épületét címtáblával, zászlóval kell ellátni. 
Az intézmény saját bevételének növelése érdekében – ha az nem sérti az 
alapfeladatok ellátását – szabad helyiségeit, berendezéseit bérbe adhatja. 
 
10.  Belső ellenőrzés 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2003. évi módosítása 
megváltoztatta az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzésére vonatkozó eddigi 
szabályokat. A törvény határozottan elkülöníti a folyamatba épített, előzetes és 
utólagos vezetői ellenőrzési tevékenységet (FEUVE), és a belső ellenőrzési 
tevékenységet. 

 
10.1. A belső ellenőrzés működtetése 
 
Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének 
kialakításáért az intézmény vezetője a felelős. 

 
A belső ellenőrzés feladata: 
 
• vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői 

ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és 
szabályzatoknak való megfelelését; 

• vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek 
működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; 

• vizsgálni a rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon 
megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók 
megbízhatóságát; 

• a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, 
valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni az intézményvezetője számára 
a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a 
folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és a belső 
ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében; 

• ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, 
hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében; 

• nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket. 
 
A belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és 
teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket kell 
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végezni, valamint az éves elemi költségvetési beszámolókról megbízhatósági 
ellenőrzés keretében igazolásokat kell kibocsátani. 
 
A belső ellenőrzések éves ellenőrzési terv alapján történnek, amit a független 
belső ellenőrzési csoport végez. 
 
10.2. Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 
Az intézmény vezetője a gazdálkodás folyamatára és sajátosságaira tekintettel 
köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és 
utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszerét. 
A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a szervezeten belül 
a gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott első szintű pénzügyi 
irányítási és ellenőrzési rendszer, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és 
fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős.  
Az intézmény vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat 
kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a 
rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és 
eredményes felhasználását.  
Az intézményvezető köteles:  
• elkészíteni az intézmény ellenőrzési nyomvonalát, amely a szervezet 

tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges 
illetve táblázatba foglalt és folyamatábrákkal szemléltetett leírása. 

• a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és 
kockázatkezelési rendszert működtetni. A kockázatelemzés során fel kell 
mérni és meg kell állapítani az intézmény tevékenységében, 
gazdálkodásában rejlő kockázatokat.  

• szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. 
Az intézményvezető évente értékeli a FEUVE rendszer működését és az éves 
költségvetési beszámolóval együttesen megküldi a felügyeleti szerv részére. 
 

11.  Intézményi óvó, védő előírások 
 

Az intézmény minden dolgozójának alapvető feladata közé tartozik, hogy az 
egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, 
baleset, vagy ennek veszélye esetén a szükséges intézkedéseket megtegye. 
Minden dolgozónak ismernie kell az SZMSZ mellékletét képező 
Munkavédelmi szabályzatot és Tűzvédelmi szabályzatot, valamint tűz, 
bombariadó esetére előírt utasításokat, a menekülés útját. 
 
Az intézmény biztosítást köthet tárgyi eszközeire, készleteire, illetőleg a 
felügyeleti szerv által meghatározott veszélyes feladatot ellátó, az intézmény 
által foglalkoztatott személyekre. 
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12. Intézményi szabályalkotás 
 
12.1. Az intézmény belső tevékenységét a mindenkor érvényes 

jogszabályok, valamint az utasítások szabályozzák. 
12.2. A szabályozás hierarchiája: 

• Az intézmény egészét érintő, általános jellegű, tartósan érvényesülő 
szabályok „Szabályzat” formájában kerülnek kiadásra. 

• Az intézmény egészét érintő, egy adott témára vonatkozó tartósan 
érvényesülő szabályok „Utasítások” formájában kerülnek kiadásra. 

• Az intézményi belső szabályzatok nem tartalmazhatnak 
jogszabállyal vagy a hierarchiában magasabb fokon álló 
szabályzattal, utasítással ellentétes rendelkezéseket. 

• A szabályzatok tervezését az igazgató megbízása alapján az 
érvényes jogszabályok, utasítások figyelembevételével az érintett 
tevékenység vezetője, részlegvezetője készíti el. 

• A belső szabályok közzétételéről az igazgató gondoskodik. 
• A szabályzatokról, utasításokról az igazgatónak olyan nyilvántartást 

kell vezetni, mely alkalmas annak megállapítására, hogy adott 
időpontban mely szabályok vannak illetve voltak hatályban. 

• A szabályzatban foglaltakat a szervezet minden dolgozója köteles 
megismerni, betartani, végrehajtani. 

• A munkaköri leírás a dolgozók kinevezésében meghatározott 
munkaköri feladatok részletes egyedi meghatározása. Tartalma nem 
lehet ellentétes az SZMSZ-ben meghatározott feladat és 
hatáskörrel. 

• A vezetői eseti utasítások megjelenési formája, általában szóbeli (a 
feladat jellegéből adódóan írásbeli). 

• A kiadásra kerülő szabályzatoknak a dolgozó által történő 
megismeréséről a szervezeti egységek vezetői kötelesek 
gondoskodni. 

 
13. A Mechwart András Otthon munkarendje: 
 
Az intézmény megszakítás nélküli munkarendben működik. A munkavállaló 
munkaideje egységesen heti 40 óra. 
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14. Általános elvárások: 
 
A személyzet külső megjelenésére (öltözék), személyi higiénéjére fordítson 
kiemelt figyelmet. Az ápolást, gondozást végző személyzet legfontosabb 
személyiségjegyei: 

- Jó megfigyelőképesség, mely az ápolási-gondozási folyamat 
végrehajtásához elengedhetetlen. 

- Szakismereten alapuló logikus gondolkodás. 
- Pontosság (a feladatokat megfelelő módon és időben kell teljesíteni). 
- Megbízhatóság. 
- Együttműködési készség. 
- Felelősség. 
- Udvariasság. 
- Tapintatosság. 
- Pártatlanság. 
- Empátia készség. 
- Önfegyelem. 
- Pozitív hozzáállás. 

Az ápolás – gondozás  során a gondozott korának, egészségi és pszichés 
állapotának megfelelő ellátást „csak” indokolt mértékű segítséget kell nyújtani. 
Alapkövetelmény, hogy a gondozó személyzet az ellátottakat név szerint 
ismerje, kívánságuk szerint szólítsa. 
Az ápoló – gondozó személyzet munkaközben adódó szabadidejét köteles az 
ellátottak körében tölteni. 
 
14.1. Tájékoztatási kötelezettség: 
 
Az ápoló – gondozó személyzet köteles előírás szerint tájékoztatni az ellátottak 
állapotának változásáról az intézmény intézetvezető ápolóját, illetve orvosát, 
szakorvosát. 
A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 106. §-ban 
meghatározott tájékoztatási kötelezettségnek a szabályzatokban, illetve 
munkaköri leírásban foglaltak szerint kell eleget tenni. 
Egészségügyi állapotáról maga az ellátott, valamint hozzátartozója, gondnoka 
jogosult tájékoztatást kérni. Az ápoló – gondozó személyzet csak 
általánosságban adhat felvilágosítást (hangulat, aktivitás, alvás, étvágy, általános 
közérzet, várható gyógykezelés, vizsgálat), egyéb kérdésekben az érdeklődőt az 
intézményvezető ápolóhoz kell irányítani. 
Az ellátott halála bekövetkezésének hírét csak előírt módon (általában 
meghatározott szövegű távirat formájában) az arra jogosított személy közölheti. 
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Az elhunyt ellátott hozzátartozóival való találkozás során a személyzet minden 
tagja köteles a helyzetnek megfelelő komolysággal és tapintattal viselkedni.  
Az ápoló – gondozó személyzet eredményes munkájának feltétele a saját 
egészsége. Kötelező az időszakos foglalkozás-egészségügyi orvosi 
vizsgálatokon való részvétel. Fertőző betegségben szenvedő munkatárs az 
intézményben nem tartózkodhat, munkát nem végezhet. A lelki egészség 
megőrzése nélkülözhetetlen. Fáradtan, kimerülten nem lehet megfelelően ápolni, 
gondozni. 
 
14.2 Szakmai követelmények: 
 
Az ápoló – gondozó személyzet munkáját a munkaköri leírásban foglaltak 
alapján, az intézmény munkaköri leírásában foglaltak alapján, az intézmény 
munkarendje, szabályzatai és a szakmai 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 haladéktalanul 
megteszi. Kétség esetén a sürgős szükség fennállását vélelmezni kell.  
Az ápoló – gondozó személyzet az intézmény ellátási kötelezettségére 
tekintettel, a folyamatos ellátás érdekében – a munkáltató rendelkezése szerint (a 
Munka Törvénykönyve, illetve a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvényben foglaltakkal összhangban) rendkívüli munkaidőben is köteles 
munkaköri feladatainak ellátására. 
 
 
14.3. Etikai kérdések: 
 
Az intézmény dolgozója tevékenységét csak az ellátottak és munkatársai 
személyhez fűződő jogainak és vagyoni érdekeinek messzemenő 
figyelembevételével végezheti. 
Az ellátottak személyes szabadsága csak az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV tv. 10. § (3-5) bekezdésében meghatározottak szerinti mértékben és 
módon korlátozható. 
Az intézmény dolgozója munkahelyi és munkaidőn kívüli viselkedésével sem az 
ellátottak emberi méltóságát sem az intézmény jó hírét nem sértheti. 
Az intézmény dolgozója az intézmény ellátottjaival szexuális érintkezést, 
kapcsolatot nem kezdeményezhet, és nem tarthat fenn. 
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Az intézmény dolgozója az általa végzett tevékenységért, okozott kárért 
mulasztásért felelősséggel tartozik. 
Az intézmény dolgozója, valamint a közös háztartásában élő közeli 
hozzátartozója az intézmény ellátottjaival tartási, életjáradéki és örökösödési 
szerződést a gondozás időtartama alatt, illetve annak megszűnésétől számított 1 
évig nem köthet. 
Az intézmény dolgozója munkájáért az ellátottól pénzt, egyéb ellenszolgáltatást 
nem követelhet, nem fogadhat el. 
 
Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai a Tolna megyei 
Önkormányzat Mechwart András Otthona valamennyi dolgozójára nézve 
kötelezőek. 
 
A Szabályzat a fenntartó jóváhagyása után lép hatályba és a korábbi előírások 
hatályukat vesztik. 
 
 
 
 
 
        Vörös Gyuláné 
            igazgató 
 
 
 



Tolna megyei Önkormányzat Mechwart András Otthona 

Szervezeti és Működési Szabályzat   

35 

1. számú melléklet 
 
 

Az intézmény tevékenységét meghatározó fontosabb jogszabályok 
 
A szociális ágazat legfontosabb jogszabályai: 
 
1. Az 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról.  
2. A pénzbeli és a természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet 
3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) 

Kormányrendelet 
4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és falugondnoki szolgálat működésének 

engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) 
Kormányrendelet 

5. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a 
személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. 
(XII. 17.) Kormányrendelet 

6. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről. szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM 
rendelet  

7. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet  

8. A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 
4.) SZCSM rendelet 

9. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 
9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 

10. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint azok igénybevételéről.  

 
Általános jogszabályok: 
 
11. A mindenkori Magyar Köztársaság éves költségvetéséről szóló törvény 
12. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXIII. 

törvény 
13. Az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 
14. Az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
15. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvénynek a szociális, gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) 
Kormányrendelet 

16. Az 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 
17. Az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről 
 
Speciális jogszabályok: 
 
18. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 
19. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 

törvény  
20. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény egységes szerkezetben a 

végrehajtásról szóló 223/1998. (XII. 30.) Kormányrendelettel 
21. Az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 100/1999. (XII. 10.) OGY határozata 
22. Az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és működésének részletes szabályairól szóló 

67/2001. (IV. 20.) Kormányrendelet  
23. A fogyatékos személyek otthonában élő és a rehabilitációs intézményben elhelyezett személyek 

állapotának felülvizsgálatáról szóló 11/2000. (X. 18.) SZCSM rendelet 
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2. sz. melléklet  
 

Az intézmény belső szabályzatai 
 

1. Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői 
ellenőrzés szabályzata (FEUVE) 

2. Belső ellenőrzési szabályzat 
3. Számviteli politika 
4. Eszközök és források értékelési Szabályzata 
5. Pénzkezelési Szabályzat 
6. Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat 
7. Selejtezési Szabályzat 
8. Bizonylati Szabályzat 
9. Élelmezési Szabályzat 
10. Számlarend 
11. Önköltség számítási Szabályzat 
12. Gépjármű használati Szabályzat 
13. Ügyrend 
14. Ügyirat kezelési Szabályzat 
15. Vagyonvédelmi Szabályzat 
16. Anyaggazdálkodási Szabályzat 
17. Házirend 
18. Számviteli Szabályzat 
19. Munkavédelmi Szabályzat 
20. Tűzvédelmi Szabályzat 
21. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával 

kapcsolatos különleges előírások, feltételek 
 



3. sz. melléklet 
 

MECHWART ANDRÁS OTTHON SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
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