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I. 
 

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 
 
 
1. A költségvetési szerv neve: 

 
Tolna Megyei Önkormányzat „Szivárvány” Idősek Otthona 
 
Székhelye: 7140 Bátaszék, Bezerédj u. 13/b 
Telephelye: 7145. Sárpilis, Béke tér 5.. 
Rövidített neve: „Szivárvány Otthon”, Bátaszék 

2. Az alapító szerv megnevezése:   

      Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 

      Alapító okirat kelte, száma: Tolna Megyei Önkormányzat 83/1998(X.2.)sz. határozata 
      Alapító okirat módosítása: Tolna Megyei Önkormányzat 116/2005(XII.13.) határozata 
 
3. A felügyeleti szerv megnevezése, székhelye:  

            Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

           Szekszárd, Szent István tér 11-13. 

4. Az intézmény engedélyezett férőhelyeinek száma:  

          a bátaszéki székhelyen: 100 fh. idősek ápokó-gondozó otthona 
         (ebből 33 emelt szintű férőhely) 
 
         a sárpilisi részlegen: 70 fh. idősek ápoló-gondozó otthona 
 
5. Az intézmény működési (ellátási) területe: Tolna megye 
 
6. Gazdálkodás megnevezésének módja:  
 

Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
 

7. Az intézmény önálló jogi személy. 
        
8.   A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 
 

Pályázat útján, határozott időre (5-10 évig terjedő időtartamra) az alapító szerv bízza meg. 
.  
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9. A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 

Bátaszék, Bezerédj u.13/b. sz.716/76.hrsz (5.623 négyzetméter) ingatlan, illetve a 
mindenkori ingatlan kataszter és vagyonleltár szerint. 
A Sárpilis, Béke tér 5.38/2 hrsz. (5772 négyzetméter) ingatlan használati joga. 

 
10. A vagyon feletti rendelkezési jog: 
       
      Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori rendelet szerint. 
 
 
11. Ellátandó alaptevékenysége:  időskorúak ellátása, elhelyezéssel. 

 
(Tartós bentlakást nyújtó ápolást-gondozást végző szociális intézmény.) 
 
Szakágazati besorolás 853100 Szociális ellátás elhelyezéssel 

 
     A költségvetési szerv alaptevékenység keretében végezhető feladatai: 
 
               853 170 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi  ellátás, 
               552 411 Munkahelyi vendéglátás, 
               751 922 Önkormányzatok elszámolásai, 
               751 757 Önkormányzati intézmények ellátó kisegítő szolgálatai. 
 
 A megjelölt feladatok forrásai: 
  Önkormányzati támogatás 
  Intézményi térítési díjak /lakók, dolgozók/ 
  Alapitványi támogatás 
  Magánszemélyek támogatása 
 
 Feladatmutatók: - gondozási nap 
      - élelmezési nap 
 
12, A költségvetési szerv által ellátandó vállalkozási tevékenység köre és mértéke: 
 

Az intézmény nem folytat vállalkozási tevékenységet. 
 

13. Az intézmény költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: 
 

OTP Bank Rt. Dél-dunántúli Régió Szekszárdi Igazgatósága 11746005-15418805 
 
14, Általános forgalmi adó alanyisága: az intézmény az általános forgalmi adó bevallására és 
      megfizetésére tekintettel alanyi mentes      Adószám: 15418805-1-17 
 
Az intézmény a gazdálkodását és pénzügyi tevékenységét a fenntartó szerv által jóváhagyott 
előirányzatú elemi költségvetés alapján végzi, és a jogszabályok, valamint a felügyeleti szerv 
által meghatározott időpontokban készíti el beszámolóit. 
A pénzügyi forrást az intézmény saját bevétele, valamint a fenntartó működési és felhalmozási 
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célú támogatása képzi. Az intézmény működését más szervezetek és magánszemélyek fenn-
tartás kikötése nélkül támogathatják. 
 
Az intézmény elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolását-
gondozását végzi, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel és 
önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, és az alapellátás keretében 
ellátásuk nem biztosítható. 
 
Az intézményben elhelyezettek teljeskörű ellátásra jogosultak. Ennek keretében a megfelelő 
lakhatási feltételeken túl biztosítani kell a gondozottak legalább napi háromszori étkezését 
(szükség esetén az orvos által előírt diétát ), személyes ruházattal, textíliával való ellátásukat, 
az orvosi, szakorvosi (kórházi) ellátást, ápolást, gondoskodni kell a gyógyszer és gyógyászati 
segédeszköz beszerzéséről. 
A teljes körű ellátás részeként korszerű mentálhigiénés gondozást, az életkornak, egészségi 
állapotnak, érdeklődési körnek megfelelő foglalkoztatást és az ellátottak jog- és érdekvédelmét 
is biztosítani kell. 
Az intézményben elhelyezettek és dolgozók, valamint más költségvetési szerv ellátottja vagy 
dolgozója részére nyújtandó étkezési szolgáltatás is az alaptevékenység része. 
Az intézmény az alaptevékenység keretében továbbképzéseket, tapasztalatcseréket szervezhet, 
a szociális típusú képzések gyakorló terepeként abban részt vehet.    
 
Az emelt szintű részleg igénybevétele esetén egyszeri hozzájárulást kell fizetni a Tolna Megyei 
Önkormányzat 12/2004. (VI.30.) sz. rendeletében foglaltak szerint.  
 
A bentlakásos szociális intézmények részletes feladatait a többször módosított 1993. évi III. tv., 
az 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet, valamint a 9/1999. (XI.24.) SzCsM. rendelet tartalmazza. 
 
 
                                                                          
 

 II. 
AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 
 
Az intézmény szervezeti tagozódása: 
 
1. Egészségügyi részleg 
2. Mentálhigiénés részleg 
3. Pénzügyi, számviteli, műszaki-ellátó részleg 
 
 1. Egészségügyi részleg 

Feladata:  
• rendszeres orvosi felügyelet,  
• szakorvosi ellátás  
• az ápolás, a gondozás 
• a kórházi, szakrendelői, valamint a gyógyszer és a  
       gyógyászati segédeszköz ellátás,  
• a hygiéne biztosítása /személyi és környezeti/, 
• a lakók állapotának megfelelő foglalkoztatás elősegítése, 
• az intézményi, és megbízással átadott lakói tulajdonú 
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       ingóságok kezelése, anyagi felelősséggel. 
 
       Az intézmény szervezete a székhelyen 50 férőhelyenként 2 egységre, osztályra tagolódik. 
       A sárpilisi telephely részlegvezető irányításával működik, amely az egészségügyi részleg  
       szervezetét még  1 egységgel, osztállyal egészíti ki 70 férőhely működtetésével. 
       Az egységek kimondottan szakgondozási, ápolási vezetői: az osztályvezető ápolók, szak- 
       mai szempontból a telephely részlegvezetője is annak minősül. 
       Az egészségügyi részleg szervezete:          
       Az egészségügyi részleg vezetője: a vezető ápoló  
 
                        osztályvezető ápolók 

ápolók 
szociális otthoni ápolók és gondozók 
mozgásterapeuta, fizioterápiás asszisztens 
dietetikus 

 
      A takarítási tevékenységet az anyaintézményben külső szolgáltató vállalkozási formában 
      végzi, a telephelyen saját alkalmazottakkal történik. Tevékenységüket minden részleg- 
      vezető a maga területén ellenőrzi. Kifogás esetén az intézmény igazgatóját tájékoztatja.  
      Mivel az ápolás, gondozás kiemelt tevékenység, így a vezető ápoló különös figyelemmel  
      kíséri a takarítók szerződésben meghatározott feladatainak minőségi teljesülését.  
 
2. Mentálhigiénés részleg: 
      Feladata: -     a gondozott lakók lehetőség szerinti családi, társadalmi, és egymás közötti 

                      kapcsolatának kialakítása és fenntartásának segítése,  
- a lelki egészség védelme, 
- az egyéni és csoportos foglalkoztatás, szabadidős tevékenység megszerve- 
      zése, lebonyolítása, 
- a foglalkoztatással segített munkaterápia,  
- a lakók pénz- és értékkezelése, /anyagi felelősséggel/ 
- a csoportos és személyes jog- és érdekvédelem. 
 

       A mentálhigiénés részleg szervezete 
 
       A mentálhigiénés részleget a mentálhigiénés csoportvezető vezeti. 
               
 
                                               Mentálhigiénés asszisztens 
           Szociális ügyintéző 
           (egyben értékkezelő és ellátó) 
 
                     A sárpilisi telephelyen        Mentálhigiénés munkatársak 
                                                                 (egyben lakói letétkezelő és ellátó) 
                                                                  
 
3. Pénzügyi, számviteli, műszaki-ellátó részleg:  

Általános feladata: 
- az adott feltételek mellett a szakmai feladatok ellátásának optimális mértékű 

elősegítése,  
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- az intézményi célok megvalósítása, elősegítése érdekében javaslatok 
kidolgozása,  

- a tervezéssel, előirányzat felhasználással, üzemeltetéssel, fenntartással, mű- 
ködtetéssel, beruházással, karbantartással, vagyon használatával, munka- 

     erő gazdálkodással, bérszámfejtéssel, tb ügyintézéssel, készpénzkezeléssel, 
     könyvvezetéssel, beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos teendők ellátása,  
- az ésszerű és takarékos gazdálkodás, korszerű munkaszervezés kialakítása, 
- az információ szolgáltatás. 

 
      A pénzügyi, számviteli, műszaki-ellátó részleg vezetője: a gazdasági vezető. 
 
      A részlegen belül az alábbi egységek /csoportok/ kerültek kialakításra: 
  A./ Pénzügyi, számviteli csoport 
  B./ Élelmezési csoport 
  C./ Gondnokság (műszaki-ellátó csoport) 
 
A./  Pénzügyi, számviteli csoport 
       Feladata: -    a készpénz kezeléssel kapcsolatos teendők ellátása, 

     /kifizetések, bevételezések, nyilvántartás, adatszolgáltatás/ 
- a változó bérekkel, távollétekkel kapcsolatos jelentések készítése, továbbítása 

a MÁK felé,  
- a főkönyvi könyvelés, főkönyvvel kapcsolatos analitikák vezetése,  
- a beérkezett számlák – utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés utáni  - 
      kiegyenlítése, nyilvántartása,  
- a gondozási díjak, nyugdíjak elszámolása, nyilvántartása, adatszolgáltatás, 
- gk. üzemanyag, üzemanyag előleg elszámolása, 
- a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos ügyviteli 
      teendők ellátása,  
- a társadalombiztosítási ügyek továbbítása a MÁK felé,  
- a lakói és alkalmazotti személyi anyagok kezelése,  
- ellátja a külön szabályozás szerint a reá háruló munkafolyamatba épített 

ellenőrzési feladatokat, 
- az iktatás. 

 
       A csoport felépítése:            Könyvelő 

             Pénzügyi-, és humán ügyintéző 
            Számviteli- és humán ügyintéző, iratkezelő 

          
              A sárpilisi telephelyen:       Gazdálkodási- és pénzügyi ügyintéző 
                                               

 
B./ Élelmezési csoport 
      Feladata: -     élelmezési anyagok beszerzése ( a legtakarékosabb beszerzési forrás 
      felkutatásával), szabályszerű raktározása, felhasználása, 

- előkészítési feladatok, 
- konyhaüzemi feladatok, a HACCP rendszer szigorú betartásával, 
- az élelmezéssel kapcsolatos ügyvitel,  
- ételkészítés, tálalás, tárolás,  
- az élelmezéssel kapcsolatos térítési díjak beszedése, elszámolása, adatszol- 

gáltatás, 
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- az egészségügyi – az élelmiszer kezelésével kapcsolatos – szabályok, hygié- 
      nés  előírások és egyéb tisztiorvosi rendszabályok szigorú betartása, 
- orvosi előírásra, vagy egyéni kérelemre kímélő, diétás ételek előállítása.  

 
     Az élelmezési csoport vezetője:      Élelmezésvezető 
                /Szervezete/                           Szakács 
                                                                Konyhai kisegítők 
              
             A sárpilisi telephelyen:                   Egyéb ügyintéző       
                                                                     Főszakács, szakács 
                                                                     Konyhai kisegítők 
 
C./ Gondnokság (műszaki-ellátó csoport) 
      Feladata:  -    anyag és eszköz igény felmérése, 

- anyag és eszköz beszerzés (a legkedvezőbb beszerzési forrás felkutatásával), 
- analitikus nyilvántartások vezetése, 
- leltározás, selejtezés előkészítése, abban való részvétel, 
- üzemfenntartási, karbantartási feladatok, kisjavítások, esetleg egyedi kisebb 

felújítások házilagos kivitelezéssel,  
- energiagazdálkodási és ellátási feladatok, javítások, 
- szállítási feladatok ellátása, a gépjárművek tisztántartása,  
- mosás, javítás,  
- tiszta textília folyamatos biztosítása, 
- udvar, park, műhely rendben tartása,  
- téli időszakban is az épülethez tartozó közlekedési utak tisztántartása, 
- az intézmény általános rendjének megőrzése, az önkormányzati tulajdon vé- 

delme, 
- az intézményt felkeresők információval való ellátása. 

 
      A csoport vezetője:                Gondnok 
            /Szervezete/        Karbantartók: szakmunkások (lakatos, vízvezetékszerelő) 

      Szállítás:(a szakmunkások intézményvezetői engedély- 
                      lyel vezetik a gépjárműveket) 
      Mosoda: mosó- varrónők 

          Porta: portás 
 
       A sárpilisi telephelyen a gazdálkodási- és pénzügyi ügyintéző igazgatói megbízással 
       koordinálja az alábbi munkakörökben dolgozókat: 
 
                                                     Mosónők 
                                                     Karbantartó szakmunkások – megbízással gépkocsi- 
                                                     vezetők és fűtők. (villanyszerelő, faipari szakmunkás, 
                                                     kőműves) 
       A részlegvezető irányításával:            Takarítók 
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III. 
AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE 

 
 
A vezetés általános elvei 
 
A vezető felelős a vezetése alatt álló intézmény, illetőleg a szervezeti egység feladatának 
maradéktalan ellátásáért. 
Ennek érdekében minden vezető köteles a részére meghatározott hatáskörben és jogkörben: 
  
  a./ gondoskodni a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról, 
  b./ folyamatosan és rendszeresen ellenőrizni a feladatok ellátását,  
  c./ a feladatok jobb ellátásához szükséges intézkedéseket saját hatáskörben megtenni, illetve  
       a felügyeletet ellátó szervhez előterjesztést tenni. 
 
A vezetésben az alábbi általános elveket kell érvényesíteni: 
 
  a./ a szervezeti egységeket úgy kell kialakítani, hogy a szervezet irányításában,  
       ellenőrzésében az egyszemélyes vezetés elve maradéktalanul érvényesüljön,  
  b,/ a mellérendelt szervezetek egymásnak nem adhatnak utasítást. 
 
A demokratizmus érvényesülése a vezetésben:  
 
  a./ a vezetők döntésük előtt az általános és jelentős kérdésekben kikérik a vezetést segítő  
       szervek, illetőleg a dolgozók véleményét,  
  b./ az ellátottakat érintő kérdésekben véleményüknek megismerése után dönt a vezető.  
 
A./ Igazgató 
         
         1. Az igazgató az intézmény egy személyben felelős vezetője. 
     
Az igazgató feladatkörében:  
 

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

 
         b, valamennyi közalkalmazott vonatkozásában gyakorolja a munkáltatói jogokat: 

• középvezetők tekintetében teljes körűen, 
• a nem vezető beosztású dolgozók vonatkozásában, a kinevezés, közalkazotti 

jogviszony módosítása, megszüntetése, fegyelmi ügyek kivételével a Szervezeti és 
Müködési Szabályzatban rögzítettek alapján. 

 
          c, biztosítja a korszerű, magas színvonalú gondozás megvalósítását, ennek keretében 
              tanulmányozza az új gondozási módszereket, az emberi és állampolgári jogok ma- 
              radéktalan érvényesítését, az egyén autonómiáját elfogadó, integrációját segítő, 
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              humanizált környezet kialakítását, elősegíti az ellátásra szorulók közösségi  beil- 
              leszkedését.     

 
d, elkészíti és folyamatosan aktualizálja az intézményi SZMSZ-t , a Házirendet, a 
   szakmai programot, valamint az egyéb hatályos jogszabályokban előírt szabály- 
   zatokat, belső igazgatói utasításokat, gondoskodik a felsorolt szabályzatoknak a 
   a fenntartó által történő jóváhagyásáról. 
   
e, gondoskodik az Érdekképviseleti Fórum megfelelő működéséről és a szükséges  
   feltételek  biztosításáról.Végzi a panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálását 
   és gondoskodik a megfelelő intézekedések megtételéről. 
 
f, ellátja a hatályos jogszabályokban számára meghatározott feladatokat. 
 
g, minden évben szakmai beszámoló készít aí fenntartó számára, melyben értékeli a 
   szakmai program megvalósulását,  
 
h, az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol az intézmény folyamatba 
    épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének, valamint belső ellenőrzésének 
    működtetéséről. 
 
Döntési jogköre: 
 

• Döntési jogköre kiterjed az intézmény szakmai, humánpolitikai és 
munkáltatói valamint gazdálkodási tevékenységével kapcsolatos érdemi 
kérdéskörökre (kötelezettségvállalás, utalványozás). 

• A fenntartó által éveként megállapított intézményi térítési díj 
figyelembevételél – amennyiben az megegyezik az intézményi térítési díjjal – 
megállapítja, illetve felülvizsgálja az ellátásban részesülők személyi térítési 
díját. 

 
Utasítási jogköre: 
 
Közvetlen utasítási jogkörrel bír az intézmény valamennyi dolgozója felé. 
 
Ellenőrzési jogköre: 
 

• Ellenőrzi és értékeli a szakmai program végrehajtását. 
• Ellenőrzi a szervezeti egységek közötti együttműködést és munkamegosztást, 

a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megtartását, a 
munkafegyelem és etikai követelmények maradéktalan betartását. 

• Értékeli az intézmény gazdasági mutatóit, figylemmel kíséri a költségvetés 
alakulását, az előírt nmormatívák betartását, s ennek alapján megteszi a 
szükséges intézkedéseket. 

• Kijelöli a belső ellenőrzési feladatokat, és felügyletet gyakorol az ellenőrzés 
felett. 

 
Felelős: 
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• Felelős a feladatai ellátásához az intézmény vagyonkezelésébe, használatába 
adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért. 

• Felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban 
meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért. 

• Felelős a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a 
gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, 
információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és 
hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, 
az intézményi száviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos 
vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony 
müködéséért. 

• Felelős a feladatkörébe utaltak végrehajtásáért. 
 
Jogosultsások: 
 

• az intézmény képviselete, 
• kiadmányozási jogosultság, 
• kötelezettségvállalás, 
• utalványozási jog. 

 
 
B./ Egészségügyi részleg vezetője /Vezető ápoló/ 
          
         1.   A részleg vezetője az intézmény vezető ápolója.  

         Munkáját az intézmény igazgatójának közvetlen irányításával végzi. 
         Az egészségügyi részlegen tevékenykedők munkáját felügyeli, az osztályvezető  ápo- 
         lókat közvetlenül irányítja. 
         A részlegben dolgozók vonatkozásában gyakorolja – átruházott hatáskörben, nem  
         igazgatói jogkörbe foglalt – a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb mun- 
         káltatói jogokat. 

2. Feladata a lakók egészségügyi ellátásának, ápolásának, gondozásának szervezése, 
irányítása, ellenőrzése, a személyre szabott ápolási és gondozási terv alapján a 
mentálhigiénés és foglalkoztatási feladatok ellátásának elősegítése és részlegében a 
végrehajtás ellenőrzése. 

3. Egészségügyi szakmai feladatit az intézmény nem főfoglalkozású orvosainak 
közvetlen iránymutatásaival végzi.  

         Ennek keretében:  
 

- irányítja, ellenőrzi az egészségügyi részleg munkáját, elkészíti az ápolók havi 
munkatervét, 

                -    elkészíti a hozzá beosztott személyi állomány heti, havi munkaidő beosztását,  
- gondoskodik a szükséges gyógyszerek megrendelésének az előkészítéséről, 

tárolásáról, nyilvántartásáról, önleltározásáról, 
                -    végzi és irányítja az orvos utasítása alapján a betegek gyógyszerelését, 

- megszervezi a lakók kötelező szűrővizsgálatát, szakrendelésre és kórházba 
     juttatását, 
- a háziorvos és a szakorvosok segítségével szervezi a részleg dolgozóinak  

                            rendszeres képzését és továbbképzését,  
 
        - a hatáskörébe tartozó dolgozókkal kapcsolatban: 
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- gondoskodik a feladatok elosztásáról,  
- javaslatot tesz a munkaerő esetleges átcsoportosítására,  
- intézkedik az észlelt hiányosságok megszüntetéséről, 
- gondoskodik a beosztottai alkalmassági vizsgálatáról 
- ellátja a részleg vonatkozásában az operatív munkavédelmi és tűzvédelmi 
      feladatokat, 

                      -    gondoskodik az egészségügyi adminisztráció vezetéséről, 
  

4. Rendszeres kapcsolatot tart: 
                 - az intézmény orvosaival, egészségügyi intézményekkel,  

                       - a mentálhygiénés részleg vezetőjével, a gazdasági vezetővel, 
                 - a gondozottak hozzátartozóival,  

                       - a szociális képző iskolákkal. 
 

5. A szakmai és irányító-ellenőrző tevékenységéről rendszeresen beszámol az intéz- 
mény igazgatójának, és tájékoztatja az intézmény orvosait. 
 
 

C./ Mentálhigiénés csoport vezetője: 
 
    1.  Feladatait az intézmény igazgatójának közvetlen irányításával végzi, tevékenységéről 
         rendszeresen beszámol. 
    2.  Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a mentálhigiénés assszisztens, a szociális asszisztens, 
         valamint a mentálhigiénés munkatársak  munkáját. 
          
    3.  Felelős: 

-  a gondozási irányelvekben meghatározott pszichés gondozás és foglalkozta- 
    tás irányításáért, és ellenőrzéséért, 

                -  végzi a beutaltak előgondozását, 
-  gondoskodik a lakók szabadidejének hasznos eltöltéséről, kiscsoportok és 
    szakkörök érdeklődésnek megfelelő működéséről, különös figyelemmel az 
    ünnepek és rendezvények szervezésére, lebonyolítására, 

                -   elkészíti a részleg személyi állományának havi és heti munkaidő beosztását, 
-   szervezi a részleg dolgozóinak képzését és továbbképzését, 
-   gondoskodik a beosztottai alkalmassági vizsgálatáról, 
-   felkészíti az intézmény dolgozóit a pszichés gondozással kapcsolatos 
    feladatokra, különös tekintettel az ápoló – gondozó személyzetre, 

                -  a részleg tevékenységéről évente munkatervet készít,  
                -  ellátja a mentálhigiénés részleg vonatkozásában az operatív munkavédelmi és 
                    tűzvédelmi feladatokat,  
     4.  A mentálhigiénés részleg vezetője együttműködik az intézmény orvosaival, az  
          egészségügyi, és a pénzügyi, számviteli, műszaki-ellátó részleg vezetőjével. 

 
 
 
D./ Pénzügyi, számviteli, műszaki-ellátó részleg vezetője /gazdasági vezető/ 
 

1. Felelős vezetője az intézményben folyó gazdálkodási, pénzügyi, számviteli 
      tevékenységnek.  
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2. Feladatát az intézmény igazgatójának közvetlen irányításával végzi, munkájáról 
rendszeresen beszámol. 
A részlegben dolgozók vonatkozásában gyakorolja – átruházott hatáskörben, nem 
igazgatói jogkörbe foglalt – a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb 
munkáltatói jogokat. 
 

3. Feladata:  
- számviteli és bizonylati rend kialakítása (betartását ellenőrzi), 
- a mindenkori hatályos jogszabály alapján gyakorolja az ellenjegyzési jogkört, 
- a szervezeti részlegéhez tartozó egységek munkájához iránymutatást ad, el- 

lenőrzi a végrehajtást, 
- a vagyonvédelem és a vagyonnyilvántartás biztonságos feltételeinek megte- 
      teremtése, az önkormányzati tulajdon védelme,  
- gazdasági intézkedések előkészítésében közreműködik,  
- összefogja a bérgazdálkodási operatív, és társadalombiztosítási feladatokat,  
- ellenőrzi a leltározás, selejtezés végrehajtását, annak szabályszerűségét,  
-     törekszik a takarékos, ésszerű gazdálkodásra,  
- adatot szolgáltat a felügyeleti szerv, valamint a statisztikai adatgyűjtés 

részére, 
- közvetlenül irányítja a pénzügyi, számviteli csoport, valamint az 

élelmezésvezető és a gondnok munkáját,  
- szervezi a szabályozás szerinti belső ellenőrzési tevékenységet és végrehajt- 

ja az e vonatkozásban reá háruló munkaköri feladatokat, 
- ellátja a részleg vonatkozásában az operatív munkavédelmi és tűzvédelmi 

feladatokat, 
- gondoskodik a részlegében dolgozók alkalmassági vizsgálatáról,  
- együttműködik az egészségügyi, valamint a mentálhigiénés részleg vezetőjé- 

vel,  
- kapcsolatot tart a megyei önkormányzati hivatal pénzügyi és műszaki osztá- 

lyával. 
 
E./ Osztályvezető ápoló:  
    
   1. Osztályvezetői feladatát közvetlenül a vezető ápoló irányításával és ellenőrzésé- 
       vel végzi, tevékenységéről a vezető ápolónak rendszeresen beszámol.  
            Közvetlenül irányítja az osztályon dolgozó ápolókat és gondozókat. 
 
            A sárpilisi részlegen a részlegvezető szakmai feladata gyakorlatilag a vezető ápoló 
            munkaköri feladataival megegyező, kimondottan az intézmény vezetőápolói jogo- 
            sítványainak felhatalmazotti feladatait kivéve. 
 
   2. Feladata az egységbe beosztott ápolók-gondozók munkájának összefogása, koordi- 
            nálása, kimondottan az egészségügyi ellátás szakmai feladatainak jobb 
            ellátása érdekében. 
 
   3. Szervezi és vezeti az egységben a fizikai ellátásból eredő feladatokat.  
 
   4. Az előírt dokumentációs munkákat végzi, illetve végezteti.  
 

  5. Eleget tesz az egészségügyi ellátásból adódó feladatoknak a vezető ápoló által 
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      meghatározottak szerint. 
  

   6. Az osztályánál vezetésével végrehajtják a mentális és foglalkoztatási ellátásból adó- 
       
      dó részfeladatokat a vezető ápoló irányításával.  
  
  7. Gondoskodik az átvett magántulajdonú, valamint az intézményi lakónak átadott 
            intézményi ingóság nyilvántartásáról, rendbentartásáról, megőrzéséről, tulajdonos- 
            hoz kötődő használatáról. 
 
   8. Javaslatot ad a vezető ápolónak a munkabeosztáshoz.  
 
 
F./Élelmezésvezető 
       
   1. Az élelmezésvezető közvetlen felettese a gazdasági vezető, de közvetlen kapcsola- 
       tot tart az intézmény orvosaival, a vezető ápolóval, valamint a dietetikussal. 
       Munkájáról értekezleteken rendszeresen beszámol. 
 

   2. Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a konyhaüzem dolgozóinak a munkáját, megállapít- 
       ja  munkarendjüket.  

 
         3. Feladata a gondozott lakók és az intézmény dolgozóinak élelmezése, az élelmiszer 

 alapanyagok beszerzése.  
 
         4. Kiemelten ellenőrzi a konyha és az élelmiszerraktár tisztaságát, rendjét, felelős 

 a  közegészségügyi szabályok betartásáért, illetve betartatásáért.  
 
         5. Figyelemmel kíséri a konyhai dolgozók egészségügyi kötelező vizsgálata idősze- 
             rűségét, állapotukat, és a szükséges nyilatkozatokat felveszi.  
 
         6. Biztosítja az önkormányzati tulajdon védelmét.  
 
         7. Ellátja az élelmiszer raktárkészlet nyilvántartását, teljes anyagi felelősséget vállal 
             az átvett raktárkészletért. Feladata az élelmezési nyersanyag rendelés előkészítése, 
             a  beszerzés lebonyolítása, az áru átvétele. 
 
         8. A konyha ügyvitelét zárt rendszerű programmal, számítógépes feldolgozással végzi.  
 
    9. Heti étlaptervek elkészítése, heti étkeztetési létszám nyilvántartása. 
 

10. Az étkezési térítési díjak beszedése, és szabályozott módon az intézmény pénztárába 
történő befizetése. 
 

11. Napi ételminták megőrzése.  
 

12. A konyhaüzemben a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok betartatása. 
 

13. Törekszik az egészséges és változatos étrend megvalósítására, biztosítására.  
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      Szakmailag és gyakorlatilag a sárpilisi telephelyen működő konyha vezetője. Átadott 
      feladatait az egyéb ügyintéző munkakörben tevékenykedő alkalmazott látja el. 
 
 
 
 
G./ Gondnok 
 
   l  Munkáját a gazdasági vezető közvetlen irányításával és felügyeletével végzi, tevékeny- 
      ségéről rendszeresen beszámol. 
  
  2. Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a karbantartók, a mosoda és a portások tevékenységét, 
           elkészíti a beosztásukat.  
 
       3. Az egyes területek vezetőinek jelzése alapján, ill. segítségével felméri az anyag ill. 
           eszköz igényt, engedélyezés esetén a beszerzésükről gondoskodik a gazdaságosság  
           szem előtt tartásával.  
 
  4. Vezeti számítógépes feldolgozással az eszközgazdálkodással kapcsolatos nyilván- 
      tartásokat.  
 
  5. Leltározáshoz, selejtezéshez előkészíti a szükséges nyomtatványokat, részt vesz azok  
           végrehajtásában és értékelésében.  
 
  6. Biztosítja az önkormányzati tulajdon védelmét.  
 
  7. A csoportjában figyelemmel kíséri és felügyeli a munkavédelmi és tűzvédelmi 
           szabályok megtartását. 
 
        A sárpilisi telephelyen ezen feladatok koordinására az intézmény vezetője adott fel- 
        hatalmazást a gazdálkodási- és pénzügyi ügyintézőnek. 
 
 
           
          A 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 17.§.(5) bekezdése alapján a gazdasági szervezet 
          részére önálló ügyrendet kell készíteni, amely részletesen tartalmazza a szervezet fela- 
          datait, a vezetők és más dolgozók feladat-, hatás- és jogkörét, valamint a költségvetés ter- 
 vezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírásokat és feltételeket. /2.sz.m./ 
   
 
 
 
 

IV. 
 
             AZ INTÉZMÉNY NEM VEZETŐ BEOSZTÁSÚ SZAKMAI MUNKAKÖREI 
 
 
A./ Az intézmény orvosa, szakorvosai 
       (megbízásos jogviszonyú orvosok) 
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         Az alapellátást a háziorvosi szolgálat keretében biztosítjuk, a társadalombiztosítás 
         alapján.  
 
         Feladatuk a megelőző-, gyógyító- és higiénés tevékenység.  
         A heveny és idült betegségben szenvedő lakók alapellátása, szükség esetén szakrendelés- 
         re illetve kórházba utalása.  
         A higiénés feladatok keretében, a gondozottak személyi, környezeti és élelmezési 
         higiénéjének ellenőrzését végzi. 
        A hatékony gyógyítás érdekében az orvosok együttműködését kérni és szorgalmazni kell. 
 
        A gondozási terv orvosszakmai kérdéseiről pontos és részletes tájékoztatást nyújt az  
        ellátottak részére. Az ápolási feladatok ellátását az intézmény orvosa figyelemmel kíséri.  
 
        Szükség esetén: - kapcsolatot tartanak a szakrendelővel és a megyei kórházzal,  
                                  - kezdeményezik és segítik a dolgozók /elsősorban az ápoló-gondozók/  

        egészségügyi továbbképzését és közreműködnek e tevékenységben, 
            - figyelemmel kísérik és segítik, hogy az egészségügyi szempontok a  

        gondozás minden területén megfelelően érvényesüljenek. 
         
        Részletes feladataikat a velük megkötött megbízási szerződés tartalmazza. 
 
B./ Szociális otthoni ápoló 
 
        Feladatait  az egészségügyi részleg vezetőjének felügyelete alatt, illetve az osz- 
        tályvezető ápoló közvetlen irányításával végzi.  
        Ellátja a reá háruló gondozási munkát, ezen belül: 

             - a kultúrált környezet, higiénés rend kialakítása, a lakószobák otthonos- 
               sá tétele,  
             - az élelmezéssel kapcsolatos gondozói feladatok ellátása,  
             - a lakók ruházata, valamint ágynemű cseréje,  
             - a lakók testi ápolása,  
             - az orvos által rendelt therápiás kezelések, általános és szakápoló mun- 
               kák végzése,  
             - a lakók megfigyelése, az észlelt változások jelzése, regisztrálása,  
             - az előírt egészségügyi dokumentációk vezetése, 
             - az egyéni és csoportos foglalkozásokon, rendezvényeken való részvétel.  

         (Ezen feladatait a mentálhigiénés csoportvezető ill. foglalkoztatásvezető 
         munkájának segítése céljából velük együtt végzi).  

 
 
 
 
C./ Szociális otthoni gondozó 
 
         Feladatait közvetlenül az osztályvezető ápoló irányításával és felügyeletével végzi. 
            Feladata:      - a lakók szűkebb környezetének rendben tartása,  

             - a lakószobák és a kisegítő helyiségek rendjének biztosítása,  
                                   - az étkezésnél és a textília cserénél való aktív közreműködés,  

             - a lakók testi ápolása, szükség esetén szakrendelésre való kísérése.  
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D./ Szociális munkás 
 
          Munkáját a mentálhigiénés csoportvezető irányításával végzi.  
          Megszervezi és irányítja a lakók egészségi állapotának függvényében a különböző fog- 
          lalkozásokat.  
          Részt vesz a foglakoztatási terv elkészítésében.  
          A spontán csoportszerveződéseket figyelembe véve kialakítja a foglalkoztatásban részt- 
          vevő csoportokat.  
          Részt vesz az intézményi rendezvények, kirándulások szervezésében, bonyolításában.  
          Figyelemmel kíséri és segíti a lakók belső és külső kapcsolatait.  
          Fogadja az otthonba költöző lakókat és gondoskodik a megfelelő adminisztrációról. 
          Javaslatot tesz a foglalkoztatásban részt vevők terápiás jutalmazására.  
          Együttműködik a vezető ápolóval és az ápoló-gondozó személyzettel.  
          Tevékenységéről rendszeresen beszámol a mentálhigiénés csoport vezetőjének. 
 
 
 
E./ Szociális ügyintéző 
 
         Pénzkezelési munkáját –az ellátottak letétként kezelt költőpénzét és egyéb érték ingósá- 
         gok kezelését – a pénzkezelési szabályzat; valamint számítógépes program alapján, egyéb  
         feladatait a mentálhigiénés csoportvezető irányításával végzi.  
         Tevékenységéről rendszeresen beszámol a mentálhigiénés csoport vezetőjének, ill. az 
         intézmény vezetőjének.  
 
         Munkakörében végzi: 

             - a kórházban lévő lakók látogatását,  
             - a gondozottak szakrendelőbe való kísérését.  

         Feladatait részletes munkaköri leírás tartalmazza.  
 
 
F./ Mentálhigiénés asszisztens, munkatárs 
 
         Munkáját a mentálhigiénés csoportvezető irányításával végzi, akinek tevékenységéről 
         köteles beszámolni. 
 
         Feladataí: - közreműködik a lelki egészséget veszélyeztető egyéni, közösségi és szerve- 
                            zeti problémák feltárásában, megoldásában, 

- terjeszti az egészség-, a mentális magatartási kultúrát, ismeretterjesztő, tájé- 
koztató tevékenységet folytat, 

- a lakókkal és azok csoportjaival segítő kapcsolatot létesít és működtet, 
ezt a tevékenységet team-munkában más segítő szakemberrel és folyamatos 
szupervízió mellett végzi, 

- speciális segítő-támogató tevékenységet végez  krónikus betegek, haldoklók 
körében, 

- felismeri az egyéni és közösségi válsághelyzeteket és megoldásukban a kom- 
petencia határán belül közreműködik, 

                      -    szabadidős programokat szervez és irányít önállóan, illetve a rehabilitáci- 
ós munkához nyújt segítséget, 
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- elősegíti a szabadidős csoportok szerveződését, és részt vesz azok munká- 
jában, 

- adminisztrációs és dokumentációs feladatokat lát el saját  mentálhigié- 
nés tevékenységéhez, és a vele együttműködő diplomás szakember munká- 
jához kapcsolódóan. 

       A sárpilisi telephelyen a lakók letéti pénzkezelését kapcsolt munkakörben a mentálhigiénés 
       munkatárs végzi, ebben helyettese a szociális munkás. 
    
 
G./ Mozgásterapeuta, fizioterápiás nővér, dietetikus 
   
   Munkáját az egészségügyi részleg vezetőjének felügyelete alatt, szakmailag önállóan – az  
   intézmény orvosainak útmutatásai alapján – végzi.  
 
  Feladata az egészségügyi rehabilitáció elősegítése, amely az intézmény valamennyi ellá- 
       tottjára kiterjed.  
 
 
 
 

V. 
 

A VEZETÉST SEGÍTŐ SZERVEK, FÓRUMOK 
 

 
Az intézmény működésének fontos feltétele a munkahelyi demokrácia érvényesülése és állandó 
fejlesztése. Nélkülözhetetlen a lakók és a dolgozók rendszeres tájékoztatása az intézmény 
működéséről, az eredményekről és a hiányosságokról, az etikai helyzetről, szükséges kikérni 
véleményüket az intézmény működését érintő fontosabb döntések előtt.  
Mindezek érvényesülése érdekében megfelelő kereteket, feltételeket, kell biztosítani a lakókkal 
és a dolgozókkal való tanácskozáshoz.  
 
 Ennek alapvető formái:  
  1./ Összdolgozói munkaértekezlet 
  2./ Részlegvezetői értekezlet 
  3./ Csoport értekezlet  
  4./ Lakógyűlés 
  5./ Érdekképviseleti fórum – a sárpilisi telephelyen önálló fórum működik 
                        6./ Dolgozói érdekképviseleti szervezetek 
 
1./ Összdolgozói munkaértekezlet:  

- A közvetlen demokrácia érvényesülése érdekében az intézmény igazgatója 
szükség szerint, de legalább évente egyszer, az illetékes szakszervezeti szerv- 

      vel egyeztetetten munkaértekezletet tart.  
- Az értekezletet az intézmény igazgatója a szakszervezeti alapszervezet titká- 

rával egyetértésben hívja össze, és Ő vezeti.  
- Az értekezletre meg kell hívni az otthon valamennyi dolgozóját, a fenntartó 

képviselőjét.  
- Az értekezlet az intézmény vezetője által összeállított napirend és írásos 

beszámolója alapján tárgyalja:  
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           a,   az eltelt időszakban végzett munkát , 
           b,   az etikai helyzetet , 
           c,   a következő időszak feladatait 
           d,  értékeli az intézmény programjának, munkatervének teljesítését,  
           e,  értékeli az intézményben dolgozók élet- és munkakörülményeinek  
                alakulását. 
- Az értekezleten lehetőséget kell adni, hogy az alkalmazottak véleményüket, 

észrevételeiket kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel.  
- Az értekezletről jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt az intézmény irattárában 

meg kell őrizni.  
- Azon kérdést, amelyre az intézmény vezetője a munkaértekezleten nem adott 

választ, azt 8 napon belül köteles írásban megválaszolni.  
 
 

2./ Részlegvezetői értekezlet: 
            A részlegvezetői értekezleten a részlegek vezetői beszámolnak:  

- a csoportok munkájáról,  
- a csoportok közötti együttműködésről, munkamegosztásról,  
- a munkafegyelem, a munkahelyi légkör alakulásáról,  
- bér és jutalmazás jellegű kérdésekről,  
- a részlegek előtt álló feladatokról, a végrehajtás módjáról, új módsze- 

rek, technológiák bevezetéséről, eredményéről.  
 
         A részlegvezetői értekezletet az igazgató szükség szerint, de legalább havonta hívja  
         össze. Az értekezletről jegyzőkönyvet kell készíteni.  
 
 
3./ Csoportértekezlet:  
          A csoportértekezletet az intézmény szervezeti tagolódásának megfelelően szak- 
          mai, gazdasági egységek, csoportok önálló értekezleteként kell megtartani. 
 

             Az értekezlet megtárgyalja:  
- a csoportnak az eltelt időszakban végzett munkáját, az észlelt hiányosságo- 
      kat, és azok megszüntetésének módját,  
- a munkafegyelmet, az etikai helyzetet,  
- a csoport előtt álló feladatokat,  
- a dolgozók javaslatait.  

 
          Az értekezletet a részlegvezető szükség szerint, de legalább az I. negyedév, valamint 
          a III. negyedév végén hívja össze.  
          Az értekezleten a csoport valamennyi dolgozójának kötelessége részt venni.  
          (az értekezleten lehetőség szerint az intézmény vezetője is részt vesz). 
          Az értekezletről emlékeztetőt kell készíteni, és azt meg kell őrizni.  
 
4./ Lakógyűlés: 
          Az intézmény vezetője évente két alkalommal, ill. szükség szerint az ellátottak részé- 
          re lakógyűlést hív össze.  
          A lakógyűlésen az intézmény vezetője ismerteti azokat a szabályokat, amelyek a lakók- 
          kal kapcsolatosak. 
          A lakógyűlésen tájékoztatni kell a lakókat az intézmény életéről, eseményeiről, céljairól. 



 20

          Lehetővé kell tenni, hogy az ellátottak véleményüket, javaslataikat elmondhassák.  
          A lakógyűlésre az otthon összes lakóját meg kell hívni.  
          Az intézmény igazgatója a lakógyűlésen felvetett, és meg nem válaszolt kérdésekre 8 
          napon belül köteles írásban választ adni.  
          A lakógyűlésről emlékeztetőt kell készíteni.  
 
 
5./ Érdekképviseleti fórum: 
         A fórum dönt az elé terjesztett intézményi panaszokról, intézkedéseket kezdeményezhet 
         a hatáskörrel rendelkező szerveknél.  
         
        Az érdekképviseleti fórum részletes működését külön szabályzat, valamint a házirend 
        tartalmazza.  
 
 
6./ Dolgozói érdekképviseleti szervezetek: 
        Az intézmény vezetése együttműködik az intézményi dolgozók minden olyan törvényes 
        szervezetével, amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme. 
         
        Az intézmény vezetése támogatja, segíti az érdekképviseleti szervezetek működését. 
 
        Az intézmény vezetője a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakor- 

  lásának, illetve teljesítésének módjáról, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjéről, az ér- 
  dekvédelmi szervezetek támogatásának mértékéről, a működési feltételek biztosításá- 
  ról, jogszabályok ide vonatkozó rendelkezései alapján megállapodást köthet. 
 
 
 
 
 
 

                                                                         VI. 
 

BELSŐ SZABÁLYOK 
 

 
1. Az intézmény folyamatosan működő intézmény.  
 
2.  A részlegek és ezen belül a csoportok részletes szakmai munkarendjét az intézmény 
     igazgatója a helyi adottságok figyelembe vételével készíti el.  
 
3. Az intézmény házirendjét az igazgató készíti el. /A házirend a lakókra, a látogatókra,  
    valamint az intézmény alkalmazottaira is kötelező előírásokat tartalmaz./ 
   
    A sárpilisi telephely adottságaira való tekintettel külön – eddig is működő - házirend  
    vonatkozik. 
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                                                                        VII. 
 
                                     AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI 
 
 
 A munkáltatói jogok gyakorlása: 
 
1.  Az igazgató mint magasabb vezető gyakorolja a munkáltatói jogokat:  

- a részlegvezetők tekintetében teljes körűen, 
- a nem vezető beosztásúak vonatkozásában részlegesen. 

        a./ valamennyi közalkalmazott tekintetében:  
- kinevezés, 
- átsorolás, 
- közalkalmazotti jogviszony módosítása,  
- közalkalmazotti jogviszony megszüntetése, 
- fegyelmi jogkör gyakorlása. 

              b./ valamennyi beosztott dolgozó tekintetében a szervezeti egységek (részlegek) 
                   vezetőinek előzetes meghallgatásával dönt:  

- tanulmányi szerződés megkötéséről,  
- jutalmazásról, bérfejlesztésről,  
- rendkívüli és fizetésnélküli szabadságról,  
- túlmunka elrendelésről,  
- munkaidőnek az általánostól eltérő ledolgozásáról. 

              c./  a munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért felelős: 
                    ca, a részlegvezetők esetében az igazgató, 
                    cb, a beosztott alkalmazottak esetében a részlegvezetők.  
        
      A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, feladat változása esetén azok be- 
      következésétől számított 30 napon belül módosítani kell. 
 
2. Az intézménynél az egyéb munkáltatói jogokat – átruházott hatáskörben – a részlegek 

/szervezeti egységek/ vezetői gyakorolják. 
 
3. Az intézmény dolgozói 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 haladékta- 
      nul tájékoztatni kell.  
 
4. 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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5. Minden utasításra jogosult vezető köteles gondoskodni arról, hogy beosztottai mindenkor 
tudják, hogy a tevékenysége ellátásában történő akadályoztatása esetén ki helyettesíti őt, 
kitől fogadhat el utasítást.  

 
6. A munka folyamatosságának biztosításáért a szervezeti egységek vezetői felelősek.  
 
                                                           
 
 
 Ügyviteli szabályok: 
 
 Az intézmény képviselete: 
 
Az intézmény képviseletének rendje a személyes képviselet, a nyilatkozattételi jogosultság, 
 az aláírás és kiadmányozás szabályait tartalmazza.  
 
1. Személyes képviselet: 

-  Az intézmény önálló jogi személy, melynek képviseletére az igazgató jogosult.  
                          Az igazgató – az intézmény kereteit meg nem haladó mértékben – kizárólagos 
                          kötelezettségvállalási és utalványozási joggal rendelkezik, amelyet írásos meg- 
                          hatalmazással átruházhat megfelelő képzettségű, és beosztású személy részére. 
                          (Részletesen az Ügyrend tartalmazza) 

 
-  Eseti megbízás alapján az intézmény képviseletére az alábbiak jogosultak: 

                             
                            a./ a vezető ápoló mint szakmai helyettes, valamint a gazdasági vezető,  
                                 mint gazdasági helyettes az igazgató távollétében, illetve rendelkezé- 
                                 se alapján.  

 
 b./ egyéb szervezeti részleg (csoport)vezetői, illetve bármely dolgozó – a 
      feladatkörükbe tartozó területeken – megbízás alapján.  

 
       A képviseletre jogosult közalkalmazott e jogkörében eljárva tett nyilatkozatairól, tevé- 
       kenységéről a megbízóját, illetve az intézmény vezetőjét tájékoztatni köteles.  
 
2.    Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére:  
 
       A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény alkalmazot- 
       tainak az alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük: 
        
       A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyi- 
       latkozatnak minősül. 
 
       A felvilágosítás adás, nyilatkozat tétel esetén be kell tartani a következő előírásokat: 

-  Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra  
    az intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. 
-  Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársai- 
    nak udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szaksze- 
    rűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó fe- 
    lel. 
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-  A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali 
    titoktartásra, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire. 
-  Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, 
    amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében 
    zavart, az intézménynek anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kér- 
    désekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. 
-  A nyilatkozat tevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát 
    a közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt 
    a részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse. 
 
-  Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat minden esetben csak az in- 
    tézményvezető engedélyével adható! 

 
3.  Aláírási és kiadmányozási jogosultság: 
 
      Az intézmény egyszemélyi vezetőjeként a hatáskörébe tartozó ügyekben az igazgató ren- 
      delkezik aláírási joggal.  
      Tartós távolléte esetén (legalább két nap után, az ügy fontosságának minősítése után) az 
       igazgató helyettesítésével megbízott személyek (vezető ápoló, gazdasági vezető) gyakorol- 
       ják a kiadmányozási jogot, az aláírásban „igazgató helyett” jelzéssel. 
      
      Önálló kiadmányozásra jogosult: a jelentőfelelős ( pénzügyi-, és humán ügyintéző ), és az 
      őt helyettesítő (könyvelő) a MÁK felé teljesítendő jelentések vonatkozásában, ahol a 
      személyes felelőssége fennáll. 
 
 Bélyegző használata: 
 
     Az intézmény cégszerű aláírásánál az alábbi kör alakú bélyegzőket kell használni:  
             
            a./ cégszerű aláíráshoz az intézmény nevét és címét tartalmazó 1. vagy 4. számú kör- 
                 bélyegzőt, 
            b./ pénz  felvételhez, illetőleg anyagi, pénzügyi jellegű kötelezettség teljesítéséhez kizá- 
                 rólag a 2.számú kör alakú bélyegzőt.  

 
     A bélyegzők beszerzéséről, kiadásukról és bevonásukról igazgatói kezdeményezés alap- 
     ján, és használatuk ellenőrzéséről az igazgató által erre kijelölt személy – a gazdálkodási-, és  
     pénzügyi ügyintéző– gondoskodik. A bélyegző elvesztése esetén az előírások szerint jár el,   
     vagyis szükség esetén az érintett intézményi számlakezelő bankot azonnal értesíti, a megyei  
     napilapban, a pénzügyi közlönyben az érvénytelenítést hirdetmény formájában közzéteteti. 
 
     Egyben vezeti a bevételezett és kiadott bélyegzőkről felfektetett nyilvántartást, amely 
     tartalmazza:  

- a bevételezés időpontját,  
- a bélyegző lenyomatait,  
- a kiadásának időpontját,  
- a kezelő, átvevő személy aláírását,  
- a visszavételezésnek időpontját,  
- a visszavevő személy aláírását.  

       
      A bélyegzőt csak az a személy kezelheti, aki azt nyilvántartás szerint átvette.  
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      A kezelő személy akadályoztatása esetén az igazgató – az időtartamot pontosan meg- 
      határozó – írásbeli engedélyével a bélyegző más, arra kijelölt személy részére, aláírása  
      ellenében átadható. Ennek lebonyolítására a gazdasági vezető jogosult.  
 
      A nyilvántartást vezető kötelessége gondoskodni arról, hogy a bélyegzőt kezelő alkalma- 
      zotti jogviszonyának megszűnésével egyidejűleg a bélyegző visszavételezésre kerüljön.  
 
      A cégbélyegzők kezelésével megbízott személy figyelemmel kíséri, hogy a bélyegzőket 
      csak a már szabályosan kiadmányozott iratokra kerüljön, továbbá, hogy a bélyegzők  
      használatával kapcsolatban visszaélés ne történhessen.  
 
 
Ellenőrzési napló: 
    
    Az intézményben végzett ellenőrzésről minden hatóságnak és egyéb szervnek bejegyzést  
    kell eszközölnie az Ellenőrzési naplóba. A sárpilisi telephelyen külön Ellenőrzési naplót 
    kell rendszeresíteni. 

 
    Az Ellenőrzési naplót az igazgató kezeli, és azt köteles az ellenőrzést végző szerv részére 
    bejegyzés céljából rendelkezésére bocsátani.  

 
    Az igazgató felelős azért, hogy az ellenőrzés lezárásakor – indokolt esetben haladéktalanul -,  
    az ellenőrzéssel összefüggésben szükségessé vált intézkedések megtörténjenek.  

 
    Az anyaintézményben az 1.számú Ellenőrzési naplót a gazdasági vezető irodájában, a 2. 
    számú Ellenőrzési naplót az élelmezésvezető irodájában polcon, látható helyen kell tartani. A 
     nyilvántartott és megtelt naplókat meg kell őrizni. 
 
Szabadság: 
 
    Az éves rendes és a várható rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi ve- 
    zetőkkel egyeztetett tervet kell készíteni.  
    A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak az intéz- 
    ményvezető jogosult, egyéb esetekben a közvetlen munkahelyi vezető. 
 
Kártérítési kötelezettség: 
 
    Az alkalmazott a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével oko- 
    zott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén az alkalmazott a 
    teljes kárt köteles megtéríteni. 
    Az alkalmazott vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszol- 
    gáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány e- 
    setén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, és azokat jegy- 
    zék vagy elismervény alapján vette át. 
    A pénztárost, és egyéb készpénzt kezelőt e nélkül is terheli felelősség az általa kezelt pénz, 
    értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében. 
    Leltárhiánynak minősül a kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagokban, áruban 
    ismeretlen okból keletkezett, természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó vesz- 
    teség mértékét meghaladó hiány. 
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    Amennyiben az intézménynél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a  megőrzés- 
    re átadott dolgokban a bekövetkezett hiány esetén pedig illetményük arányában felelnek. A- 
    mennyiben a kárt többen okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye. A kár összegének 
    meghatározásánál a Munka Törvénykönyve ide vonatkozó szabályai az irányadók. 
 
 
 
Intézményi anyagi felelősség: 
 
    Az intézmény az alkalmazott ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán 
    bekövetkezett kárért vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kár az alkalmazott munkahelyén 
    vagy más megőrzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett. 
    Az alkalmazott a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű hasz- 
    nálati értékeket csak az intézményvezető engedélyével hozhat be a munkahelyére, illetve vi- 
    het ki onnan. 
    Az intézmény valamennyi alkalmazottja felelős a gépek, eszközök, a berendezési és felszere- 
    lési tárgyak rendeltetésszerű használatáért, megóvásáért. 
 
Az intézmény ügyiratkezelése: 
 
    Az intézményben az ügyiratok kezelése központosított rendszerben történik. 
    Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az intézmény vezetője felelős. 
    Az ügyiratkezelést az Iratkezelési Szabályzat-ban foglalt előírások alapján kell végezni. 
 
Belső ellenőrzés: 
 
     Az intézmény önálló belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az  
     intézmény vezetője a felelős. 
     A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó folyamatba épített, 
     előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést (FEUVE). 
      
     Az intézmények  belső ellenőrzését a megyei önkormányzat intézményei társult formában  
     látják el. 
     Ezen szakmai ellenőrzések éves ellenőrzési terv alapján történnek. 
 

A belső ellenőrzést a Belső ellenőrzési szabályzat-ban foglaltak szerint kell megszervezni 
és elvégezni, amely mellékletét képezi az SZMSZ-nek.  

     Az ellenőrzések tapasztalatait az intézményvezető folyamatosan értékeli és azok alapján a 
     szükséges intézkedéseket megteszi, illetve kezdeményezi. 
     Az ellenőrzések tapasztalatairól, eredményéről az érintetteket, a vizsgált terület vezetőit, 
     valamint alkalmazotti értekezleten az intézmény alkalmazottait az intézmény vezetője tájé- 
     koztatja. 
 
A helyettesítés rendje: 
 
     Az intézményben folyó munkát az alkalmazottak időleges vagy tartós távolléte nem aka- 
     dályozhatja. 
     Az alkalmazottak távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az intézmény 
     vezetőjének, illetve felhatalmazása alapján az adott szervezeti egység vezetőjének feladata. 
     A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes alkalmazottakat érintő konkrét feladatokat a munkakö- 
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     ri leírásokban kell rögzíteni. 
 
Munkakörök átadása: 
 
     Az intézmény vezető állású alkalmazottai, valamint az intézményvezető által kijelölt alkal- 
     mazottak munkakörének átadásáról, illetve átvételéről személyi változás esetén jegyzőköny- 
     vet kell felvenni. 
     Az átadásról és átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: 

- az átadás-átvétel időpontját, 
- a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat, 
- a folyamatban lévő konkrét ügyeket, 
- az átadásra kerülő eszközöket, 
- az átadó és átvevő észrevételeit, 
- a jelenlévők aláírását. 

      Az átadási-átvételi eljárást a munkakörváltozást követően legkésőbb 5 munkanapon belül 
      be kell fejezni. 
      A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti 
      felettes vezető gondoskodik. 
 
Intézményi szabályalkotás: 
 

1. Az intézmény belső tevékenységét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló       
többször módosított 1993. évi III. tv, valamint egyéb jogszabályok keretei között 
kialakított intézményi szabályzatok, valamint utasítások szabályozzák. 
 

       2.  A szabályalkotás hierarchiája: 
 

    a./ az intézmény egészét érintő, általános jellegű, tartósan érvényesülő szabályok 
        „Szabályzat” formájában kerülnek kiadásra,  
 
    b./ az intézmény egészét érintő, egy adott témára vonatkozó tartósan érvényesülő 
         szabályok „Utasítások” formájában kerülnek kiadásra.  
 
 3.  Az intézményi belső szabályzatok nem tartalmazhatnak jogszabállyal vagy a hie- 

            rarchiában magasabb fokon álló szabályzattal, utasítással ellentétes rendelkezéseket.  
 
       4.  A belső szabályok közzétételéről az igazgató gondoskodik.  
 
  5.  A szabályzatokról, utasításokról az igazgatónak olyan nyilvántartást kell vezetni,  
       amely alkalmas annak megállapítására, hogy adott időpontban mely szabályok  
       vannak, illetve voltak hatályban.  
 
      6.  A szabályzatokban foglaltakat a szervezet minden dolgozójának kötelező megismer- 
           ni, betartani és végrehajtani.  
 
      7.  Munkaköri leírás a közalkalmazott kinevezésében meghatározott munkaköri feladatá- 
           nak részletes egyedi meghatározása. (Tartalma nem lehet ellentétes az SZMSZ-ben  
           meghatározott feladat-, és hatáskörrel). 
 
      8.  A vezetői eseti utasítások megjelenési formája általában szóbeli. (A feladat jellegéből  
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           adódóan lehet írásbeli, az adott munkavégzésre vonatkozó utasítás tartalmának,  
           határidejének, felelősének meghatározásával). 
 
      9.  A kiadásra került szabályzatoknak a dolgozók által történő megismeréséről a szerve- 
           zeti egységek vezetői kötelesek gondoskodni. 
 
 
Az intézmény szervezeti egységeinek és dolgozóinak együttműködése: 
 
            Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a szervezeti egységei és 
            alkalmazottai egymással alá- fölérendeltségi, illetve mellérendeltségen alapuló szoros 
            munkakapcsolatban állnak. 
            Az alá- fölérendeltségi kapcsolat az utasítás jogát, a mellérendeltségi kapcsolat a köl- 
            csönös együttműködés kötelezettségét jelenti.  
 
           A dolgozók kapcsolatait az általuk betöltött munkakör határozza meg és a munkaköri 
           leírás tartalmazza.  
 
           A közös, az egymással összefüggő feladatok végrehajtása során a szervezeti egységek, 
           illetve a dolgozók kezdeményező, kölcsönös előzetes egyeztetési és együttműködési 
           kötelezettsége külön előírás nélkül fennáll. 
 
           Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az intézmény szakmai szerveze- 
           tekkel , társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködési megállapodást 
           köthet.  
 
 
Adatkezelés: 
 
 
     1.   Titoktartási kötelezettség:  
 

     Az intézmény valamennyi dolgozója munkakörére, beosztására tekintet nélkül köteles a 
     közalkalmazotti jogviszonya keretében tudomására jutott állami, szolgálati titkot a jogvi- 
     szony tartama (fennállása) alatt, illetve megszűnése után is megőrizni.  

 
     2.   A személyes szociális gondoskodásban részesülő személyről az intézmény igazgatója 
           nyilvántartást vezet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.tv  
 alapján. 
 
     3.   A nyilvántartás tartalmazza:  
 

a) a jogosult természetes személyazonosító adatait, 
b) a jogosult állampolgárságát, illetőleg bevándorolt, letelepedett vagy menekült 

jogállását, 
c) a jogosult belföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét, 
d) a jogosult tartásra köteles személy alapvető személyazonosító adatait, 
e) a jogsultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó 

adatokat, 
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f) a szociális ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére 
vonatkozó döntést, 

g) a jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges jövelemi adatokat, 
h) a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ szám), 
i) az Szt. 3. § (3) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon 

tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot 
j) az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját, 
k) a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, annak elmaradására és a 

követelés behajtására, valamint elévülésére vonatkozó adatokat. 
 
 
     4.   Adatbiztonság 
 

     Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megten- 
           ni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítani azokat az eljárási sza- 
           bályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szüksége- 
           sek.  

     Az adatot védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvános- 
      
     ságra hozás vagy törlés, illetőleg a sérülés vagy a megsemmisülés ellen.  

 
     5.   Az érintettek jogai és érvényesítésük:  

 
     Az akire a nyilvántartás adatot tartalmaz a személyére vonatkozó adatok tekintetében:  
 

- érvényesítheti a betekintési, a helyesbítési vagy törlési jogát,  
- az intézmény vezetőjétől vagy a nyilvántartást kezelő személytől kérheti  

                            a jogai gyakorlásához szükséges adatainak közlését.  
 
           Az érintettek tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény 
           lehetővé teszi. (Ebben az esetben is köteles az adatkezelő a felvilágosítás megtagadá- 
           sának indokát közölni). 
 
     6.   Adattovábbítás: 
 

     A nyilvántartásból adat csak az adatigénylésre jogosult szervnek szolgáltatható. 
 
     Az adatok akkor továbbíthatók, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt 

           megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve 
           teljesülnek.  
 
     7.   Ha a törvény másként nem rendelkezik, a nyilvántartásból a szociális ellátásra való jo- 
           gosultság megszűnésétől számított öt év elteltével törölni kell az adott személyre vonat- 
           kozó adatokat, illetve az iratokat meg kell semmisíteni.  
 
     8.   A szociális igazgatásról és szociális elltásokról szóló többször módosított 1993. évi III.   
 törvény felhatalmazása alapján nyilvántartást vezető szervek a nyilvántartásban kezelt  
 adatokat személyes azonosító adatok nélkül statisztikai célra felhasználhatjá, illetőleg 
 azokról statisztikai célra adatot szolgáltathatnak. 
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     9.   Értelmező rendelkezések: 
 

     Személyes adat: meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az 
                                adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 
 
     Adatkezelés:      a személyes adatok felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása, 
                               megváltoztatása, és további felhasználásuk megakadályozása.  
 
     Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhető- 
                               vé teszik. 
 
     Adatkezelő:  az adatkezelő tevékenységet végző, vagy mással végeztető szerv vagy 

személy.  
 
     Adattörlés:  az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk 

nem lehetséges.  
 
            Az érintett jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. 
 
            E szabályozás célja annak biztosítása, hogy személyes adatával mindenki maga rendel- 
            kezzen. 
 
Eljárási szabályok szükséghelyzet esetén 
 
Tűz esetén a tűzjelzőberendezés jelzést ad  a tűzoltóságnak, akik haladéktalanul a helyszinre 
érkezve intézkednek annak megszüntetéséről. Ha a jelzőberendezés valamely oknál fogva 
mégsem jelezne akkor az a személy aki a tüzet először észleli, haladéktalanul köteles: 

- a portán, a nővérszobában, az irodákban lévő telefonon a 105-ös segélykérő 
telefonszámon jelezni a tüzet a hivatásos tűzoltóságnak,  

- jelenteni az intézményvezetőnek. 
 
Tűz esetén a létesítményt az alábbi menekülési útvonalon lehet elhagyni: 

- főbejáraton, vészkijáratokon, folyosókon, lépcsőkön keresztül udvarra, utcára. 
 
A menekülési útvonalak /vészkijáratok/ jól látható módon jelölve vannak. 
 
Bombariadó esetén az eljárás megegyezik a tűz esetén leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy ez 
esetben a rendőrséget kell értesíteni. 

 
 
          
                                                                       VIII. 
 
                                                  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
1. Az SZMSZ hatálya kiterjed:  

- az intézmény vezetőire, beosztott alkalmazottaira, szervezeti egységeire, 
- az intézményben működő testületekre, szervekre, közösségekre, 
- az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. 
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2. A szabályzat és mellékleteinek naprakész állapotban tartása az igazgató feladata. 
 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálybalépésének időpontja: 
                      

- a fenntartó jóváhagyását követően azonnal. 
 
Visszavonásig érvényes. 
 
Ezzel egyidejüleg a bátaszéki „Szivárvány” Idősek  Otthona és a sárpilisi Idősek Otthona  
korábbi Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát veszti. 
 
Bátaszék, 2006. január 30. 
 
 
 
                                                                                     Dr. Wágner Ferenc 
                                                                                               igazgató 
 
 
 



Összevonás utáni szervezeti séma 2006.01.30. 
Tolna Megyei Önkormányzat „Szivárvány”Idősek Otthona Bátaszék 

 
 

Igazgató 
         
 
                  Vezető ápoló                                                                                     Részlegvezető                                                                           Gazd.Vez. 
                  (Szakmai helyettes)                                                                           (sárpilisi telephely)                                                                    (Gazd.helyettes) 
                                                                                                                  (egyben osztályvezető ápoló is) 
 
 
Oszt.vez.ápoló                Oszt.vez.ápoló           Intézmény                               Osztályvezető                Mentálhig.csop.                                         Élelmezés vez.      Gondnok 
Normál gond.egység                 Kiemelt gond.egység              orvosai                                        ápoló helyettes                         vez. 
 
 
 
     Ápolók                              Ápolók               Elmegyógyász                            Ápolók                           Mentálhig.assziszt. Könyvelő     Szakácsok mosdai és 
    Gondozók                        Gondozók                szakorvos                               Gondozók      varrodai d. 
 
                                
                                                                          Belgyógyász                               Mentálhig. Szociális assziszt. Pü-i és hu- Konyhai Karbant. 
                                                                              szakorvos         munkatársak  mán üi kisegetők gk.vez. 
 
                                                                         Házi orvos                            Pü-i és gazdálk.üi  Humán,  Portás 
                                                                            Sárpilis   számv.üi. 
 
 Egyéb üi 
 
 Konyhai dolg 
 
 Karbantartók 
 
                          Takarítói vállalkozók Mosodai dolgozók 
 
 Takarítók 
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