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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. december 10-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Városi Egészségügyi Intézmény SZMSZ-ének módosítása
Keresztesné Jáksó Éva, Dr. Torma Éva önkormányzati intézmény vezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa dr. Torma Éva SZMSZ módosítási kérelemmel fordult a Tisztelt
Képviselő-testülethez, mint az intézmény fenntartójához.
Az előterjesztés mellékletében megtalálható a Szervezeti és Működési Szabályzat módosított változata, amelyet az
Intézmény tartalmában és szerkezetében is aktualizált..
A változtatás főbb okai a következők:
háziorvosi szolgálatnál telephelyváltozás
utcanévváltozás
jogszabálykövetés miatti változások
A módosítások részletesen az alábbiak:
I./1. Az intézet adatai részben
- a 2.oldalon:
- A Telephelyek felsorolásánál a Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügy esetében átvezetésre került az
utcanév változás: 5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3. sz.
- Valamint a Háziorvosi szolgálat esetében az 5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. sz. törlésre került.
- a 3.oldalon:
- Jogszabályi változás miatt az intézmény gazdálkodási jogköre - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv törlésre került.
- A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint a következők – átvezetésre került az utcanév változás:
Gyomaendrőd, Hősök útja 57. Hrsz: 1580
Gyomaendrőd, Fő út 3. Hrsz: 5008/2
Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3. sz. Hrsz: 8
I./2. 1. Alaptevékenység részben
- a 4.oldalon:
- A szakorvosi járóbeteg ellátás szövegrészből törlésre kerültek a szakfeladat számok és beépítésre kerültek a
kormányzati funkció kódok:
Kormányzati funkció szerinti megjelölése: 072210 – Járóbetegek gyógyító szakellátása
Kormányzati funkció szerinti megjelölése: 072230- Járóbetegek gyógyító gondozása
- Az általános járóbeteg-ellátás szövegrészből törlésre kerültek a szakfeladat számok és beépítésre kerültek a
kormányzati funkció kódok, valamint átvezetésre került az utcanév változás, továbbá beépítésre került az 5500
Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.szám alatti rendelő:
Általános járóbeteg-ellátás
Szakágazat száma: 862100
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 3. – Háziorvosi rendelő
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 3. – Ügyeleti ellátás
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.
5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.
Kormányzati funkció szerinti megjelölése: 072111 Háziorvosi alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
- az 5.oldalon:
Az Egyéb humán-egészségügyi ellátás szövegrészbentörlésre kerültek a szakfeladat számok és beépítésre
kerültek a kormányzati funkció kódok:
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Az egészségügyi intézményben végzett humán-egészségügyi ellátások, melyek nem foglalnak magukban orvosi
gyógykezelést.
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Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
Fizikoterápiás szolgáltatás
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Gyógytorna
5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Védőnői szolgálat
5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Iskola egészségügyi ellátás
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
072420 Egészségügyi laporatóriumi szolgáltatás
072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatás
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
Figyelemmel kíséri és döntésre előkészíti a vállalkozó orvosokkal, a területi-ellátási kötelezettséggel kapcsolatos
szerződéseket, továbbá gondoskodik azok végrehajtásáról.
Az I./ 2. 3. Az intézet illetékessége, működési köre, feladata szövegrészben
- a 6. oldalon:
Beépítésre került Csárdaszállás lakosainak ellátási kötelezettsége az Országos Tisztiorvosi Hivatal IF-231-92013.
számú határozata alapján:
Gyomaendrőd város közigazgatási területén: védőnői szolgálat, iskola-és ifjúsági-egészségügyi ellátás, háziorvosi
praxis működtetése.
Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya közigazgatási területén: az egészségügyi szakellátás és gondozás.
Ecsegfalva közigazgatási területén: nőgyógyászati ultrahang vizsgálatok elvégzése.
Csárdaszállás közigazgatási területén: belgyógyászat, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, bőr- és nemibeteg ellátás,
neurológia, urológia, reumatológia, pszichiátria, tüdőgyógyászat, röntgen diagnosztika, teljes körű ultrahang
diagnosztika, fizioterápia-gyógytorna.
III./ 1.1.1. A megbízási jogviszonyban foglalkoztatottakkal való együttműködés rendje szövegrész
kiegészítésre került: a közreműködő és személyes közreműködői jogviszonnyal
:- a 18.- 20.oldalon
III./ 1.1.1. A közreműködők, személyes közreműködők, és a megbízási jogviszonyban foglalkoztatottakkal
való együttműködés rendje
Jogszabályi háttér: 96/2003. (VII. 15) Korm. rendelet, a 2003. évi LXXXIV. törvény
A Városi Egészségügyi Intézmény járóbeteg szakellátása körében az alapító okiratban nevesített, arra működési
engedéllyel rendelkező és az egészségbiztosítás szervei által finanszírozási szerződésben lekötött, egészségügyi
szakmákhoz kapcsolódó egészségügyi szolgáltatásokat, részben közalkalmazott, részben egyéb jogviszony
keretében foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozókkal biztosítja.
Közreműködői, személyes közreműködői, valamint megbízási szerződés keretében végezhető szakellátások
jegyzéke:
belgyógyászat
sebészet
szülészet-nőgyógyászat
neurológia
radiológia
pszichiátria
tüdőgyógyászat és gondozó
szemészet
fül-orr-gégészet
reumatológia
ortopédia
urológia
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bőrgyógyászat
ultrahang
labor diagnosztika
gyógytorna
fizioterápia
védőnői szolgálat
iskola-egészségügyi ellátás
háziorvosi szolgálat
Általános szabályok
Fogalom meghatározás
Közreműködő: a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egységének tevékenységéhez kapcsolódó, az
egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő személy vagy szervezet, amely közreműködői szerződés alapján,
közvetlenül, működési engedély és felelősségbiztosítási szerződés birtokában, a közreműködést igénybe vevő
szolgáltató szervezeti egysége által nyújtott szakmában és a saját tulajdonában vagy használatában levő tárgyi
eszközökkel, személyesen, vagy az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókkal a közreműködést igénybe vevő
szolgáltató szervezeti egysége által ellátott betegek részére a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében
nyújt egészségügyi szolgáltatást, azaz a tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket
egyaránt biztosítja.
Személyes közreműködő: az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő olyan személy vagy szervezet, aki
vagy amely a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében, a közreműködést igénybe vevő szolgáltató
szervezeti egysége által ellátott betegek részére személyesen nyújt egészségügyi szolgáltatást a közreműködést
igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által nyújtott szakmában, akként, hogy a felek között létrejött
közreműködői szerződés alapján a feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket kizárólag a a közreműködőt
igénybe vevő szolgáltató biztosítja, a személyes közreműködő pedig kizárólag személyi feltételeket biztosít;
Megbízási szerződéssel foglalkoztatott: az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő olyan személy, aki a
megbízási szerződés alapján a megbízó által rábízott feladatellátást végzi.
A közreműködő, személyesen közreműködő, valamint a megbízott egészségügyi dolgozó az egészségügyi
tevékenységet, az adott helyzetben általában elvárható gondossággal, a szakmai követelmények keretei között, a
szakmai kollégiumok által kidolgozott szakmai és etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és lelkiismerete
szerint, a rendelkezésére álló tárgyi és személyi feltételek által meghatározott szinten, szakmai kompetenciájának
megfelelően nyújtja.
Hivatása során a beteg iránti elkötelezettség és a beteg érdekeinek kiemelt védelme vezérli. Minden egészségügyi
tevékenység a beteg személyisége, méltósága és jogai tiszteletben tartása, életkorának, valamint
önrendelkezésének figyelembe vételével történik.
A szerződés nem veszélyeztetheti az egészségügyi szolgáltatás egységes színvonalát, folyamatosságát és
biztonságát. A közreműködő, személyes közreműködő valamint a megbízási szerződésben meghatározott
egészségügyi szolgáltatás ellátására további szerződést nem köthet.
A szerződés határozott és határozatlan időre is szólhat. A szerződés módosítását mindkét szerződő fél írásban
kezdeményezheti azzal, hogy a másik fél számára legalább 10 napot kell biztosítani a módosítás tartalmának
megismeréséhez. A szerződést bármely fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal indoklás nélkül
felmondhatja, a felmondási idő 3 hónap, ez alatt az időszak alatt biztosítani kell a betegek ellátásának
folyamatosságát és biztonságát.
A szerződés megszűnésekor a szerződő fél az általa kezelt és nyilvántartott adatokat hiánytalanul az egészségügyi
szolgáltató rendelkezésére bocsátja.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a közreműködői, személyes közreműködői, megbízási szerződés
keretében nyújtott egészségügyi szolgáltatások finanszírozására nem köthet finanszírozási szerződést a
közreműködő, személyesen közreműködő, valamint a megbízott egészségügyi szolgáltatóval. E feladat díjazását a
közszolgáltatást nyújtó és a közreműködő, személyesen közreműködő valamint a megbízott egészségügyi
szolgáltató közvetlenül számolja el egymással.
A beteg, illetve hozzátartozója az egészségügyi szolgáltatás során vagy azzal összefüggésben keletkezett kára
megtérítésére vonatkozó igényét közvetlenül a közszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatóval szemben
érvényesítheti akkor is, ha a kárt az egészségügyi szolgáltató által igénybe vett közreműködő, személyes
közreműködő és a megbízott, illetve annak alkalmazottja okozta. Felelősségét és az okozott kár megtérítését az
egészségügyi szolgáltató a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint érvényesítheti.
Szerződés egészségügyi tevékenységre akkor köthető:
amennyiben rendelkezik a megbízott az adott tevékenység végzésére jogosító, az előírásnak megfelelő
szakképesítéssel
szerepel az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásában, illetve az egészségügyi
dolgozók működési nyilvántartásában.
Szabályzatok alkalmazásának köre
A közreműködő, személyesen közreműködő és megbízott egészségügyi szakdolgozóra és az általa
foglalkoztatottakra az intézet működési és belső szabályzatai kötelezően vonatkoznak, illetve megtartásuk a
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szerződéskötés feltétele különös tekintettel a szervezeti és működési szabályzatban, és a házirendben foglaltakra.
Együttműködési szabályok
Kötelesek a tevékenység végzése során az intézeti egységes betegellátási rend, egységes finanszírozási
adatközlési rend, adatvédelmi és dokumentációs rend szerint eljárni, konziliáriusi feladat ellátása esetén az intézet
szakorvosaival, az ellátási területhez tartozó háziorvosokkal illetve házi-gyermekorvosokkal, szükség szerint más
járó– és fekvőbeteg intézmények szakorvosaival együttműködni. Köteles továbbá az igazgató főorvos utasítása
esetén katasztrófa elhárítási feladatok ellátására is.
Továbbképzés
A megbízott egészségügyi szakdolgozó, illetve az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozó a jogszabályban
meghatározott továbbképzéseken való részvételt saját költségéből fedezi, a képzések idejére helyettesről
gondoskodik.
Információs együttműködés
Az intézet betegdokumentációs rendszerét a feladat ellátásának megfelelő hozzáférési szint meghatározásával
köteles használni, a kódolást az érvényben lévő Szabálykönyv szerinti alkalmazni, ettől eltérni nem lehet! Valótlan
adatok vagy el nem végzett beavatkozások jelentése etikai és anyagi következménnyel jár, súlyosabb esetben a
szerződés felmondásához vezet.
A feladat ellátására vonatkozó OSAP és a szakfelügyelet által meghatározott statisztikai jelentéseket határidőre
teljesíti. Az intézet számítógépes hálózathoz saját, adat átvitelre, adat továbbításra, adatmásolásra alkalmas
eszközzel nem csatlakozhat. Önállóan finanszírozási adatot nem jelenthet, az intézetben ellátottakról, finanszírozási
adatokról továbbá működéssel kapcsolatos információt nem szolgáltathat.
Az egészségügyi dokumentáció megőrzését a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint teljesíti. A
szerződés megszűnése esetén a feladat ellátása során keletkezett egészségügyi dokumentációt maradéktalanul az
igazgató főorvos rendelkezésére bocsátja.
Ellenőrzés
A megbízott által ellátott feladat ellenőrzésére az intézet igazgató főorvosa jogosult a belső ellenőrzési szabályzat
alapján.
Az ellenőrzés kiterjed a szerződésben vállalt szakmai protokoll szerinti szakmai ellátási szint megtartására, a
finanszírozási jogszabály előírásainak megtartására, az egészségügyi dokumentáció megfelelő vezetésére, a
betegellátási rend alkalmazására, szakmai együttműködés megfelelősségére, továbbá a szakmai tevékenység
eredményének értékelését biztosító szakmai és működési teljesítmény mutatók elemzésére.
A feladat ellátásának színvonalát érintő hiányosságok feltárása esetén az igazgató főorvos saját hatáskörében azt
írásban közli az érintett megbízottal. Súlyos mulasztás esetén az egészségügyi hatóságnál szakfelügyeleti
ellenőrzést, etikai eljárást kezdeményezhet.
A szerződés kötelezően tartalmazza:
a szerződés keretében ellátandó egészségügyi szakma vagy az egészségügyi szakmán belüli egészségügyi
szolgáltatások részletes meghatározását
a megbízott, illetve alkalmazottai rendelkezésre állásának, személyes feladat ellátásának előírásait
a feladat ellátásához szükséges személyi feltételek biztosítását, a szakmai elvárásokat
az együttműködési feltételeket az egységes betegellátás érdekében és az információs rendszer
működtetésében
a szerződés felmondásának szabályait, beleértve annak garanciáját, hogy a folyamatos ellátás biztosítása
nem szenved sérelmet
a szerződésben vállalt egészségügyi szolgáltatásért fizetendő díj mértékét, és az elszámolás rendjét
felelősségbiztosítás feltételeit
a megbízott által használt helyiségeket
a megbízott rendelkezésére bocsátott műszereket, eszközöket
III./1. 2. Oktatás szövegrészben
- a 21.oldalon:
- Az intézet szakdolgozóinak továbbképzése szövegrész jogszabályi változás miatt az alábbiakra módosult:
Jogszabályi háttér: 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet, 64/2011.(XI.29.) NEFMI rendelet.
Az egészségügyi tevékenységet végző szakdolgozó - függetlenül a tevékenység végzésére irányuló jogviszonytól köteles önképzéssel és a szervezett továbbképzések által biztosított lehetőség igénybevételével magát
rendszeresen továbbképezni annak érdekében, hogy tevékenységét az egészségtudományok mindenkori állásának
megfelelően - a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek keretei között - végezhesse.
A közalkalmazott egészségügyi szakdolgozók kötelező szakmacsoportos ( 30 kreditpont ) továbbképzéseivel
kapcsolatban felmerülő és igazolt költségeket ( tanfolyam díj, szállás-, utazási költséget, ) az intézet megtéríti. A
szabadon választható továbbképzések ( 20 kreditpont ) során felmerült tanfolyami díjat, valamint az utazási költséget
téríti az intézet.
A kötelező továbbképzéséken való részvétel időtartama évi minimum három illetve maximum 10 munkanap erejéig a
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közalkalmazott munkaidejébe beszámítható.
A közalkalmazott szakorvosok „ kötelező szintentartó” továbbképzésével ( 50 kreditpont ) kapcsolatban felmerült és
igazolt költségeket ( továbbképzési díj, szállás-, utiköltség ) az intézet megtéríti.
A továbbképzésen való részvétel hivatalos távollétnek számít.
A „szabadon választható„ továbbképzéssel kapcsolatban a képzettségnek megfelelő továbbképzések ( 25 kreditpont
) során felmerült utazási költséget az intézet megtéríti. A további szabadon választható ( 75 kreditpont ) képzések
költsége a szakorvost terhelik, az ideje hivatalos távollétnek számít.
Az egyéb jogviszony keretében egészségügyi tevékenységet végzők a kötelező továbbképzéseket és önképzéseket
saját költségük és munkaidejük terhére végzik.
III./ 2. 2. Az intézettel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók díjazása szövegrészből a 28.oldalon:
A 43/1997 ( III.3.) Kormány rendelet alapján a védőnői körzetben területi pótlék jár az ott dolgozó védőnőnek,
amennyiben az ellátandó lakosságszám legalább 15 %-a külterületen él. A területi pótlék mértéke: 6.818 Ft/hó. A
részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót a pótlékok időarányosan illetik meg szövegrész törlésre került.
Az 1. számú mellékletben
- a 36.oldalon az 1. számú mellékletben aktualizálásra került az utcanév változás és a telephelyek közül kikerült
háziorvosi szolgálat 5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. sz:
Telephelyek:
Gyógytorna: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Reumatológia: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügy:
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.
Iskola és ifjúság-egészségügy:
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
Háziorvosi szolgálat: 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 3.
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.
- a 39. oldalon: aktualizálásra került a betegjogi képviselő és a polgármester személye
Az intézmény betegjogi képviselője: Dr. Daróczy Linda
Elérhetősége: 5600 Békéscsaba, Dr. Réthy Pál Kórház,; 06-20-4899-563
Fogadóóra: hétfő 8.00-tól 15.00-ig
Az intézmény vezetője: Dr. Torma Éva, igazgató főorvos
Elérhetősége: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.; 66/581-190; 06-20-2802-820
Fogadóóra: hétfő, csütörtök 13.00-tól 14.00-ig
A fenntartó megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselője: Toldi Balázs polgármester
Elérhetősége: 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. 66/386-122
Fogadóóra: pénteki napon: 9.00-től-11.00-ig
A H/2. melléklet - A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi
szolgáltatások térítési díjai – a 41-42-43.oldalon a rendeletnek megfelelően került módosításra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a Városi Egészségügyi
Intézmény SZMSZ módosítását jóváhagyni.
Döntési javaslat
"Városi Egészségügyi Intézmény SZMSZ-ének módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155.
§ (1) bekezdés f) pontja alapján jóváhagyja a Városi Egészségügyi Intézmény - a háziorvosi szolgálatnál
telephelyváltozás, utcanévváltozás valamint jogszabálykövetés miatti változások okán aktualizált - Szervezeti és
Működési Szabályzatát. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ a határozat mellékletét képezi.
6

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

Szervezeti és Működési
Szabályzat

Készült : 2014.12.01.

I. fejezet
Általános működési elemek
I./1. Az intézet adatai:
Megnevezés:

Városi Egészségügyi Intézmény

Székhely:

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.

Telefon:

66/581-190, 66/581-191

Fax:

66/581-191

E-mail:

szakrendelo@gyomaendrod.hu

Telephelyek:

Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügy:
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3. sz.
Iskola és ifjúság-egészségügy:
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
Gyógytorna:
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Reumatológia:
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Háziorvosi szolgálat:
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 3.
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.

Alapító okirat száma, kelte: 2/1994. (I.11.) Képviselő-testületi határozat
Felügyeletet ellátó szerv:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
területileg illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat

Az alapítás időpontja:

1994. április 01.

Az alapító neve:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Működtető:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Országos Egészségbiztosítási Pénztár /OEP/szerződés alapján
megvásárolja, a gyógyintézet által nyújtott szolgáltatásokat,
melyek fix, illetve teljesítményarányos díját havi bontásban
utalja a gyógyintézet számlájára, ezzel biztosítva a működés
lehetőségét.

Az intézmény jogállása:

önálló jogi személy
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Törzsszám:

346997

KSH számjel:

1 5346999 - 8622 - 322 - 04

Adószáma:

15346999-1-04

Tb. törzsszám:

0431267049, 0000345415

Pénzforgalmi jelzőszám:

53200125-11064002

Munkáltatói jogkörök gyakorlója:

az egészségügyi intézet egyszemélyes vezetője az igazgató
főorvos

Vagyona:

nincs

A tevékenységek jellege alapján:

közszolgáltató közintézet

A közintézet ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a
fenntartó használatba adja az intézetnek:
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint a következők:
-

Gyomaendrőd, Hősök útja 57. Hrsz: 1580
Gyomaendrőd, Fő út 3. Hrsz: 5008/2
Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3. Hrsz: 8

A feladat ellátásához az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még a közintézetnél a leltár szerint
nyilvántartott vagyontárgyak. A rendelkezésre álló vagyont, a helyi vagyonrendeletben foglaltak
szerint köteles kezelni.
A közintézet a rendelkezésre álló vagyont biztosítékként nem adhatja.
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I./2. 1. Alaptevékenység
Szakorvosi járóbeteg ellátás

Az intézet alaptevékenységi szakágazat száma: 862200
Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
5500 Gyomaendrőd Erzsébet liget 2. Liget Fürdő-Reumatológia
Szakágazat szám:862200 TEÁOR szám: 8622
Kormányzati funkció szerinti megjelölése: 072210 – Járóbetegek gyógyító szakellátása
Belgyógyászat
Sebészet
Szülészet-nőgyógyászat
Neurológia
Pszichiátria
Tüdőgyógyászat
Szemészet
Fül-orr-gégészet
Reumatológia
Ortopédia
Urológia
Bőrgyógyászat
Kormányzati funkció szerinti megjelölése: 072230- Járóbetegek gyógyító gondozása
Tüdőgondozó

Általános járóbeteg-ellátás

Szakágazat száma: 862100
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 3. – Háziorvosi rendelő
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 3. – Ügyeleti ellátás
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.
5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.

Kormányzati funkció szerinti megjelölése: 072111 Háziorvosi alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
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Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Az egészségügyi intézményben végzett humán-egészségügyi ellátások, melyek nem foglalnak
magukban orvosi gyógykezelést.
Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
Fizikoterápiás szolgáltatás
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Gyógytorna

5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Védőnői szolgálat

5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Iskola egészségügyi ellátás

Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
072420 Egészségügyi laporatóriumi szolgáltatás
072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatás
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Figyelemmel kíséri és döntésre előkészíti a vállalkozó orvosokkal, a területi-ellátási
kötelezettséggel kapcsolatos szerződéseket, továbbá gondoskodik azok végrehajtásáról.
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I./ 2. 2. Vállalkozási tevékenység
Az intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat.

I./ 2. 3. Az intézet illetékessége, működési köre, feladata
Gyomaendrőd város közigazgatási területén: védőnői szolgálat, iskola-és ifjúsági-egészségügyi
ellátás, háziorvosi praxis működtetése.
Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya közigazgatási területén: az egészségügyi szakellátás és
gondozás.
Ecsegfalva közigazgatási területén: nőgyógyászati ultrahang vizsgálatok elvégzése.
Csárdaszállás közigazgatási területén: belgyógyászat, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, bőr- és
nemibeteg ellátás, neurológia, urológia, reumatológia, pszichiátria, tüdőgyógyászat, röntgen
diagnosztika, teljes körű ultrahang diagnosztika, fizioterápia-gyógytorna.

Feladata
Gyomaendrőd város lakosságának egészségügyi ellátása, a megjelölt vonzáskörzetekben a
járóbetegek szakorvosi ellátása, gondozása.

Pénzügyi források megjelölése
- Állami feladatként ellátott alaptevékenység forrása:
OEP /finanszírozási szerződés alapján/
- Állami feladatként ellátott alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység forrása:
szakmai és gazdasági igazgatás:
OEP finanszírozás és önkormányzati támogatás.
Feladatmutatók megnevezése
járóbeteg szakellátás:
védőnői, ifjúság-egészségügyi ellátás:
háziorvosi szolgálat:

szakorvosi óraszámok, ellátott esetek száma
a területhez kapcsolódó gondozottak létszáma
lejelentett kártyák száma

A finanszírozási szerződésekben rögzített szakfeladatok finanszírozása, az ellátott esetszámhoz,
illetve a gondozotti létszámhoz társított pontrendszer, valamint az aktuális pontérték alapján
történik. A védőnői, iskola-egészségügyi és háziorvosi szakfeladatok finanszírozása fixdíjjal is
kiegészül.
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I./3. Az intézet vezetési rendszere
Az intézet vezetője: Dr. Torma Éva igazgató főorvos
Helyettes:
Dr. Bakócz József radiológus főorvos

Igazgató főorvos
Az intézet egyszemélyi felelős vezetője, a munkáltatói jogok gyakorlója.
Kinevezője nyilvános pályázati eljárás útján Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik az igazgató felmentése, valamint fegyelmi
vétség esetén a szükséges eljárás levezetése. Az egyéb munkáltatói jogokat a Képviselő-testület
nevében a polgármester gyakorolja.
Az intézet vezetője az éves szabadságáról, annak nyilvántartásáról adatszolgáltatási
kötelezettséggel tartozik a munkáltatói jog gyakorlója felé.
Az igazgató főorvost pályázat útján, határozott időre az alapító szerv bízza meg.
Betölthető: egyetemi végzettség, vezetői gyakorlat

Az intézet igazgató főorvosa felelősséggel tartozik:
-

-

az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeinek
biztosításáért, és betartásáért; ugyanúgy a szervezeti és működési szabályzatban
rögzítettekért
az intézet szakmai működéséért
a személyzeti feladatokért ( közvetlen és közvetett)
az egészségügyi törvény betartásáért
a pénzügyi beszámolók, teljesítményjelentések valódiságáért
a jogszabály által előírt feladatok, aktuális munkák jelentési kötelezettségek teljesítéséért
különleges felelősséggel tartozik a fentieken túl a tervezésért, döntéshozatalért,
ellenőrzésért, információkért.

Az igazgató főorvos kizárólagos hatáskörébe tartozik:
-

az intézet vezető helyetteseinek megbízása, a megbízás visszavonása, felettük a munkáltatói
jogkör gyakorlása, amennyiben erről jogszabály másképp nem rendelkezik
az irányítása alá tartozók munkaköri leírásainak meghatározása, és ellenőrzi az abban
foglaltak megvalósulását
az intézet tevékenysége elleni panasz megvizsgálása, orvoslása
utalványozás, kötelezettségvállalás, szakmai teljesítés igazolás
biztosítja a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézet működéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket
részt vesz a költségvetés elkészítésében
felelős a gazdasági, pénzügyi rendelkezések megtartásáért és megtartatásáért, a végrehajtás
ellenőrzéséért
vizsgálja a leltározás, selejtezés és egyéb zárlati munkák helyességét, a költségvetési
beszámoló, az előző évi pénzmaradvány elszámolásának helyességét, megalapozottságát
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-

-

a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett felügyeletet gyakorol, végzi a vezetői
ellenőrzés körébe tartozó feladatokat
sajtó, televízió, rádió tájékoztatása
az intézet szabályzatainak kiadása, amennyiben erről jogszabály másképp nem rendelkezik
felelős az intézetben a munka-és tűzvédelmi előírások betartásáért és az oktatás
megszervezéséért
az orvos-szakmai tevékenység felügyelete, ellenőrzése, összehangolása
szakmák közötti kapcsolattarás ellenőrzése
az intézetben nyújtott /jogviszonytól független/ egészségügyi szolgáltatások folyamatos
ellenőrzése
az intézet információs rendszeréhez való kapcsolódás, valamint a hozzáférési szintek
meghatározása, engedélyezése
az intézet tevékenységével, működésével, működési-teljesítmény mutatóival összefüggő
adatok és egészségügyi adatok szolgáltatásának engedélyezése
az intézet költségvetési, fejlesztési, rekonstrukciós, beszerzési és felújítási terveinek
engedélyezése/ide értve a pályázatokat is/
finanszírozási, ellátási szerződések megkötése
az intézetben foglalkoztatottak körében a munkáltatói jogkör gyakorlása a Kjt. törvény és a
Munka Törvénykönyve alapján
az intézet nevében és felelősségére egyéb jogviszonyban /közreműködői, szabadfoglalkozású illetve a hatályos jogszabályok által megengedett jogviszony/ egészségügyi
tevékenységet végzők szerződéseinek megkötése
előterjesztést készít a Képviselő-testület és bizottságai részére
javaslatot tesz az egészségügy fejlesztésével kapcsolatban

Az igazgató főorvos feladatkörébe tartozik (mely feladatok eseti vagy folyamatos ellátására
közvetlen irányítása mellett megbízást ad helyettesének, a gazdasági vezetőnek, szakorvosnak,
illetve ügyviteli alkalmazottaknak):
-

-

az intézetben foglalkoztatottak munkafeltételeinek javítása
az intézet szervezeti és működési szabályzatának, a házirendnek, a belső szabályzatoknak
illetve azon szabályzatoknak az elkészítése, elkészíttetetése, amit a jogszabály előír
az egészségügyi dokumentáció szabályszerű vezetésének biztosítása, megteremtése, az
egészségügyi és személyazonosító adatok védelme, nyilvántartása, megőrzése
a betegjogok érvényesülésének figyelemmel kísérése
a páciensek által bejelentett panasz kivizsgálása
kapcsolattartás a betegjogi képviselővel
az egészségügyi hatóságok rendelkezéseinek végrehajtása, ellenőrzése
a házirendben foglaltak betartatása
az intézet higiénés rendjének biztosítása, felügyelete
az intézetben közalkalmazottként foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének
biztosítása és felügyelete
kapcsolattartás az intézet működési területén élő lakosság képviselőivel, az
önkormányzatokkal, az együttműködő társintézetekkel, az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárral, a szakfelügyeletet ellátó Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szervével
az intézet képviseletének ellátása a felettes szervek, társadalmi szervezetek irányába,
előterjesztést készít a képviselő-testület és bizottságai részére
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-

-

az intézet közreműködői szerződéseire – szükség esetén - az ajánlati felhívás elkészítése
az intézet nevében és felelősségére egyéb jogviszonyban /közreműködői, személyes
közreműködői, megbízási szerződés, illetve minden más jogviszony keretében, melyet a
hatályos jogszabályok megengednek/ egészségügyi tevékenységet végzők szerződéseinek
előkészítése, előkészíttetése
a közreműködői, személyes közreműködői, megbízási jogviszonyban foglalkoztatott
egészségügyi tevékenységet végzők szakmai munkájának, a feladat ellátásának színvonalát
mérő mutatók ellenőrzése.

Szakmai Vezető Testület
Megalakulását előírja, tevékenységét, jogköreit a 43/2003. ESZCSM rendelet szabályozza.
Az intézet tanácsadó, véleményező és javaslattételi szerve, továbbá meghatározott szakmai
kérdésekben egyetértési jog is megilleti; segíti az igazgató főorvost feladatai ellátásában.
A Szakmai Vezető Testület jogköreit jelen működési szabályzatban foglaltak, valamint saját
ügyrendje szerint látja el. Elnököt választ, évente minimum kétszer ülésezik, melyre állandó
meghívott, tanácskozási joggal az intézet vezetője. Kapcsolattarás módja: az ülésekről és
határozatokról a testület elnöke írásban tájékoztatja az igazgató főorvost.
Hátrányos megkülönböztetés tilalma: a Szakmai Vezető Testület tagjait a testületben kifejtett
tevékenységük, véleményük, állásfoglalásuk miatt nem érheti hátrány, velük szemben ezzel
összefüggésben a munkáltató nem hozhat hátrányos munkáltatói döntést és intézkedést.
Alakuló ülését az intézet igazgató főorvosa hívja össze.
A testület tagjainak számát a személyi állomány létszámának figyelembevételével és a 43/2003.
ESZCSM rendelet 11§ 3.) felhatalmazása alapján jelen szabályzat három főre korlátozza.
A delegálás az intézet feladatait ellátó szakorvosok köréből felkérés alapján történik, úgy hogy
minden jogviszonyban foglalkoztatott szakorvos képviselete érvényesüljön.
A delegáltak mandátuma: 3 év
A Szakmai Vezető Testület az alakuló ülésén ügyrendet alkot, melyben meghatározza:
- az elnökválasztás módját
- a szavazás módját /nyílt, titkos/
- egyetértési jog gyakorlását
- a testület összehívásának gyakoriságát, módját
- határozatainak közlését az igazgatóval
- a jegyzőkönyv vezetés módját

A Szakmai Vezető Testület jogkörei

Egyetértési jog: a Szakmai Vezető Testület egyetértése szükséges az intézet szakmai tervéhez, a
fejlesztési prioritások meghatározásához.
Egyetértés hiányában jogilag nem születhet döntés, ezért egyetértés hiánya esetén a testület elnöke
15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez, melynek során tájékoztatja az érintetteket az
egyetértés megadásához szükséges feltételekről. Módosítja az előterjesztést a mindkét fél részéről
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megfogalmazott elvárásoknak megfelelően, és újratárgyalja, majd 8 napon belül határozatot hoz a
testület az egyetértési jog kinyilvánításáról, esetlegesen annak újbóli megtagadásáról.
Véleményezési-rangsorolási jog: a vezető helyettesi és a szakrendelések orvosi munkaköreinek
betöltésére beérkezett pályázatok elbírálásában.
Értékelési-rangsorolási jog: értékeli és szakmai szempontból rangsorolja a saját dolgozók illetve
a feladatot eddig ellátók közreműködői pályázatát, ha jogszabály alapján nem dönthető el, hogy ki
a nyertes.
Értékeli és szakmai szempontból rangsorolja a külső szolgáltatók által benyújtott közreműködői
pályázatokat, amennyiben a közreműködői szolgáltatás nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. (A
közbeszerzési értékhatárt elérő közreműködői szolgáltatások esetén a gyógyintézetnek a
közbeszerzésre vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni!)
Véleménynyilvánítási-állásfoglalási jogkör: az egészségügyi ellátási szerződés megkötésére
beadott pályázatok elbírálása során ki kell kérni a szakmai vezető testület véleményét!
A fenntartó, illetőleg az igazgató felkérésére meghatározott szakmai kérdésekben véleményt
nyilvánít.
Jelzési jog a fenntartó felé: a Szakmai Vezető Testület köteles jelezni a közszolgáltatásért felelős
szervnek (fenntartónak) az egészségügyi ellátás szakmai színvonalának olyan természetű
csökkenését, amely alapul szolgálhat az ellátási szerződés felmondására. Az ellátási szerződés
felmondására az egészségügyi szolgáltatás szakmai színvonalának olyan csökkenése adhat alapot,
amelyet az egészségügyi hatóságnak a közszolgáltatásért felelős szerv felkérésére lefolytatott
célellenőrzése is igazol, illetve alátámaszt.
Részvételi jog: a Szakmai Vezető Testület részt vesz az intézet alábbi szabályzatainak
előkészítésében:
- szervezeti és működési szabályzat
- házirend
- belső szabályzatok
Jogszabályi háttér: 43/2003. (VII.29.) ESZCSM rendelet, 96./2003.(VII.15.) Korm. rendelet

Közalkalmazotti Tanács
A részvételi jogokat a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatottak
közössége nevében az általuk közvetlenül választott Közalkalmazotti Tanács gyakorolhatja.
A Közalkalmazotti Tanácsot egyetértési jog illeti meg, a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználására.
A munkáltató döntése előtt a Közalkalmazotti Tanáccsal véleményeztetheti:
- a gazdálkodásból származó többletbevétel felhasználásának tervezetét
- a munkáltató belső szabályzatainak tervezetét
- a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezetét
- a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket
- a munkáltató munkarendjének kialakítását.
Jogszabályi háttér: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény idevonatkozó rendelkezései.
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I./4. A vezető állású dolgozók köre
Igazgató helyettes
Az intézet igazgatójának távolléte esetén, ellátja az igazgató feladatait, de kizárólagos jogköreit
nem gyakorolhatja, kivéve: az utalványozást.

Gazdasági vezető
Az intézet gazdasági-műszaki szervezetének vezetője. A gazdasági vezető kinevezésével,
megbízásával, felmentésével kapcsolatos jogokat a polgármester, az egyéb munkáltatói-, utasítási
jogokat az igazgató főorvos gyakorolja. Ellenjegyzési és ellenőrzési jogkörrel rendelkezik.
Feladata:
-

-

az intézet igazgatójának közvetlen irányítása mellett, az intézet működésével összefüggő
gazdasági, pénzügyi, műszaki és üzemeltetési feladatok, valamint a mindezekkel
összefüggésben felmerülő adminisztratív feladatok irányítása, a zavartalan működéshez
szükséges feltételek biztosítása
az új és érvényben lévő jogszabályok tanulmányozása, az intézetre vonatkozó
rendelkezések megtartása
elkészíti az éves költségvetést, illetve ha szükséges a költségvetési módosításokat, kötelező
gazdasági statisztikai jelentéseket
éves, időszakos beszámolót, pénzforgalmi jelentést készít
a beruházásokról minden negyedévben jelentést készít
a jelentési kötelezettségeket határidőre teljesíti
a fenntartó pénzügyi csoportja részére adatokat szolgáltat
ellenőrzi a munkaüggyel kapcsolatos adminisztratív munkát
gondoskodik a műszer, anyag-, illetve fogyóeszköz beszerzésről
ellenőrzi, irányítja és kezdeményezi a karbantartási, felújítási munkálatokat
az épület állagát folyamatosan figyelemmel kíséri, időben intézkedik a karbantartásról,
váratlan meghibásodások elhárításáról irányítólag gondoskodik
a Magyar Államkincstárral és az Egészségbiztosítási Pénztárral folyamatosan kapcsolatot
tart
tájékoztatja a dolgozókat az aktuális ügyekről
ellenőrzi a leltárakat, nyilvántartásokat, elszámolásokat, a leltározás rendjét
pénzügyi és teljesítményelemzéseket készít a szakrendelések helyzetéről
elkészíti a számviteli-, leltározási-, selejtezési-, pénztárkezelési- valamint mindazon
szabályzatokat, amit a hatályos jogszabály előír.
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I./5. Kiemelt jogkörök gyakorlásának rendje a szervezeten belül
Az egyszemélyi vezető a szervezeten belül:
- aláírási, kiadványozási jogosultsággal rendelkezik, a felügyeleti szervekkel való
kapcsolattartásban, valamint a média képviseleti jog gyakorlásában a munkaköri leírásának
megfelelően jár el
- munkáltatói jogok gyakorlása ( munkaviszony létesítése-, megszüntetése, szabadságok,
kiküldetések)
- a kötelezettségvállalás, utalványozások-, ellenjegyzés rendje részletesen rögzített a
számviteli szabályzatban.

II. fejezet
Szervezeti rész

II./1. Az intézmény létszáma
Az alapító szerv által engedélyezett intézményi létszám 30 fő.

II./2. A Városi Egészségügyi Intézmény szervezete és egységeinek feladata
Az intézmény alap-és szakellátási területének meghatározása
Háziorvosi szolgálat
Feladata:
A beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosítani kell, hogy választása alapján igénybe
vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemétől, korától és betegsége természetétől
függetlenül folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön.
Az alapellátás célja:
• az ellátott lakosságra vonatkozó megelőző tevékenység, mely a betegségek megelőzését
és korai felismerését szolgáló ellátások feladata
• a lakosság fertőző betegségekkel szembeni ellenálló képességének fokozása, szükség
esetén kialakítása,
• az egyes megbetegedések és kórmegelőző állapotok korai felismerését szolgáló
szűrővizsgálatok elvégzése,
• az egyén élet- és munkakörülményeiből adódó lehetséges egészségkárosodások korai
felismerése;
• az egyes – jogszabályban meghatározott – tevékenységekre való egészségi alkalmasság
megállapítása;
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•
•
•
•
•
•
•

az egészségügyi ellátás során a beteg – az adott ellátással össze nem függő – egyéb
betegségeinek korai felismerését célzó vizsgálatok elvégzése;
a beteg ellátása során a betegsége várható következményeinek, illetve szövődményeinek
korai felismerését célzó vizsgálatok elvégzése;
a lakosság fertőző betegségekkel szembeni ellenálló képességének fokozása, szükség
esetén kialakítása,
az egyén egészségi állapotának figyelemmel kísérése, valamint egészségügyi
felvilágosítása és nevelése,
külön jogszabályban meghatározott kompetencia keretében történő gyógykezelés,
gondozás és rehabilitáció az adott diagnosztikus és terápiás háttér mellett,
szakorvoshoz történő irányítás a betegség megállapítása, kezelési terv készítése vagy
terápiás ellátás céljából,
szükség esetén a beteg otthonában történő ellátása, illetőleg a beteg otthonában végzendő
szakorvosi konzílium kérése.

Iskola -egészségügyi szolgálat

Az iskola-egészségügyi szolgálat keretében Gyomaendrőd város közigazgatási területén lévő
oktatási intézmények tanulóinak preventív jellegű egészségügyi ellátása történik. A feladatot a házi
gyermekorvosok és védőnők közösen látják el.
Feladatkörébe tartozik:
- a rendeletben előírt osztályok tanulóinak szűrővizsgálata, szakorvosi szakellátásra
irányítása, a továbbtanulók alkalmassági vizsgálata
- a tanulók védőoltása, az oltással kapcsolatok tennivalók elvégzése
- a tanulók egészségvédelme, egészségügyi felvilágosítása
- a szolgálatra vonatkozó közegészségügyi és járványügyi feladatok elvégzése
- a kötelező jelentések elkészítése
Az iskolafogászati gyógyító megelőző ellátást a vállalkozó fogorvosok végzik.

Védőnői szolgálat
Az anya-gyermek és csecsemővédelmi hálózat védőnői, az intézet közalkalmazottai. A munkáltatói
jogköröket az igazgató főorvos látja el. A védőnők munkájukat önállóan, a házi gyermekorvosok,
szülész-nőgyógyász főorvos és a vezető védőnő szakmai felügyelete mellett végzik.
E feladatkör teendői:
- az anya és fejlődő magzata védelmében egyéni és célzott terhes gondozással,
egészséges életmódra, helyes életviteli és táplálkozási szokásokra valamint személyi és
környezeti higiéniára tanítja a gondozottakat
- felkészíti a terhes nőt és környezetét az újszülött fogadására
- meglátogatja az újszülöttet otthonában, egészségügyi, anyagi vagy erkölcsi
veszélyeztetettség esetén kiemelt gondozásba részesíti
- figyelemmel kíséri a csecsemők anyatejes táplálását, amennyiben szükséges szervezi annak
pótlását
- nyomon követi a kötelező szűrővizsgálatok és védőoltások megtörténtét
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-

naprakészen vezeti az előírt dokumentációt, és jelentési kötelezettségének határidőre eleget
tesz
a 3-6 éves korosztályt óvodában, a 6-14 éves korosztályt iskolában gondozza, illetve
családlátogatást végez.

Járóbeteg szakellátás

Az ellátandó terület lakosságának, a járóbeteg pácienseknek folyamatos ellátása, gondozása orvos
beutalása vagy a beteg bejelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve
alkalomszerű egészségügyi ellátás, továbbá folyamatos szakorvosi gondozás.

A járóbeteg szakellátás feladata

A megelőző tevékenység, az egyes betegek gyógykezelése, szakorvosi gondozása. A szakellátás
kompetencia körébe tartozó olyan egyszeri vagy kúraszerű beavatkozások elvégzése, amelyeket
követően meghatározott idejű megfigyelés szükséges. Speciális szakmai, diagnosztikus és terápiás
háttér szükségessége esetén - a beteg vizsgálatát követő - más szakrendelésre vagy
szakambulanciára, fekvőbeteg gyógyintézetbe utalása. A járóbeteg szakellátás az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szakellátásokra kötött finanszírozási szerződések szerint
nyújtja a szolgáltatást. Az ellátás a szakrendelő intézetben és telephelyein történik. A betegbeutalás
rendjét a mindenkor hatályos jogszabály szabályozza. A betegek az egyes szakrendeléseket
térítésmentesen, az alapellátó orvos vagy a társszakrendelés beutalójával, illetve beutaló nélkül
vehetik igénybe. A beutaló nélkül, a beutaló köteles, valamint a térítéssel és időpont egyeztetéssel
igénybe vehető ellátások részletezését a házirend tartalmazza.
A betegfogadás rendjét szakellátásonként naprakész állapotban ki kell függeszteni, továbbá
informálni kell a területen dolgozó háziorvosokat.

A gazdasági csoport működési rendje
A gazdasági-műszaki ellátás alapvető feladata az intézet szakmai tevékenységének optimális
mértékű segítése, az ehhez szükséges és rendelkezésre álló pénzügyi-, anyagi-, tárgyi feltételek
gazdaságos és hatékony felhasználásának elősegítésével. Jelen szabályzat a gazdasági-műszaki
ellátás legfontosabb feladatait rögzíti, a részletes meghatározást az érintettek munkaköri leírásai
tartalmazzák.

Főbb feladatok:
- az éves költségvetési előirányzatok évközi változásaival kapcsolatos teendők ellátása,
beszámolási és könyvvezetési információs tevékenység ellátása
- a feladatonként elkülönített és az Egészségbiztosítási Pénztár által elfogadott ”kassza
rendszerben” való előirányzat célirányos felhasználással összefüggő tevékenység ellátása
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tárgyi eszközök nyilvántartása, az anyaggazdálkodás szakmai szükségletek szerinti
biztosítása
munkaerő szükséglet biztosítása, a kapcsolódó nyilvántartási kötelezettségek pontos
elkészítése
személyügyi-, létszám- és béradatok nyilvántartásainak naprakész vezetése
gondoskodik az illetmények és az egyéb bérjellegű kifizetések feladásáról a Magyar
Államkincstár felé
a zavartalan működés biztosítása, hibaelhárítás, javíttatás és karbantartási feladatok
megszervezése, elvégeztetése
a szolgáltatási, szállítási tevékenység során jelentkező feladatok végrehajtása
üzembiztonsági szolgálati feladatok területén az intézeti munkavédelmi szabályzatban leírt
rendelkezések betartása, betartásának ellenőrzése
a tűzvédelmi előírások biztosítása, betartása a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak szerint,
tűzoltó készülékek felülvizsgáltatásának lebonyolítása
kapcsolattartás a környezetvédelmi hatósággal, az intézetben keletkező veszélyes hulladék
elszállíttatása és az ezzel kapcsolatos adminisztrációs ügyek elvégzése
a kazánházi technológia ellenőrzése, környezetvédelmi szemlék megtartása
az intézetre vonatkozó statisztikai jelentések elkészítése
közvetett szolgáltatást végez a háziorvosok, és az ügyeleti ellátás felé (rezsiköltségek
továbbszámlázása).

Adatszolgáltatási kötelezettség

Jogszabályi háttér: 1997. évi XLVII. törvény
Az egészségügyi ellátások-, és a páciensek személyazonosító adatait, a finanszírozási és ellenőrzési
feladatokat ellátó Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Dél-alföldi Területi Hivatalához a jogszabályban meghatározott szempontok és feltételek mellet
köteles az intézet megküldeni.
Más egészségügyi intézménybe való továbbküldés illetve sürgős ellátás esetén, az ellátással
kapcsolatos egészségügyi adatok a gyógykezelés érdekében megadhatók.
Közegészségügyi vagy járványügyi közérdekre hivatkozva kérheti az érintett beteg
személyazonosító adatait a regionális illetve a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve.
Statisztikai célra, a betegek egészségügyi adatait csak személyazonosításra alkalmatlan módon
lehet megadni.
A bíróság, az ügyészség a bűnüldözés és a büntetés-végrehajtás szervei, igazságügyi orvosszakértő
kérésére az adatkezelés pontos célját és a kért adatok körét megjelölve az 1997. évi XLVII. törvény
rendelkezéseinek figyelembevételével személyi és egészségügyi adatok megadhatók. Az
adatszolgáltatáshoz az intézet igazgató főorvosának hozzájárulása szükséges.
Az egészségügyi- és személyazonosító adatok kezelése és feldolgozása során biztosítani kell az
adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel,
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megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben; továbbá, hogy azokhoz
illetéktelen személy ne férjen hozzá!
Az egészségügyi intézeten belül az egészségügyi és személyazonosító adatok védelméért és az
előírásoknak megfelelő és biztonságos adatszolgáltatásért, továbbá az adatvédelmi panasz
kivizsgálásáért az igazgató főorvos a felelős.

III. fejezet
Működési rész
Az egyes folyamatok szabályozása
III./1. Alaptevékenység keretében
III./1. 1. Betegellátás
A betegellátás rendje
Sürgősségi ellátás, előjegyzés alapján, vagy érkezési sorrend szerint történik. Azokat a betegeket,
akik a rendelési idő lejártáig jelennek meg, fogadni kell és az állapotától függő megfelelő
ellátásban kell részesíteni. A szakrendelést végző orvos bármely okból történő távolmaradása
esetén a helyettesítésről az illetékes szakorvos és az igazgató főorvos gondoskodik.

Szakorvosi vizsgálatok rendje
A beteg érdekében el kell végezni, végeztetni azokat a vizsgálatokat, amelyek a betegség
megállapításához és a gyógykezelés eredménye érdekében szükségesek.
A szakorvos a beteg vizsgálatát mindenkor érvényben lévő szakorvosi irányelvekkel összhangban
végzi. Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a szakrendeléseken az orvosetikai és titoktartási
kötelezettség a beteg egészségi állapotát illetően maradéktalanul érvényesüljön!
A fekvőbeteg gyógyintézeti ellátásra szoruló betegeken az országos intézetek által kiadott
módszertani irányelvekben megjelölt, feltétlenül elvégzendő, vagy ajánlott vizsgálatokat a
kórházba utalás előtt a járóbeteg ellátás keretén belül el kell végezni, amennyiben erre a feltételek
megvannak. A betegek vizsgálatakor csak azok az egészségügyi dolgozók vehetnek részt, akiknek
szolgálati helye a szakrendelésen van, vagy esetenként oda képzésre, továbbképzésre beosztanak.
A szakrendelés orvosa köteles és jogosult:
- a jelentkező betegeket a mindenkor érvényes beteg-beutalási rendnek megfelelően fogadni
és ellátni
- a beteg biztosítási jogviszonyát ellenőrizni, illetve ellenőriztetni
- a vizsgálat módját a vizsgálatot végző szakorvos határozza meg, azzal hogy indokolt
gondos mérlegeléssel nem csak a kért vizsgálatot végzi el, hanem az azzal összefüggésben
lévő kiegészítő szakvizsgálatokat is elvégzi illetve elvégezteti.
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A beteg személyi és egészségügyi adatait számítógépes rendszer tartja nyilván. A
betegdokumentáció rendjét és az adatvédelmet külön szabályzat tartalmazza. A vizsgálat
eredményéről a vizsgálatot végző szakorvos szóban és írásban tájékoztatja a beteget. Olyan
esetben, amikor a kiegészítő vizsgálatok elvégzésére intézeti szinten nem adottak a lehetőségek, a
betegeket a megfelelő ellátó helyre kell irányítani.
A szakrendelések szakdolgozói az egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszony
fajtájától függetlenül, kötelesek szorosan együttműködni, egymásnak minden segítséget megadni.
A szakrendelés orvosa:
- a beteget, ha szakorvosi kezelésre szorul, gyógykezelésben részesíti, részére szükség szerint
gyógyszert, gyógyászati segédeszközt rendel, vagy mindezek felírására jogosító igazolással
látja el
- a gyógykezeléssel és a követendő életmóddal kapcsolatos felvilágosítást megadja
- a további szakorvosi kezelésre vagy ellenőrzésre szoruló beteget a vele egyeztetett
időpontra előjegyzi és visszarendeli
- a krónikus, gondozásra szoruló betegeket a szakma szabályai szerinti időpontokban
visszarendeli
A folyamatos gyógykezelést vagy kórházi ellátást igénylő betegek beutalásáról a szakrendelés
orvosa gondoskodik.
Azon betegeket, akik szakorvosi vizsgálatokat a továbbiakban nem igényelnek a leletek, vizsgálati
eredmények, valamint a gyógyszerre történő javaslatok közlésével a háziorvosához kell irányítani.
A szakrendeléseken olyan orvosi beavatkozások nem alkalmazhatók, amelyek a vonatkozó
jogszabályok szerint kizárólag fekvőbeteg gyógyintézet kompetenciájába tartoznak.

Az egészségügyi tevékenység végzésére való alkalmasság

Egészségügyi tevékenység végzésére csak az az egészségügyi dolgozó jogosult (függetlenül az
egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonytól) aki egészségi-, mentális-, és fizikai-,
(a továbbiakban együtt egészségi) állapotára tekintettel az adott tevékenység végzésére képes és
alkalmas.
Az egészségügyi tevékenység megkezdése előtt az egészségügyi dolgozó előzetes alkalmassági
vizsgálatokon, a továbbiakban, a munkavédelmi szabályzatban meghatározott és a jogszabály által
előírt gyakorisággal időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatokon vesz részt. Az alkalmassági
vizsgálatok elvégzését az intézet, a vele megbízási jogviszonyban álló foglalkozás-egészségügyi
szakorvos által biztosítja.
Amennyiben az egészségügyi szakdolgozó nem kíván az intézet által biztosított foglalkozásegészségügyi szakorvosi vizsgálattal élni, úgy saját költségére, azt más arra jogosult egészségügyi
szolgáltatónál kezdeményezheti. Ebben az esetben a vizsgálat eredményét köteles a szakdolgozó az
igazgató főorvosnak a munkavégzés megkezdése előtt hitelt érdemlően bemutatni.
Az előzetes és időszakos alkalmassági vizsgálatokon kívül az intézet igazgató főorvosa soron
kívüli alkalmassági vizsgálatot is elrendelhet. A soron kívüli alkalmassági vizsgálat csak írásban,
indoklással ellátva kezdeményezhető.
Az egészségügyi tevékenység végzésére alkalmasnak minősített egészségügyi dolgozó sem
végezhet egészségügyi tevékenységet, amennyiben pillanatnyi egészségi állapota következtében a
beteg számára nagyobb kockázatot jelentene a tevékenységével, mint amelyet annak elmaradásával
okozna.
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III./ 1.1.1. A közreműködők, személyes közreműködők, és a megbízási jogviszonyban
foglalkoztatottakkal való együttműködés rendje
Jogszabályi háttér: 96/2003. (VII. 15) Korm. rendelet, a 2003. évi LXXXIV. törvény
A Városi Egészségügyi Intézmény járóbeteg szakellátása körében az alapító okiratban nevesített,
arra működési engedéllyel rendelkező és az egészségbiztosítás szervei által finanszírozási
szerződésben lekötött, egészségügyi szakmákhoz kapcsolódó egészségügyi szolgáltatásokat,
részben közalkalmazott, részben egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott egészségügyi
szakdolgozókkal biztosítja.

Közreműködői, személyes közreműködői, valamint megbízási szerződés keretében végezhető
szakellátások jegyzéke:
belgyógyászat
sebészet
szülészet-nőgyógyászat
neurológia
radiológia
pszichiátria
tüdőgyógyászat és gondozó
szemészet
fül-orr-gégészet
reumatológia
ortopédia
urológia
bőrgyógyászat
ultrahang
labor diagnosztika
gyógytorna
fizioterápia
védőnői szolgálat
iskola-egészségügyi ellátás
háziorvosi szolgálat

Általános szabályok
Fogalom meghatározás
Közreműködő: a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egységének tevékenységéhez
kapcsolódó, az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő személy vagy szervezet, amely
közreműködői szerződés alapján, közvetlenül, működési engedély és felelősségbiztosítási
szerződés birtokában, a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által nyújtott
szakmában és a saját tulajdonában vagy használatában levő tárgyi eszközökkel, személyesen, vagy
az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókkal a közreműködést igénybe vevő szolgáltató
szervezeti egysége által ellátott betegek részére a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében
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nyújt egészségügyi szolgáltatást, azaz a tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi és személyi
feltételeket egyaránt biztosítja.
Személyes közreműködő: az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő olyan személy vagy
szervezet, aki vagy amely a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében, a közreműködést
igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által ellátott betegek részére személyesen nyújt
egészségügyi szolgáltatást a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által
nyújtott szakmában, akként, hogy a felek között létrejött közreműködői szerződés alapján a feladat
ellátásához szükséges tárgyi feltételeket kizárólag a a közreműködőt igénybe vevő szolgáltató
biztosítja, a személyes közreműködő pedig kizárólag személyi feltételeket biztosít;
Megbízási szerződéssel foglalkoztatott: az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő olyan
személy, aki a megbízási szerződés alapján a megbízó által rábízott feladatellátást végzi.
A közreműködő, személyesen közreműködő, valamint a megbízott egészségügyi dolgozó az
egészségügyi tevékenységet, az adott helyzetben általában elvárható gondossággal, a szakmai
követelmények keretei között, a szakmai kollégiumok által kidolgozott szakmai és etikai szabályok
megtartásával, legjobb tudása és lelkiismerete szerint, a rendelkezésére álló tárgyi és személyi
feltételek által meghatározott szinten, szakmai kompetenciájának megfelelően nyújtja.
Hivatása során a beteg iránti elkötelezettség és a beteg érdekeinek kiemelt védelme vezérli.
Minden egészségügyi tevékenység a beteg személyisége, méltósága és jogai tiszteletben tartása,
életkorának, valamint önrendelkezésének figyelembe vételével történik.

A szerződés nem veszélyeztetheti az egészségügyi szolgáltatás egységes színvonalát,
folyamatosságát és biztonságát. A közreműködő, személyes közreműködő valamint a megbízási
szerződésben meghatározott egészségügyi szolgáltatás ellátására további szerződést nem köthet.
A szerződés határozott és határozatlan időre is szólhat. A szerződés módosítását mindkét szerződő
fél írásban kezdeményezheti azzal, hogy a másik fél számára legalább 10 napot kell biztosítani a
módosítás tartalmának megismeréséhez. A szerződést bármely fél a másik félhez intézett írásbeli
nyilatkozattal indoklás nélkül felmondhatja, a felmondási idő 3 hónap, ez alatt az időszak alatt
biztosítani kell a betegek ellátásának folyamatosságát és biztonságát.
A szerződés megszűnésekor a szerződő fél az általa kezelt és nyilvántartott adatokat hiánytalanul
az egészségügyi szolgáltató rendelkezésére bocsátja.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a közreműködői, személyes közreműködői, megbízási
szerződés keretében nyújtott egészségügyi szolgáltatások finanszírozására nem köthet
finanszírozási szerződést a közreműködő, személyesen közreműködő, valamint a megbízott
egészségügyi szolgáltatóval. E feladat díjazását a közszolgáltatást nyújtó és a közreműködő,
személyesen közreműködő valamint a megbízott egészségügyi szolgáltató közvetlenül számolja el
egymással.
A beteg, illetve hozzátartozója az egészségügyi szolgáltatás során vagy azzal összefüggésben
keletkezett kára megtérítésére vonatkozó igényét közvetlenül a közszolgáltatást nyújtó
egészségügyi szolgáltatóval szemben érvényesítheti akkor is, ha a kárt az egészségügyi szolgáltató
által igénybe vett közreműködő, személyes közreműködő és a megbízott, illetve annak
alkalmazottja okozta. Felelősségét és az okozott kár megtérítését az egészségügyi szolgáltató a
Polgári Törvénykönyv szabályai szerint érvényesítheti.
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Szerződés egészségügyi tevékenységre akkor köthető:
- amennyiben rendelkezik a megbízott az adott tevékenység végzésére jogosító, az előírásnak
megfelelő szakképesítéssel
- szerepel az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásában, illetve az
egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában.

Szabályzatok alkalmazásának köre
A közreműködő, személyesen közreműködő és megbízott egészségügyi szakdolgozóra és az általa
foglalkoztatottakra az intézet működési és belső szabályzatai kötelezően vonatkoznak, illetve
megtartásuk a szerződéskötés feltétele különös tekintettel a szervezeti és működési szabályzatban,
és a házirendben foglaltakra.
Együttműködési szabályok
Kötelesek a tevékenység végzése során az intézeti egységes betegellátási rend, egységes
finanszírozási adatközlési rend, adatvédelmi és dokumentációs rend szerint eljárni, konziliáriusi
feladat ellátása esetén az intézet szakorvosaival, az ellátási területhez tartozó háziorvosokkal illetve
házi-gyermekorvosokkal, szükség szerint más járó– és fekvőbeteg intézmények szakorvosaival
együttműködni. Köteles továbbá az igazgató főorvos utasítása esetén katasztrófa elhárítási
feladatok ellátására is.
Továbbképzés
A megbízott egészségügyi szakdolgozó, illetve az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozó a
jogszabályban meghatározott továbbképzéseken való részvételt saját költségéből fedezi, a képzések
idejére helyettesről gondoskodik.

Információs együttműködés
Az intézet betegdokumentációs rendszerét a feladat ellátásának megfelelő hozzáférési szint
meghatározásával köteles használni, a kódolást az érvényben lévő Szabálykönyv szerinti
alkalmazni, ettől eltérni nem lehet! Valótlan adatok vagy el nem végzett beavatkozások jelentése
etikai és anyagi következménnyel jár, súlyosabb esetben a szerződés felmondásához vezet.
A feladat ellátására vonatkozó OSAP és a szakfelügyelet által meghatározott statisztikai
jelentéseket határidőre teljesíti. Az intézet számítógépes hálózathoz saját, adat átvitelre, adat
továbbításra, adatmásolásra alkalmas eszközzel nem csatlakozhat. Önállóan finanszírozási adatot
nem jelenthet, az intézetben ellátottakról, finanszírozási adatokról továbbá működéssel kapcsolatos
információt nem szolgáltathat.
Az egészségügyi dokumentáció megőrzését a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak
szerint teljesíti. A szerződés megszűnése esetén a feladat ellátása során keletkezett egészségügyi
dokumentációt maradéktalanul az igazgató főorvos rendelkezésére bocsátja.
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Ellenőrzés
A megbízott által ellátott feladat ellenőrzésére az intézet igazgató főorvosa jogosult a belső
ellenőrzési szabályzat alapján.
Az ellenőrzés kiterjed a szerződésben vállalt szakmai protokoll szerinti szakmai ellátási szint
megtartására, a finanszírozási jogszabály előírásainak megtartására, az egészségügyi dokumentáció
megfelelő vezetésére, a betegellátási rend alkalmazására, szakmai együttműködés
megfelelősségére, továbbá a szakmai tevékenység eredményének értékelését biztosító szakmai és
működési teljesítmény mutatók elemzésére.
A feladat ellátásának színvonalát érintő hiányosságok feltárása esetén az igazgató főorvos saját
hatáskörében azt írásban közli az érintett megbízottal. Súlyos mulasztás esetén az egészségügyi
hatóságnál szakfelügyeleti ellenőrzést, etikai eljárást kezdeményezhet.
A szerződés kötelezően tartalmazza:
-

a szerződés keretében ellátandó egészségügyi szakma vagy az egészségügyi szakmán belüli
egészségügyi szolgáltatások részletes meghatározását
a megbízott, illetve alkalmazottai rendelkezésre állásának, személyes feladat ellátásának
előírásait
a feladat ellátásához szükséges személyi feltételek biztosítását, a szakmai elvárásokat
az együttműködési feltételeket az egységes betegellátás érdekében és az információs
rendszer működtetésében
a szerződés felmondásának szabályait, beleértve annak garanciáját, hogy a folyamatos
ellátás biztosítása nem szenved sérelmet
a szerződésben vállalt egészségügyi szolgáltatásért fizetendő díj mértékét, és az elszámolás
rendjét
felelősségbiztosítás feltételeit
a megbízott által használt helyiségeket
a megbízott rendelkezésére bocsátott műszereket, eszközöket

III./1. 2. Oktatás
Az intézet szakdolgozóinak továbbképzése
Jogszabályi háttér: 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet, 64/2011.(XI.29.) NEFMI rendelet.
Az egészségügyi tevékenységet végző szakdolgozó - függetlenül a tevékenység végzésére irányuló
jogviszonytól - köteles önképzéssel és a szervezett továbbképzések által biztosított lehetőség
igénybevételével magát rendszeresen továbbképezni annak érdekében, hogy tevékenységét az
egészségtudományok mindenkori állásának megfelelően - a rendelkezésre álló személyi és tárgyi
feltételek keretei között - végezhesse.
A közalkalmazott egészségügyi szakdolgozók kötelező szakmacsoportos ( 30 kreditpont )
továbbképzéseivel kapcsolatban felmerülő és igazolt költségeket ( tanfolyam díj, szállás-, utazási
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költséget, ) az intézet megtéríti. A szabadon választható továbbképzések ( 20 kreditpont ) során
felmerült tanfolyami díjat, valamint az utazási költséget téríti az intézet.
A kötelező továbbképzéséken való részvétel időtartama évi minimum három illetve maximum 10
munkanap erejéig a közalkalmazott munkaidejébe beszámítható.
A közalkalmazott szakorvosok „ kötelező szintentartó” továbbképzésével ( 50 kreditpont )
kapcsolatban felmerült és igazolt költségeket ( továbbképzési díj, szállás-, útiköltség ) az intézet
megtéríti.
A továbbképzésen való részvétel hivatalos távollétnek számít.
A „szabadon választható„ továbbképzéssel kapcsolatban a képzettségnek megfelelő
továbbképzések ( 25 kreditpont ) során felmerült utazási költséget az intézet megtéríti. A további
szabadon választható ( 75 kreditpont ) képzések költsége a szakorvost terhelik, az ideje hivatalos
távollétnek számít.
Az egyéb jogviszony keretében egészségügyi tevékenységet végzők a kötelező továbbképzéseket
és önképzéseket saját költségük és munkaidejük terhére végzik.

III./1.3. Adatvédelem
Betegdokumentáció vezetésének rendje
Jogszabályi háttér: 1997. évi CLIV. törvény, 1997. évi XLVII. törvény, 62/1997. (XII.27.) NM
rendelet
Egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott egészségügyi
és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármely más módon
rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától.
Személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely, az anya
leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel
(továbbiakban: TAJ szám) közgyógyellátási igazolvány szám, együttesen, vagy ezek közül
bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására.
Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a
megbetegedés, esetleg az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó; általa vagy róla más
személy által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat, továbbá az előzőekkel
kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat ( pl. magatartás, környezet,
foglalkozás).
Az egészségügyi és személyazonosító adatoknak az érintett részéről történő szolgáltatása - az
egészségügyi ellátás igénybevételéhez (az 1997 évi XLVII. törvény 13.§-ában foglaltak
kivételével) önkéntes.
Abban az esetben, ha az érintett önként fordul az egészségügyi ellátóhoz, a gyógykezeléssel
összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását ellenkező nyilatkozat hiányában megadottnak kell tekinteni.
A beteg vizsgálatával és gyógykezelésével kapcsolatos adatokat az egészségügyi dokumentáció
tartalmazza. Az intézetben a személyi és egészségügyi adatok dokumentálása integrált
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számítógépes hálózaton történik. A dokumentáló rendszer egy alap és több speciális kiegészítő
modulból áll. A szakrendelők, mint munkaállomások a szükséges adatokat kizárólag az alkalmazott
program menürendszerén keresztül érhetik el. Minden szakrendelésnek illetve orvosnak saját
egyéni belépési kód (szakrendelés azonosító) továbbá egy titkosított belépési kód biztosítja a
dokumentáláshoz szükséges jogosultságokat. A kódrendszert a felhasználón kívül kizárólag a
rendszergazda illetve az igazgató főorvos ismeri.
A menüpontokhoz való hozzáférési szintek:
Alapszint (szakrendelés azonosítóval): alapadatok, dokumentálás, gyógyszertörzs, BNO-törzs,
WHO törzs, saját rendelés forgalmi adatai, statisztikai adatai, kórelőzmény, gyógyszer-anyag
felhasználási adatok.
A titkosított kóddal elérhető jogosultságok: az alapszint továbbá, mivel laboratóriumi vizsgálat
kérése a szakrendelőn belül „hálózati kérés” útján lehetséges, ezért a kért laboreredmények szintén
lekérdezhetőek. Amennyiben az ellátáshoz illetve a diagnosztizáláshoz szükséges, a páciens a
szakrendelő egységein belül való megjelenései, ellátásai, az alkalmazott terápia hozzáférhető.
Ezekben az esetekben a szoftver regisztrálja a lekérdezőt, annak idejét (év, hó, nap, óra, perc), a
lekérdezett személyt illetve a konkrét adatot. Az így naplózott adat tartalmának megtekintése az
intézményi szintű jogosultság körébe tartozik.
Intézményi szintű hozzáférési jog (kizárólag az igazgató főorvos és a rendszergazda jogosult):
minden adattípus, továbbá valamennyi menüpont a modulok teljes vertikumában.

Az egészségügyi dokumentációban fel kell tüntetni:
-

a beteg személyazonosító adatait, és a TAJ számát
lakcímét, elérhetőségét (szükség esetén a törvényes képviselő nevét, elérhetőségét)
állampolgárságát
kórelőzményt és az első vizsgálat eredményét
a betegség megnevezését, kísérőbetegségeket és szövődményeket
egyéb betegségeket ami az ellátást közvetlenül nem indokolja, illetve kockázati tényezőket
az elvégzett beavatkozások megnevezését, idejét, eredményét
a gyógyszeres és egyéb terápiát és eredményét
gyógyszer túlérzékenységre vonatkozó adatokat
az ellátó egészségügyi dolgozó nevét
minden olyan egyéb adatot és tényt, amely a beteg állapotára és ellátására befolyással lehet.

Az egészségügyi dokumentáció részeként meg kell őrizni:
-

az egyes vizsgálatokról készült leleteket
a gyógykezelés során keletkezett iratokat
a képalkotó diagnosztikus eljárások felvételeit

Az egészségügyi dokumentáció megőrzési ideje:
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény értelmében:

Betegnaplók, törzslapok, orvosi látleletek:
Betegforgalmi adatok:

30 év
30 év
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Műtéti és ambuláns naplók:
Képalkotó diagnosztikus eljárások felvételei:

30 év
10 év

Amennyiben az intézet jogutód nélkül szűnik meg, vagy ha az intézet által ellátott feladatokat más
szerv látja el az egészségügyi dokumentációt maradéktalanul át kell adni a Népegészségügyi
Szakigazgatási Szervnek.
Az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része. A kezelést végző orvos dönti el, hogy a
szakmai szabályoknak megfelelően, a kötelezően felveendő adatokon kívül mely egészségügyi adat
felvétele szükséges. Az egészségügyi dokumentációt úgy kell vezetni, hogy az a valóságnak
megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát.
Az intézetben személyes és egészségügyi adat felvételére jogosult: az ellátást végző szakorvos, az
ellátást végző szakorvos utasítására az asszisztens, szakorvost nem igénylő feladat ellátása esetén
az egészségügyi szakdolgozó (gyógytornász, fizioterápiás-, és laborasszisztens). Az adatok
valódiságáért a szakorvos, illetve az ellátást végző szakdolgozó felel.
Az egészségügyi dokumentációban szereplő hibás egészségügyi adatot - az adatfelvételt követően
- úgy kell kijavítani vagy törölni, hogy az eredetileg felvett adat megállapítható legyen.
Általános szabály: az ambuláns dokumentáló programban rögzített adatok módosítása kerülendő.
Adatmódosítás esetén az egyes adattípusok szerint a következő szabályok érvényesek:
A leletek korlátozás nélkül módosíthatóak a beteg adott szakrendelésről történő távozásáig, távozás
után a lelethez csak kiegészítés fűzhető (a kiegészítésben az eredeti lelet nem módosítható)!
Személyes adat módosítása: a tévesen felvett vagy a rendszerben rögzítetthez képest megváltozott
személyes adat a rendszergazda által módosítható. A munkaállomásokon a módosítás előtti adat a
továbbiakban már nem érhető el.
Az ellátást végző orvos az általa megállapított, az érintettre vonatkozó egészségügyi adatokról az
érintetett szóban és írásban tájékoztatja, és - amennyiben az érintett ezt kifejezetten nem tiltotta
meg - azokat továbbíthatja az érintett választott háziorvosának vagy a beutaló szakorvosnak.
Amennyiben laboratóriumi eredmények, röntgen felvételek vagy egyéb vizsgálati eredmények
szükségesek, akkor azok eredményeiről az írásos vagy szóbeli tájékoztatást, a vizsgálatot elvégző
orvostól illetve utasítása alapján az asszisztenstől kapja meg a beteg.
Az egészségügyi dolgozót - az intézet nevében és felelősségére egyéb jogviszonyban, egészségügyi
tevékenységet végzőt, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló más személyt - minden, a beteg egészségi állapotával kapcsolatos, valamint az
egészségügyi szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott adat és egyéb tény vonatkozásában,
időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy az adatokat
közvetlenül a betegtől vizsgálata, vagy gyógykezelése során, illetve közvetetten az egészségügyi
dokumentációból, vagy bármely más módon ismerte meg.
A titoktartási nyilatkozat a személyi anyagban őrizendő!
Finanszírozási adatközlésre az igazgató főorvos jóváhagyása után a rendszergazda jogosult. A
teljesítmény jelentése – az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által előírt módon – az összes
szakrendelés teljesítményeinek intézményi szintű egyesítésével történik az érvényben lévő
finanszírozási rendeletben foglalt feltételek és határidő megtartása mellett. A szakrendelést ellátó
egészségügyi szakdolgozók (függetlenül a munkavégzésre irányuló jogviszonytól) önállóan
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jelentést nem készíthet, egészségügyi és személyes adatot nem továbbíthat, illetve az intézeten
kívül az itt tudomására jutott adatokat nem használhatja fel. Az adatvédelem és a titoktartás
megsértése etikai vétség.
A finanszírozási adatok valódiságáért a szakrendelést ellátó szakorvos vagy egészségügyi
szakdolgozó (függetlenül a munkavégzésre irányuló jogviszonytól) kizárólagosan felel. Az
elvégzett beavatkozások kódolását a mindenkor érvényben lévő járóbeteg „Szabálykönyv” szerint
kell elvégezni, melyhez az alkalmazott ambuláns dokumentáló szoftver naprakész információs
hátteret biztosít. Nem valós teljesítmény adatok rögzítésért az intézetet anyagi és erkölcsi hátrány
nem érheti. A valótlan adatközlőt teljesítmény kifizetés megvonás terhel.
Hibásan vagy hiányosan jelentett teljesítmény adatok javítására az aktuális finanszírozási rendelet
előírásai szerint van lehetőség. A hiánypótlás elmulasztása szintén teljesítmény kifizetés
megvonást eredményez.

III./ 1.4. Belső önértékelési rendszer
Célja a hatékonyság növelése, végiggondolt racionalizált, rendszerezett folyamatok révén, ezzel
egy időben a betegellátás megfelelő színvonalának biztosítása. A járóbeteg szakellátás keretében
alkalmazott belső önértékelési modell: a controlling.
A belső controlling alapelvei:
-

a szolgáltatások hatékonyságának, rentábilitásának vizsgálata
a szakellátások fejlesztése, hiányosságok időben való felismerése, megszüntetése
technikai feltételek megteremetése, javítása
a működési feltételek (költségcsökkentés változatlan minőség mellett) javítása
a betegek személyes véleményének kikérdezése, érdembeli észrevételezések beépítése
a foglalkoztatottak munkakörülményeinek javítása

A kiértékelés módszerei:
-

a teljesítmény adatok elemzése
költség /ráfordítás/ - bevétel mutatók összegzése havonkénti /szakrendelésenkénti/ és
összevont intézeti szinten
- külső beszállítók, karbantartók, szolgáltatók munkájának, költségeinek értékelése
- fejlesztések, pénzügyi beruházások tervezetek magvalósulásának felmérése
- betegelégedettségi kérdőívek feldolgozása
- az elvégzett munka mennyiségének és minőségének értékelése
- a foglalkoztatottak megbízhatóságának, szaktudásának, önképzésének, kezdeményező-,
illetve együttműködő kézségének kiegyensúlyozottságának, toleranciájának értékelése
- a szakmai protokoll megtartásának ellenőrzése
A labordiagnosztika az Országos Laboratóriumi Intézet által kiadott és jóváhagyott minőségügyi
kézikönyv illetve betegellátási szabályrendszer szerint működik.
Értékelés
A foglalkoztatottak teljes körű bevonásával, az eredmények feltárása és a szükséges intézkedések
megvitatása munkaértékelő értekezleteken történik, amit az igazgató főorvos hív össze.
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A kapcsolattartás rendje
A szakmai értekezleteken a járóbeteg szakrendelés szakorvosai (jogviszonytól függetlenül), az
egészségügyi szakdolgozók és egyéb tevékenységet végzők kötelezően tanácskozási joggal
vesznek részt. A szakmai értekezletet az igazgató főorvos hívja össze. Soron kívüli értekezlet
kezdeményezhető mind az igazgató főorvos mind az egészségügyi szakdolgozók részéről, melynek
időpontja előzetes egyeztetést kíván az érintettekkel.

Kapcsolattartás a médiával
A gyógyintézetről, az abban folyó gyógyító- és gazdasági tevékenységről, az alkalmazottakról,
gyógyító tevékenységet folytatókról, a betegekről információt, tájékoztatást kizárólag az igazgató
főorvos adhat. A média részéről képfelvétel, írásos vagy rögzített hanganyag készítését az igazgató
főorvos engedélyezheti.

III. / 1.5. Egyéb folyamatszabályozás
Az intézet vezető figyelemmel kíséri és döntésre előkészíti a területi ellátási kötelezettséggel
kapcsolatos szerződéseket és gondoskodik azok végrehajtásáról; ideértve azon ügyeket is,
amelyeket társulás keretében valósít meg az önkormányzat.

III./ 2. Alaptevékenységen kívül
Működési és ügyviteli rend
III./2. 1. Az intézmény belső szabályzatai
- Számviteli politika, számlarend: a számlaviteli politika alapelveit, és a számlarendet
tartalmazza, számlatükörrel kiegészítve.
- Leltározási szabályzat: hatálya kiterjed az intézet használatában álló vagyontárgyak
szabályszerű leltározására. A szabályzat tartalmazza a leltározáskor használatos bizonylatokat, a
leltárkülönbözetek, kompenzálások, normán belüli hiányok megállapításának és rendezésének
módját. A leltározási szabályzat melléklete a „leltározási ütemterv”.
- Selejtezési szabályzat: az intézet különféle vagyontárgyainak selejtezési eljárásainak rendje.
- Pénzkezelési szabályzat: a házipénztári teendők (pénz-, értékkezelés), így a házipénztári be-, és
kifizetések, a készpénzes előlegek, ellátmányok kezelése, nyilvántartása, őrzése - a szigorú
számadású nyomtatványok vonatkozásában is.
- Eszközök és források értékelési szabályzata: célja, az eszközök és forrásaik mérlegértékeinek
meghatározása.
- Belső kontroll rendszer, mely tartalmazza az intézet ellenőrzési nyomvonalának kialakítását,
kockázatkezelését, valamint a szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárási rendjét.
- Beszerzési szabályzat célja hogy rögzítse az intézet - közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét
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- Bizonylati szabályzat: az intézet sajátosságainak, feladatainak leginkább megfelelő, a számviteli
elszámolásokhoz kapcsolatos bizonylatok kiállításának, ellenőrzésének, továbbításának kezelési
rendje.
- Iratkezelési szabályzat: az intézeti iratok átvételének, készítésének, iktatásának,
nyilvántartásának, tárolásának, selejtezésének szabályai.
- Ügyrend: célja, hogy a gazdasági szervezeten belül tevékenységi körönként meghatározza a
vezetők és más dolgozók gazdálkodással összefüggő feladat-, hatás-, és jogköröket, továbbá
szabályozza az egyes gazdasági folyamatok lebonyolításának rendjét.
- Gazdálkodási szabályzat a gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés,
a szakmai teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és
dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével –
és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat tartalmazza
- Helyiségek és berendezések használatának szabályzata tartalmazza az erre vonatkozó
utasításokat
- Béren kívüli juttatások szabályzata: az intézet költségvetésétől függő béren kívüli juttatásokat
szabályozza
- Telefonhasználati szabályzat a vezetékes és rádiótelefonok használatára vonatkozó előírásokat
tartalmazza
- Reprezentációs kiadások szabályzata a reprezentációs kiadások felosztása, azok teljesítése és
elszámolása
- Gyógyszerellátás rendje: valamennyi egészségügyi tevékenységet végző szakfeladat egészségi
ellátáshoz kapcsolódó gyógyszer, kötszer és egyéb anyag beszerzését, felhasználását,
nyilvántartását, tárolását szabályozza
- Adatvédelemi szabályzat: személyes és egészségügyi adatok, adatkezelés, dokumentálási rend ,
iratkezelési rend
- Számítástechnikai védelmi szabályzat: célja, hogy az egészségügyi és személyazonosító adatok
kezelése során biztosítsa azok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel,
megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz
illetéktelen személy ne férhessen hozzá.
- Munkavédelmi szabályzat: mely tartalmazza a kockázatbecslést és kockázatértékelést, igazgatói
utasításokat és jogszabályi előírásokat, melyek a biztonságos munkavégzés megtartásához
szükségesek, továbbá a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét, valamint mindazokat a
dokumentációkat, amit a hatályos jogszabályok előírnak.
- Tűzvédelmi szabályzat: a tűzvédelemmel kapcsolatos eszközigényt, valamint az alkalmazandó
intézkedéseket írja elő. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény
végrehajtásával kapcsolatos teendők és intézkedések.
- Hulladékgazdálkodási szabályzat: hulladékkezelési utasítás: az intézetben a betegellátás során
keletkező veszélyes és fertőző hulladék kezelésére, tárolására, szállítására, nyilvántartására
vonatkozó szabályzat.

III./ 2. 2. Az intézettel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók díjazása
a.) Rendszeres személyi juttatások

Bér és a hozzá kapcsolódó juttatások
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A közalkalmazottnak a közalkalmazotti jogviszonya alapján illetmény jár, melyet a mindenkor
hatályos Kjt. törvény előírásai alapján biztosít az intézet.
A munkavállalók fizetési osztályba és fokozatokba történő besorolása a mindenkor hatályos Kjt.
törvény, az ágazati bértábla és a költségvetési törvényben leírtak alapján történik.

Garantált illetmény és a munkáltatói többlet
A mindenkor hatályos költségvetési törvény szabályozza a közalkalmazottak garantált illetményeit.
Az itt meghatározott garantált illetmények a közalkalmazott minimálbérét jelentik, azaz lehetőség
van arra, hogy a munkáltató többletilletményt ún. munkáltatói mérlegelési jogkörben biztosított
többletet adjon a közalkalmazott részére.
Illetménypótlékok
Az illetménypótlék számításának alapját a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg.
Mértéke, a mindenkor hatályos Korm. rendeletben leírtak alapján kerül megállapításra.
Az intézetnél az illetménypótlékra jogosult munkakörök a következők:

Illetménypótlék megnevezése
Magasabb vezetői pótlék
Vezetői pótlék
Diagnosztikai pótlék

Asszisztensi pótlék
Helyettesítési pótlék

Munkakör
Igazgató főorvos
Gazdasági vezető
A
röntgenben
dolgozó orvos és
asszisztens
Laborasszisztens
Asszisztens
A Kjt. szabályozása
szerint

Egyéb pótlék megilleti az intézet azon dolgozóit ( takarítónő, karbantartó ), aki az intézet
zavartalan működése érdekében – munkaidőn túl – többletfeladatot végeznek. Az egyéb pótlék
mértéke: 4.000 Ft/hó.

b.) Nem rendszeres személyi juttatások
Illetménykiegészítés, keresetkiegészítés, jutalom,
A munkáltató érdekeltségi rendszerében a többlet teljesítményt - az illetményen felül - a
munkáltató állapítja meg. Az 1992. évi XXXIII. ( Kjt. ) törvényben foglaltak, valamint az intézet
anyagi helyzete alapján – az egészségbiztosító finanszírozásából – az igazgató főorvos dönt a
juttatás módjáról és mértékéről.

Jubileumi jutalom
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A közalkalmazottakat az 1992. évi XXXIII. törvény alapján huszonöt-, harminc-, és negyven éves
jubileumi jutalom illeti meg.

Megbízási díj
Az intézet dolgozóit munkaköri feladataikba nem tartozó, egyéb konkrét feladatra vonatkozóan
- előzetesen kötött megbízási szerződés alapján - igazolt teljesítés után, megbízási díj illeti meg.

c.) Egyéb juttatások
Béren kívüli juttatások
/ Részletes szabályait a béren kívüli juttatások szabályzata tartalmazza/
Képzés, továbbképzés
Az intézet azon dolgozókat támogatja, akik a munkakörük betöltéséhez szükséges képesítés
megszerzése érdekében, vagy kreditrendszerű képzésben vesznek részt.
A képzéssel kapcsolatos költségek munkáltató általi megtérítése a mindenkor hatályos Szja.
törvény előírásai alapján történik. A törvény által előírt fizetési kötelezettség a munkáltatót terheli.
A munkakörhöz kapcsolódó képzést, továbbképzést a munkáltató rendeli el.
A munkavállaló a képzés megkezdésekor köteles igazolni, hogy beiratkozott az adott képzésre,
továbbképzésre, a képzésre kötött megállapodás másolatának benyújtásával.
A dolgozó köteles a képzés időtartama alatt leadni azokat az időpontokat, amikor a képzésen való
személyes megjelenése kötelező.
Az intézet a képzéssel kapcsolatos költségeket (a tandíj, a tananyag, az utazás, a szállás és az
étkezés költségei) megtéríti a képzés és a vizsga napjaira.
A képzéssel kapcsolatos költségeket az intézet a nevére kiállított számla ellenében fizeti ki a
számla kiállítását követő 15 napon belül.

Konferenciákon való részvétel
A szakmai konferenciák, rendezvényeken való részvétel költségeit (konferencia részvételi díja,
szállás, étkezés, utazás költségeit) - az előző pontban leírt módon - az intézet megtéríti. A
részvételi szándékot az igazgató főorvossal előzetesen egyeztetni kell.

Járművel történő munkába járás
a.) a közigazgatási határon kívülről saját gépjárművel dolgozni járó munkavállaló munkahelye és
lakóhelye közötti forgalmi úton mért oda-vissza távolságra költségtérítés jár a dolgozónak, abban
az esetben, ha nincs tömegközlekedés, vagy ha a munkavállaló munkaideje miatt tömegközlekedési
eszközt nem, vagy csak hosszas várakozással tudna igénybe venni.
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A költségtérítés összegét a mindenkor hatályos Szja. törvény határozza meg.
Kifizetések ez alapján történnek, az adómentes mértékig.

b.) a munkáltató megtéríti a munkavállalónak, a munkába járást szolgáló bérlet vagy buszjegy árát,
a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak megfelelő módon és mértékben.
Munkába járásnak minősül a közigazgatási határon kívülről történő napi munkába járás és hétvégi
hazautazás.
Az utazás költségei
a.) Hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó utazási jegy költségtérítése:
- a munkavállaló az intézet nevére szóló számlával igazolja,
- a menetjegyet adja át a gazdasági csoport részére.
Mindkét esetben, az elutazás előtt egyeztetni kell az intézet vezetőjével.
b.) Saját gépjármű hivatali használata, kiküldetési rendelvény alapján:
ha a munkavállaló saját tulajdonú – ideértve a házastárs tulajdonát is – gépjárműjét kiküldetési
rendelvény alapján használja hivatali célra, akkor az intézet a költségtérítést a kiküldetési
rendelvényben meghatározott kilométer-távolságra a mindenkor hatályos Szja. törvényben előírt
adómentes részig adható átalánnyal, valamint a norma szerinti üzemanyagköltséget az APEH által
közzétett üzemanyagárral számolva fizeti ki.
Saját gépjármű hivatali célú használata során az intézet megtéríti a következő költségeket ( ha
bizonyíthatóan a hivatali céllal kapcsolatban merült fel ):
- autópálya díja
- parkolás díj
- kompátkelés díja

Étkezési hozzájárulás
Az intézet a dolgozói részére, minden hónapban, a mindenkor hatályos Szja. törvény alapján
adható utalványt biztosíthat. Az utalvány értékét az intézményi költségvetés határozza meg.
Az a dolgozó aki nem egész hónapot dolgozott közalkalmazottként, azt időarányosan illeti meg az
utalvány.
Táppénz és Terhes Gyermekágyi Segély esetén az egyént megillető összeg 70 %-a adható,
maximum 8 héten át.
A következő esetekben nem jár a dolgozónak utalvány:
- felmentés idejére
- fizetés nélküli szabadság idejére
- a Gyes időtartamára
- a Gyed időtartamára
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Munkaruha juttatás
Az intézet az állományába tartozó dolgozóit - költségvetési előirányzata terhére - munkaruha
juttatásban részesíti.
A munkaruhát a dolgozó vásárolja meg. A vásárlásról - az intézet nevére kiállított - szabályos
készpénzfizetési számlát kell leadni.
A munkaruha vásárlásra fordítható összeget az intézet vezetője állapítja meg, és körlevél
formájában értesíti a dolgozókat a vásárlási lehetőségről.
Próbaidő alatt a kiadásra kerülő munkaruhával a próbaidő végén el kell számolni:
- ha a dolgozó továbbra is állományba marad, a próbaidő beszámít az elhasználódási időbe
- ha nem marad állományban a munkaruhát vissza kell szolgáltatni.
A dolgozók részére a következő tételeket biztosítja az intézet:
Használati idő: 24 hó
- orvosok, szakdolgozók:
munkaruha: két garnitúra
munkacipő: egy pár
- gyógytornász.
tréningruha: egy garnitúra
sportcipő, vagy papucs: 1 pár
- gazdasági csoport:
munkaruha: két garnitúra
munkacipő: egy pár
- takarító személyzet:
munkaruha: két garnitúra
munkacipő: egy pár
- karbantartó:
kétrészes munkaruha: egy garnitúra
munkacipő: bakancs egy pár
A munkaruha, a használati idő lejárta után a kedvezményezett tulajdonába megy át
térítésmentesen.
Ha a dolgozó jogviszonya a juttatási idő letelte előtt megszűnik, akkor időarányosan köteles a
ruházatra vonatkozó költséget visszatéríteni.
A lejárati időt teljesítettnek kell tekinteni:
- öregségi nyugállományba helyezéskor
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-

rokkantsági nyugállományba helyezéskor
elhalálozás esetén
igazgató főorvosi döntés alapján

Szolgálati kerékpár rendelkezésre bocsátása
Az intézetben dolgozó védőnők és a karbantartó részére – feladatuk ellátása érdekében – szolgálati
kerékpárt biztosítunk.
Ezen dolgozók kötelesek azt rendeltetésszerűen használni, annak állagát megőrizni, meghibásodás
esetén a gazdasági csoportnak bejelenteni.
A kerékpárt a dolgozó munkaidejében és azon kívül is használhatja. A biztonságos megőrzésről a
dolgozó gondoskodik.
A kerékpárban bekövetkezett és a dolgozónak felróható mindennemű fizikai sérülés kijavítását a
dolgozó köteles a saját költségén elvégeztetni.
Az intézet, a kerékpár elvesztése vagy más általi eltulajdonítása esetén a kivizsgálásról született
rendőrségi jegyzőkönyv alapján köteles eljárni.
A kerékpár nem kerül a dolgozó tulajdonába, kizárólag használatára jogosult.
A nyugdíjba vonuló közalkalmazott a szolgálati kerékpár leadására köteles!

III./ 2.3. Ügyviteli rend
Kommunikációs fórumok
A vezetői munka hatékonysága érdekében az igazgató főorvos különféle kommunikációs
csatornákat működtet:
- szakmai-, és munkaértekezlet
- igazgatói fogadó óra.

Szakmai értekezlet
Az intézet orvosainak szükség szerint előzetes napirend és kiértesítés alapján szervezett főorvosi
értekezlete, melyet az igazgató főorvos hív össze és vezet le.
Munkaértekezlet
A járóbeteg szakellátásban résztvevő egészségügyi tevékenységet folytató valamennyi
foglalkoztatott (függetlenül, a tevékenységre irányuló jogviszonytól) részvételével történik, melyet
az igazgató főorvos hív össze.

Igazgatói fogadóóra
Az igazgató főorvos minden héten, hétfői és csütörtöki napon 13.00 és 14.00 óra között áll a
lakosság, az őt személyesen felkeresni kívánó páciensek és, az intézetben foglalkoztatottak
rendelkezésére.

32

Az élelmezés rendjéről
A dolgozók részére a munkaközi szünetben az étkezés lehetősége biztosított, az erre a célra
kialakított külön helyiségben.

A dohányzás rendjéről
Az intézetben tilos a dohányzás! A dolgozók részére nincs kijelölt dohányzóhely.
Törvényi háttér:
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével
- a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - nem szabad dohányozni (2) Nem jelölhető ki dohányzóhely
az egészségügyi alapellátást, illetőleg járóbeteg - szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak,
illetve egészségügyi szolgáltató ezen ellátásokat nyújtó részlegének, valamint gyógyszertárnak a
betegforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, továbbá jellemzően gyermekek fekvőbeteg szakellátását végző egészségügyi szolgáltatók épületeiben.

IV. fejezet
Az intézményi irányítás írásos eszközei
Az intézet működésében maradéktalanul biztosítani kell a törvényességet és a szakszerűséget.
Ennek fontos feltétele, hogy a foglalkoztatottak folyamatosan megismerjék és helyesen
alkalmazzák a tevékenységüket meghatározó szabályokat. Az intézet rendeltetésszerű működését a
következő belső szabályzatok biztosítják:
Szervezeti és működési szabályzat
Az intézet felépítésével belső kapcsolatrendszerével, működésével összefüggő alapvető
szabályokat tartalmazza.
Házirend a Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete
Hatálya kötelezően kiterjed a gyógyintézet által bármely jogviszonyban foglalkoztatottakra, a
kezelt betegekre, illetve bármely jogcímen ott tartózkodókra.

Munkaköri leírások
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A munkaköri leírások meghatározzák az intézetben tevékenységet végzők feladatait és besorolják a
szervezet munkamegosztási tervébe. Tartalmazzák a megkövetelt feladatrendszert, a munkavállaló
érintett szervezetben elfoglalt helyének és függőségi viszonyának kijelölésével.
Meghatározzák a hatáskört, a feladatot, a szervezetben elfoglalt helyét, felelősségét és a korlátozó
tényezőket.
Megalkotását munkaanalízis előzi meg.
A munkaköri leírásokat évente egyszer felül kell vizsgálni, illetve a szervezeti egység módosulása,
személyi-, valamint a feladat változása esetén, azok bekövetkezésétől számított 30 napon belül
módosítani kell!

Záró rendelkezések

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Gyomaendrőd Város Képviselő-testület Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság jóváhagyásával lép hatályba.
A hatályba lépéssel egyidejűleg érvényét vesztik az intézet szervezetére és működésére vonatkozó
korábbi rendelkezések. A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei a törvényi változások
szerint módosulnak.

Gyomaendrőd, 2014. december 01.

Dr. Torma Éva
igazgató főorvos
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MELLÉKLETEK
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1. számú melléklet
Házirend
Városi Egészségügyi Intézmény
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.

Az intézmény belső működési rendje

A Városi Egészségügyi Intézmény járóbeteg szakellátás keretében az alábbi szakellátásokat
működteti: belgyógyászat, sebészet, nőgyógyászat-terhesgondozás, tüdőgyógyászat-tüdőgondozás,
neurológia, pszichiátria, reumatológia, ortopédia, szemészet, fül-orr-gégészet, bőrgyógyászat,
urológia, radiológia-ultrahang diagnosztika, laboratórium, fizioterápia, gyógytorna.

A szakrendelések helye, az intézmény székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám.

A szakrendelő nyitvatartási rendje: munkanapokon reggel 6.00-tól este 21.00-ig.

Telephelyek:
Gyógytorna: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Reumatológia: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügy:
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.
Iskola és ifjúság-egészségügy:
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
Háziorvosi szolgálat: 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 3.
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.

Az egyes szakrendelések időpontja: az adott szakrendelés rendelési idejéről a betegelőjegyzési
pultnál ( recepciónál ), munkatársunktól személyesen, vagy az 581-180-as telefonon lehet kérni
tájékoztatást.
Beutalás nélkül igénybe vehető szakellátások:
nőgyógyászat,
sebészet,
pszichiátria,
fül-orr-gégészet,
szemészet
urológia,
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bőrgyógyászat,
Beutalóval igénybe vehető szakellátások:
belgyógyászat,
laboratórium,
tüdőgyógyászat-tüdőgondozás
neurológia
reumatológia,
ortopédia
fizioterápia,
gyógytorna,

Amennyiben a beteg egészségi állapota az azonnali ellátást indokolja, az adott szakellátás beutaló
nélkül is igénybe vehető.

A Városi Egészségügyi Intézmény szakellátásainak térítésmentesen, és térítéssel igénybe
vehető szolgáltatásairól, a térítési díj megfizetésének módjáról, mértékéről

A biztosított, betegsége ( érvényes egészségügyi szolgáltatásra jogosító társadalombiztosítási
igazolvánnyal /TAJ/ kell igazolni ) esetén jogosult: járóbeteg-szakellátás keretében történő
vizsgálatra, gyógykezelésre, ideértve az ellátás során felhasznált – az ellátás finanszírozása során
figyelembe vett – gyógyszert, illetve kötszert is, továbbá a gyógykezeléshez szükséges orvosi
szakvéleményt, gondozásra és külön jogszabályban meghatározott esetekben a
keresőképtelenségének elbírálására is.
A Városi Egészségügyi Intézmény, mint finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi
szolgáltató valamennyi közreműködője ugyanazon szolgáltatónak minősül.
Térítéssel igénybe vehető szolgáltatások jegyzéke és a térítés megfizetésének módja a H/1.
számú mellékletben található.

A kötelező egészségbiztosítás ellátási keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi
szolgáltatások térítési díjai a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmazza, melyet a H/2-es
melléklet foglal össze.
A háziorvos által közúti járművezetői engedélyhez kért orvosi alkalmassági vélemény, szolgáltatási
díjait a H/3. számú melléklet tartalmazza.

A térítési díj mértékéről a szolgáltató előre tájékoztatja a vizsgálatkérőt.
A díj befizetésének helyben meghatározott módja: készpénz, a megfizetés helye a beteg előjegyzési
pult ( recepció ).
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A térítési díj megfizetéséről az intézet a beteg számára nyugtát/számlát ad, a megfizetett összeg az
intézmény saját bevételét képezi.
Az intézet dolgozói által igénybevett térítésköteles vizsgálatok, igazgató főorvosi hatáskörben
ingyenesek.
Az egészségügyi ellátás nem tagadható meg az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
igazolásának hiányára való hivatkozással ( TAJ kártya hiánya ). Az ellátott személy 15 napon belül
igazolhatja jogosultságát, ennek elmaradása viszont a szolgáltató által megszabott térítési díj
megfizetését vonja maga után.

Betegellátás rendje
Az ellátást nyújtó szakorvos egyes vizsgálatok elvégzését – amennyiben a beteg egészségi állapota
nem indokolja az azonnali ellátást – előjegyzés alapján teljesítheti.
Betegelőjegyzés valamennyi szakellátásra személyesen a beteg előjegyzési pultnál ( recepció ),
vagy telefonon a 66/581-180-as telefonszámon kérhető, hétfőtől-péntekig 7,30-12,00 óráig; és
12,30-16,00 óráig.
A betegek ellátása előjegyzési sorrendben történik az alábbi kivétellel (az ellátás sorrendje a
következő) a mentővel érkezett betegek, sérültek, heveny rosszullétek, gyermekek, egészségügyi
dolgozók.
A laboratóriumban: terhesek és kismamák, akut betegségben szenvedők, mentős betegek,
gyermekek, egészségügyi dolgozók.

Az intézmény belső működési rendjének alapvető szabályai

-

Az intézmény egész területén tilos a dohányozás, és az alkoholfogyasztás!
A mentős betegszállítás érdekében, a kerékpárokat az intézmény területére behozni nem
szabad, tárolás az intézmény előtti kerékpártárolókban történjen.
A várótermekben és a szakrendelő helyiségeiben a mobiltelefon használata tilos!
Várakozási idő alatt az orvosok munkáját és betegtársaikat ne zavarják!
A várótermekben hagyott értéktárgyakért az intézet felelősséget nem vállal.
Az ellátásuk során keletkezett vérrel, váladékkal szennyezett kötszert kérjük a kijelölt
tárolókban elhelyezni!
A várótermek tisztaságát, és berendezési tárgyainak épségét szíveskedjenek megőrizni!
A mellékhelyiségek higiénikus használata betegtársaikra való tekintettel különösen fontos.
A fentiek megtartása a páciensekre, kísérőikre és a családtagokra nézve is kötelező

A betegek jogai
-

A betegnek joga van az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatos
hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz, mely az adott
egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szakmai és etikai szabályok, illetve irányelvek
megtartásával történik.

38

-

-

-

-

-

Az egészségügyi ellátás során a pácienst nem érheti hátrányos megkülönböztetés: a
társadalmi helyzete politikai nézete, származása, nemzetisége, vallása, neme, szexuális
irányultsága, kora, családi állapota, testi vagy értelmi fogyatékossága, képzettsége és
minden más egyéb, az egészségi állapotával össze nem függő ok alapján.
A kezelőorvos által megállapított diagnózissal, illetve alkalmazott terápiával egyet nem
értés esetén, kezdeményezheti más orvos által történő vizsgálatát, kérheti
szakvéleményét.
Az emberi méltósághoz való jog minden beteget megillet az egészségügyi ellátás során.
A pácienst csak méltányolható okból és ideig szabad várakoztatni.
A betegnek joga van arra, hogy részletes tájékoztatást kapjon, az egészségi állapotáról,
beleértve annak orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról,
illetve azok elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a lehetséges
alternatív eljárásokról, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további
ellátásról és javasolt életmódról.
A páciensnek joga van megismerni az ellátásával összefüggő egyes vizsgálatok,
beavatkozások eredményét, esetleges sikertelenségét, illetve a várttól eltérő eredményét
és annak okait.
A tájékoztatást a beteg számára érthető módon kell megadni, figyelemmel az életkorára,
iskolázottságára, lelkiállapotára, esetleges fogyatékosságára.
A páciens jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő
adatokat. Csak és kizárólag a saját adataiba nyerhet betekintést!
A betegnek joga van az orvosi titoktartáshoz, és joga van nyilatkozni arról, hogy a
betegsége tekintetében az orvos kinek adhat tájékoztatást.
A páciens jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban az egészségügyi
szolgáltatónál, illetve fenntartójánál panaszt tenni.

A páciensek kötelességei
-

-

Az egészségügyi szolgáltatásra, támogatásra való jogosultágát az illetékes hatóság által
kiállított érvényes okmánnyal igazolni.
Az ellátáshoz szükséges személyi adatait hitelt érdemlően igazolni.
Amennyiben egészségi állapota megengedi, köteles az őt ellátó egészségügyi
dolgozókkal képességei és tudása szerint együttműködni, úgymint:
o tájékoztatni őket a régebbi és az esetlegesen fennálló betegségéről,
gyógykezeléséről,
o gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről,
o egészségkárosító kockázati tényezőkről,
o gyógyszer vagy vegyszer érzékenységéről,
o olyan tényezőkről, amely más ember életét vagy testi épségét veszélyezteti,
o esetleges fertőzöttségéről,
o foglalkozás végzését kizáró megbetegedésről és állapotról,
o minden egészségügyi ellátást érintő korábbi jognyilatkozatokról.

A beteg köteles a gyógykezeléssel összefüggő rendelkezéseket megtartani.
Az egészségügyi intézmény házirendjét maradéktalanul betartani.
A páciensek és hozzátartozóik jogaik gyakorlása során kötelesek más betegek jogait
tiszteletben tartani.
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-

A beteg és hozzátartozói jogainak gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozók
törvénybe foglalt jogait.

A betegpanasz kivizsgálásának rendje
Az intézmény betegjogi képviselője: Dr. Daróczy Linda
Elérhetősége: 5600 Békéscsaba, Dr. Réthy Pál Kórház,; 06-20-4899-563
Fogadóóra: hétfő 8.00-tól 15.00-ig
Az intézmény vezetője: Dr. Torma Éva, igazgató főorvos
Elérhetősége: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.; 66/581-190; 06-20-2802-820
Fogadóóra: hétfő, csütörtök 13.00-tól 14.00-ig
A fenntartó megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselője: Toldi Balázs polgármester
Elérhetősége: 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. 66/386-122
Fogadóóra: pénteki napon: 9.00-től-11.00-ig
A betegek panasz esetén írásban vagy szóban felkereshetik az intézet igazgató főorvosát, illetve a
betegjogi képviselőt.
Az intézetvezető köteles a panaszt kivizsgálni és annak eredményéről a beteget illetve a betegjogi
képviselőt 10 munkanapon belül írásban, tájékoztatni.
Jogorvoslat hiányában a páciensnek joga van a fenntartóhoz vagy más szervhez fordulni.
Ebben az esetben a panasz kivizsgálásának ideje 30 nap, melynek eredményéről a beteget, az
intézet vezetőjét és a betegjogi képviselőt írásban kell tájékoztatni.
A panaszokat nyilván kell tartani és a panasszal, illetve a kivizsgálással összefüggő iratokat 5 évig
meg kell őrizni.

Záró rendelkezés
Az intézet házirendje Gyomaendrőd Város Képviselő-testület Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának jóváhagyásával lép hatályba.

Gyomaendrőd, 2014. december 01.

Dr. Torma Éva s.k.
igazgató főorvos
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H/1.számú melléklet

Társadalombiztosítással nem rendelkező és az államközi vagy kormányközi egyezmények alá nem
eső betegek az egészségügyi ellátásért térítési díjat fizetnek, melynek mértéke a következő:
valamennyi járóbeteg szakellátás (kivéve a röntgen vizsgálatot) igénybe vételekor: az ellátás
WHO kód szerinti német pont értéke, szorozva kettővel; röntgen esetén: 3 000 Ft vizsgálati
régionként.
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H/2. számú melléklet
A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi
szolgáltatások térítési díjai:
(2. számú melléklet a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelethez)
A
1.

2.

3.

4.

B
Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó
személyek (I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának
pszichológiai vizsgálata
a) első fokon
b) másodfokon
Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport)
lőfegyvertartásra való alkalmassági vizsgálata
orvosi alkalmassági vizsgálat
a) ha a 40. életévét még nem töltötte be:
aa) első fokon
ab) másodfokon
b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:
ba) első fokon
bb) másodfokon
c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el:
ca) első fokon
cb) másodfokon
d) ha a 70. életévét betöltötte:
da) első fokon
db) másodfokon
pszichológiai alkalmassági vizsgálat
a)
első fokon
b)
másodfokon
Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú
vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat
a) ha 40. életévét még nem töltötte be:
aa) első fokon
ab) másodfokon
b) ha 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:
ba) első fokon
bb) másodfokon
c) ha a 60. életévét betöltötte: de a 70. életévét még nem érte el:
ca) első fokon
cb) másodfokon
d) ha a 70. életévét betöltötte:
da) első fokon
db) másodfokon
Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel
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7 200 Ft
12 000 Ft

7 200 Ft
10 800 Ft
4 800 Ft
7 200 Ft
2 500 Ft
4 800 Ft
1 700 Ft
3 200 Ft
7 200 Ft
12 000 Ft

7 200 Ft
10 800 Ft
4 800 Ft
7 200 Ft
2 500 Ft
4 800 Ft
1 700 Ft
3 200 Ft
4 800 Ft

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett
a)
vérvétel
3 200 Ft
b)
vizeletvétel
1 600 Ft
Látlelet készítése és kiadása
3 500 Ft
Részeg személy detoxikálása
7 200 Ft
Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása
7 200 Ft
Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat
a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági
vizsgálata
aa) az egészségi alkalmasság első vizsgálata
19 200 Ft
az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli
ab)
15 600 Ft
vizsgálata
b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők
alkalmassági vizsgálata
ba) az egészségi alkalmasság első vizsgálata
12 000 Ft
az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli
bb)
9 700 Ft
vizsgálata
c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők
alkalmassági vizsgálata
ca) az egészségi alkalmasság első vizsgálata
9 700 Ft
az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli
cb)
7 200 Ft
vizsgálata
Igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jogszabály által elrendelt
vagy egyéb háziorvosi, orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés,
kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy 7 200 Ft
szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából
kerül sor
Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata
9 700 Ft
Az adott ellátásnak a
Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata
közfinanszírozásban
érvényesíthető díja
Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
a) 1. egészségügyi osztály
első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű
aa) szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is 28 700 Ft
kiterjedő) vizsgálat
ab) időszakos vizsgálat
16 100 Ft
b) 2. egészségügyi osztály
első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is
ba)
13 800 Ft
kiterjedő) vizsgálat
bb) időszakos vizsgálat
9 200 Ft
c) 3. egészségügyi osztály
első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű
ca) szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is 28 700 Ft
kiterjedő) vizsgálat
cb) időszakos vizsgálat
16 100 Ft
Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az
egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése
1 700 Ft
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet
szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező

43

15.25

egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és
korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a
szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz
kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által előírt, a
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdés a)-b)
pontja szerinti szakképzési intézményekben és felsőoktatási intézményben
oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor.
A foglalkoztathatóság szakvéleményezése
közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény
a)
1900 Ft/fő/eset
esetén
a büntetésként kiszabott közérdekű munka végrehajtásához
1900 Ft/fő/eset
szükséges szakvélemény esetén
az a) és a b) pontban nem említett esetben
3300 Ft/fő/eset
c)
Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő immunizálás,
kivéve
a) a térítésmentes védőoltással történő immunizálást és
2 000 Ft
b)27 - az a) pont hatálya alá nem tartozó körben is - a pneumococcus
baktérium, a human papilloma vírus és az influenza megbetegedés elleni
immunizálást
b)26

16.
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H/3. számú melléklet

A 13/1992. (VI.26.) NM rendelet, valamint az 1997. évi LXXXIII. törvény 18.§ (6) bekezdésének
n) és u) pontja értelmében az orvosi alkalmassági szakvélemény vizsgálatonként, és szakmánként
2.000 Ft.

Néhány fontosabb betegség, melyeket felsorol a rendelet:
•
Látászavar
•
Hallászavar
•
Mozgáskorlátozottság
•
Szív- és érrendszeri betegségek
•
Cukorbetegség
•
Idegrendszeri betegségek
•
Alkoholfogyasztás
•
Azon gyógyszerek szedése, melyek a gépjárművezetést befolyásolják
(pl: nyugtatók, bizonyos fájdalomcsillapítók stb.)
•
Veseelégtelenség
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2. számú melléklet

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE

Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 370/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet előírásainak megfelelően a költségvetési szerv vezetőjének kötelessége a
szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét kialakítani.
A szabálytalanságok fogalomköre széles, a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve
a fegyelmi-, büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési, eljárás megindítására okot adó
cselekmények egyaránt beletartoznak.
A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, stb.) való
eltérést jelent, az államháztartás működési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely
gazdasági eseményében, az állami feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes
műveletekben, stb. előfordulhat.

1. A szabálytalanságok alapesetei
A szabálytalanságok alapestei:
− a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés,
megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.)

csalás,

sikkasztás,

− a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag
magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó szabálytalanság)

2. A szabálytalanságok megelőzése
A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen az intézet
vezető felelőssége.
A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan felelőssége, hogy:
− a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön az intézet,
− a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérje figyelemmel a
vezető,
−

szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessék, a szabálytalanság korrigálásra
kerüljön annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság.
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A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy:
− megakadályozza a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott
előírások megszegését, (megelőzés)
− keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot
helyreállításra kerüljön, a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség
megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen.
Intézetünkben a szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges
intézkedések meghozatala, a keletkezett iratanyagok elkülönített nyilvántartása) az igazgató
főorvos feladata.
3. A szabálytalanságok észlelése a belső kontroll rendszerben
A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés során
történhet a munkavállaló és munkáltató részéről egyaránt.
3.1. Az intézet valamely munkatársa észlel szabálytalanságot
Amennyiben a szabálytalanságot az intézet valamely munkatársa észleli, köteles értesíteni az
intézet vezetőjét.
Amennyiben az intézet vezetője az adott ügyben érintett, a munkatársnak az irányító szervet kell
értesítenie.
Az intézet vezetőnek kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve
indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról.
3.2. Az intézetvezető észleli a szabálytalanságot
Az intézetvezető észlelése alapján a feladat, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően kell
intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére.
3.3. Az intézet belső ellenőrzése során észlelik a szabálytalanságot
Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el.
Az intézetnek intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső ellenőrzés megállapításai alapján, az
intézkedési tervet végre kell hajtania.

3.4. Külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot
A külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés
tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot
adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szervezet működését
szabályozó törvény, rendelet alapján jár el (pl. ÁSZ, az EU ellenőrzést gyakorló szervei, stb.).
A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján intézkedési tervet kell kidolgozni.
4. A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások megindítása
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Az igazgató főorvos a felelős a szükséges intézkedések végrehajtásáért.
Büntető- vagy szabálysértési ügyekben a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes
szervek értesítését jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a
megfelelő eljárásokat megindítsa.
Fegyelmi ügyekben az intézetvezető vizsgálatot rendel el a tényállás tisztázására. A
vizsgálatban való részvételre munkatársakat (indokolt esetben külső szakértőt) kér fel a
munkajogi szabályok tiszteletben tartásával.

5. Intézkedések, eljárások nyomon követése
Az intézet vezetője:
− nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntéseket, illetve a megindított
eljárások helyzetét,
− figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását,
− a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további „szabálytalanság-lehetőségeket”
beazonosítja, (a hasonló projektek, témák, kockázatok meghatározása) információt
szolgáltat a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban lévő ellenőrzéseit,
az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb
rálátást.

6. A szabálytalanság/intézkedés nyilvántartása
Az intézetvezető feladata:
− a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett
naprakész és pontos vezetéséről gondoskodik;

iratanyagok

nyilvántartásának

− egy elkülönített, a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartásban iktatni kell a
kapcsolódó írásos dokumentumokat;
− nyilván tartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket;
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3. számú melléklet

Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv. alapján az
intézetben vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége az igazgató főorvosnak van.
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Intézményvezető
Igazgató főorvos
Járóbeteg ellátás, Alapellátás

Gazdasági csoport
Gazdasági vezető

Intézményvezető helyettes

Védőnői Szolgálat
Iskolai eü. ellátás

Járóbeteg ellátás
Vezető asszisztens
Asszisztensek

Szakorvosok, Háziorvos

Asszisztensek, Ápolók

Pénzügyi ügyintéző

Munkaügyi ügyintéző

Karbantartó

Takarítók

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. december 10-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása
Keresztesné Jáksó Éva, Dr. Torma Éva önkormányzati intézmény vezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa dr. Torma Éva alapító okirat módosítási kérelemmel fordult a
Tisztelt Képviselő-testülethez, mint az intézmény fenntartójához.
Az alapító okirat módosítása szükséges, mivel még nem került átvezetésre
a fenntartó címének változása,
Csárdaszállás lakosainak ellátási kötelezettsége az Országos Tisztiorvosi Hivatal IF-231-92013. számú
határozata alapján,
valamint a 4. számú háziorvosi körzet pácienseinek ellátása Dr. Katona Piroska saját tulajdonú Szabadság tér
2/2. számú ingatlanában kialakított rendelőben.
Igazgató Főorvos Asszony megküldte a fent említett OTH határozat másolatát, illetve Dr. Katona Piroska
nyilatkozatát, mely dokumentumok az előterjesztés mellékletében találhatóak.
A Hivatal az intézmény által jelzett módosításoknak megfelelően előkészítette az alapító okirat módosítását, mely az
alábbi módosításokat tartalmazza:
Az alapító okirat 4.1.2. pontja
4.1.2. Általános járóbeteg ellátás
5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. - Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, dr. Pikó Béla u. 3. - Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. – Ügyelet
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
072111 Háziorvosi ellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
az alábbiakra módosul:
4.1.2. Általános járóbeteg ellátás
5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. – Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, dr. Pikó Béla u. 3. – Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2. – Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. – Ügyelet
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
072111 Háziorvosi ellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
Az alapító okirat 5. pontja
5./ A költségvetési szerv működési köre:
A költségvetési szerv, mely alaptevékenysége szerint egészségügyi feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Gyomaendrőd város közigazgatási területén: védőnői szolgálat, iskola-és ifjúsági-egészségügyi ellátás, háziorvosi
praxis működtetése.
Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya közigazgatási területén: az egészségügyi szakellátás és gondozás.
Ecsegfalva közigazgatási területén: nőgyógyászati ultrahang vizsgálatok ellátása.
az alábbiakra módosul:
5./ A költségvetési szerv működési köre:
A költségvetési szerv, mely alaptevékenysége szerint egészségügyi feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Gyomaendrőd város közigazgatási területén: védőnői szolgálat, iskola-és ifjúsági-egészségügyi ellátás, háziorvosi
praxis működtetése.
Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya közigazgatási területén: az egészségügyi szakellátás és gondozás.
Ecsegfalva közigazgatási területén: nőgyógyászati ultrahang vizsgálatok ellátása.
Csárdaszállás közigazgatási területén: belgyógyászat, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, bőr- és nemibeteg ellátás,
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neurológia, urológia, reumatológia, pszichiátria, tüdőgyógyászat, röntgen diagnosztika, teljes körű ultrahangdiagnosztika, fizioterápia-gyógytorna.
Az alapító okirat 6. pontja
6./ A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott-, irányítói-, felügyeleti szervének neve, székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
az alábbiakra módosul:
6./ A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott-, irányítói-, felügyeleti szervének neve, székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám
Az alapító okirat 10. pontja
10./ A költségvetési szerv alapítójának neve, címe:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz .
az alábbiakra módosul:
10./ A költségvetési szerv alapítójának neve, címe:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám
Az alapító okirat 12. pontja
12./ A költségvetési szerv fenntartójának neve, címe:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.
az alábbiakra módosul:
12./ A költségvetési szerv fenntartójának neve, címe:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám
Az alapító okirat 14. pontja
14./ A költségvetési szerv telephelyei:
Gyomaendrőd:
Fő u. 2. szám
Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Fürst S. u. 3. szám
Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Hősök útja 57. szám
Járóbeteg-szakellátás
Erzsébet liget 2; Liget Fürdő
Reumatológiai szakellátás, Gyógytorna
Hősök útja 40. szám
Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Fő u. 3. szám
Háziorvosi alapellátás
14./ A költségvetési szerv telephelyei:
Gyomaendrőd:
Fő út 2. szám
dr. Pikó Béla u. 3. szám
Hősök útja 57. szám
Erzsébet liget 2. szám; Liget Fürdő
Hősök útja 40. szám
Fő út 3. szám
Szabadság tér 2/2. szám

az alábbiakra módosul:
Védőnői Szolgálat, Iskola-egészségügy
Védőnői Szolgálat, Iskola-egészségügy
Járóbeteg-szakellátás
Reumatológiai szakellátás, Gyógytorna
Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi alapellátás

Az előterjesztés mellékletét képezi a módosítást is tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat-tervezet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a Városi Egészségügyi
Intézmény alapító okiratát a határozati javaslat szerint módosítani.
Döntési javaslat
"A Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 175/1999. (VI. 24.) Kt. számú határozata alapján az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §.(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm rend. 5. §. (1)-(2) bekezdésében foglaltak
alapján a Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 4.1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.1.2. Általános járóbeteg ellátás
5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. – Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, dr. Pikó Béla u. 3. – Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2. – Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. – Ügyelet
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
072111 Háziorvosi ellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
2. Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
5./ A költségvetési szerv működési köre:
A költségvetési szerv, mely alaptevékenysége szerint egészségügyi feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Gyomaendrőd város közigazgatási területén: védőnői szolgálat, iskola-és ifjúsági-egészségügyi ellátás, háziorvosi
praxis működtetése.
Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya közigazgatási területén: az egészségügyi szakellátás és gondozás.
Ecsegfalva közigazgatási területén: nőgyógyászati ultrahang vizsgálatok ellátása.
Csárdaszállás közigazgatási területén: belgyógyászat, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, bőr- és nemibeteg ellátás,
neurológia, urológia, reumatológia, pszichiátria, tüdőgyógyászat, röntgen diagnosztika, teljes körű ultrahangdiagnosztika, fizioterápia-gyógytorna.
3. Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
6./ A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott-, irányítói-, felügyeleti szervének neve, székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám.
4. Az alapító okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:
10./ A költségvetési szerv alapítójának neve, címe:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám.
5. Az alapító okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:
12./ A költségvetési szerv fenntartójának neve, címe:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám.
6. Az alapító okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul:
14./ A költségvetési szerv telephelyei:
Gyomaendrőd:
Fő út 2. szám
Védőnői Szolgálat, Iskola-egészségügy
dr. Pikó Béla u. 3. szám
Védőnői Szolgálat, Iskola-egészségügy
Hősök útja 57. szám
Járóbeteg-szakellátás
Erzsébet liget 2. szám; Liget Fürdő
Reumatológiai szakellátás, Gyógytorna
Hősök útja 40. szám
Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Fő út 3. szám
Háziorvosi alapellátás
Szabadság tér 2/2. szám
Háziorvosi alapellátás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Toldi Balázs polgármestert, hogy az alapító
okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. december 10-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztatás a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetéséről
Keresztesné Jáksó Éva, Dr. Torma Éva önkormányzati intézmény vezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Torma Éva a Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa az alábbiakban tesz eleget beszámolási
kötelezettségének a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet továbbműködtetésével kapcsolatban:
„Dr. Darvas Tamás által 2015. január 31-ig működő praxissal kapcsolatban az alábbiakról számolhatok be.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. augusztus 28-i testületi ülésen a 395/2014. számú határozatban
felhatalmazta a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy a Gyomaendrőd 4. számú felnőtt háziorvosi szolgálat
folyamatos működését biztosítsa 2015. február 1-től.
A fent említett testületi ülésen elhangzottaknak megfelelően dr. Katona Piroska háziorvossal 2014. november 10-én
megkötöttük a helyettesítésre vonatkozó megbízási szerződést.
A kolléganő vállalta, hogy a Szabadság tér 2/2. szám alatti épületben kialakítja - a gyermekrendeléstől független – a
felnőtt háziorvosi rendelőt és a körzetben eddig ápolónői feladatokat ellátó munkatársat, Czeglédiné Szívós Andreát
is foglalkoztatja. A szerződés határozatlan időre köttetett, mert a doktornő úgy nyilatkozott, hogy amennyiben nem
sikerül a praxist főállású orvossal betölteni egy éven túl sem, Ő vállalja a helyettesítést akkor is, amikor a
finanszírozás lecsökken 60%-ra.
Dr. Katona Piroska távollétében – a felnőtt háziorvosi feladatait illetően – a helyettesítést elsősorban dr. Varga Edit
látja el. Amennyiben mind a két kolléganő egyszerre van akadályozva a rendelésben dr. Kolozsvári Árpád lesz a
helyettesítő ebben a körzetben. Dr. Varga Edit és dr. Kolozsvári Árpád is a saját rendelőjében vállalta a
helyettesítést.
A heti 15 órás rendelés - Szabadság tér 2/2. szám alatti rendelőben - a következőképpen alakul:
hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

14.00-17.00 óráig
15.00-17.00 óráig
13.00-17.00 óráig
14.00-17.00 óráig
13.00-16.00 óráig

A betegdokumentáció célját szolgáló szoftver programhasználati jogáról dr. Darvas Tamás lemondott Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának javára. Az előzőleg megüresedett praxissal kapcsolatban is ez volt az eljárási rend, mert
így a szellemi termék az önkormányzat tulajdonába kerül mindaddig, amíg nem köt főállású orvossal feladat-ellátási
szerződést.
A program tulajdonosával – Infomix Kft, Budapest – a szerződés módosítása folyamatban van.
A körzetre vonatkozó működési engedély kérelmünk már a hatóságnál van, telefonon történt értesítése szerint 1-2
héten belül a helyszíni vizsgálatot is megejtik. A december 18-i testületi ülésen a képviselők döntése – az
intézményünk alapítói okiratának módosításával kapcsolatban – a Szabadság tér 2/2. szám alatti ingatlan
telephelyként történő elfogadása (határozat formájában) szükségeltetik ahhoz, hogy kapjunk működési engedélyt a
praxis működtetésére. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár ezen engedély után tud intézményünkkel
finanszírozási szerződést kötni.
Tisztelettel megkérem Polgármester Urat, hogy a fentiekről szíveskedjen tájékoztatni a tisztelt Képviselő-testületet.
Ezen tájékoztatással teszek eleget beszámolási kötelezettségemnek.”
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen a beszámolót elfogadni.

Döntési javaslat
"Tájékoztató tudomásulvétele a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetéséről "
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi dr. Torma Éva a Városi Egészségügyi
Intézmény igazgató főorvosának tájékoztatóját a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet tovább működtetésével
kapcsolatban.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. december 10-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Dr. Békés Fogszakorvosi Bt-vel a 3. és 4. számú fogorvosi körzetre kötött
feladat-ellátási szerződés módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2014. november 7. napján írásban fordultunk a Dr. Békés Fogszakorvosi Bt. ügyvezetőjéhez, Dr. Békés
Annamáriához, mert lakossági bejelentés érkezett hivatalunkhoz arra vonatkozóan, hogy pénteki napokon
rendszeresen elmaradnak a rendelések mindkét körzetben.
Dr. Békés Annamária 2014. november 17. napján írásban reagált megkeresésünkre:
„Valóban mindkét körzetünkben pénteki napokon 8-11 óra között van rendelési idő, ugyanakkor annak, hogy nem
vagyunk jelen a rendelőben az alábbi okai lehetnek:
- valamennyi pontszerző továbbképzés pénteki és szombati napokon van megtartva, melyekre el kell mennünk, e
nélkül nem abszolválják a ciklusidőt, vagyis nem újítják meg a működési engedélyünket. Ugyanakkor helyettesítésről
mindig gondoskodunk, illetve recepciós kollégánk (a többi körzeti rendelőtől eltérően) fogadja a pácienseket mind
személyesen, mind telefonon és tájékoztatja őket a betegellátás lehetőségéről. Ugyanakkor helyettesítésről mindig
gondoskodunk.
- mint Ön előtt is ismeretes a feladat-ellátási szerződés kiterjed az iskolások, óvodások szűrésére is, et kötelezően el
kell látnunk. Az óvodáskorú gyermekek biztonsága érdekében mi megyünk ki az intézménybe, így a gyermekek
nincsenek kitéve a forgalom esetleges veszélyeinek. Ezeket a szűréseket is péntekre időzítjük.
- Recepciós kollégánk (a többi körzeti rendelőtől eltérően) fogadja a pácienseket mind személyesen, mind telefonon
és tájékoztatja őket a betegellátás lehetőségéről.
- Azonban végiggondolva a zökkenőmentes együttműködést, kérelmezzük a rendelési idő megváltoztatását, így a
továbbképzések miatti rendelés kimaradás nem okoz majd fennakadásokat a jövőben a betegellátásban:
3. körzet
Jelenlegi rendelési idő:
2015. január 1-től bevezetésre kerülő rendelési idő
Hétfő
10,00-18,00
Hétfő
10,00-18,00
Kedd
12,00-18,00
Kedd
9,00-16,00
Szerda
8,00-15,00
Szerda
8,00-15,00
Csütörtök
12,00-17,00
Csütörtök
9,00-16,00
Péntek
8,00-11,00
Péntek
-----4. körzet
Jelenlegi rendelési idő:
2015. január 1-től bevezetésre kerülő rendelési idő
Hétfő
11,00-18,00
Hétfő
10,00-18,00
Kedd
8,00-14,00
Kedd
9,00-16,00
Szerda
9,00-16,00
Szerda
8,00-15,00
Csütörtök
8,00-14,00
Csütörtök
9,00-16,00
Péntek
8,00-11,00
Péntek
-----A fogorvosi ellátást a szolgáltatónak mindkét körzetben heti 29 órában kell ellátnia a körzet lakosságszáma alapján.
A rendelési idő meghatározása nem ellentétes a szakmai jogszabályokkal.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § d) pontja alapján a rendelési idő meghatározására
az önkormányzattal kötött szerződésben külön ki kell térni. A rendelési idő változása miatt szükséges a szerződés
módosítása, mely módosítást a határozati javaslatok tartalmazzák.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

1. döntési javaslat
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"A Dr. Békés Fogszakorvosi Bt-vel a 3. számú fogorvosi körzetre kötött feladat-ellátási szerződés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Békés Fogszakorvosi Bt. kérelmének helyt adva,
a 3. fogorvosi körzetre 2013. október 18. napján kötött terület-ellátási szerződés módosításához hozzájárul és az
alábbi szerződés-módosítást fogadja el és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert, hogy gondoskodjon
a szerződés megkötéséről:
Feladat-ellátási szerződés
2014. évi I. módosítása
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124., képviseli:
Toldi Balázs polgármester) továbbiakban: Megbízó valamint
másrészt dr. Békés Fogszakorvosi Bt. (székhely: 5500 Gyomaendrőd Kossuth út 30. sz. cégjegyzékszáma
04-06003841 képviselő neve: dr. Békési Annamária egyedi azonosítója 033530) továbbiakban Megbízott között az
alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2013. október 18. napján határozatlan idejű szerződést kötöttek terület-ellátási kötelezettséggel, 4. fogorvosi
körzet ellátására. A rendelési idő változása miatt a szerződés 3. pontja az alábbiakra módosul:
3. Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. §
(4)-(7) bekezdésében meghatározott fogorvosi feladatait a körzet területén heti 29 órában köteles teljesíteni.
A Megbízott rendelési ideje:
Hétfő:
10.00-18.00
Kedd:
9.00-16.00
Szerda:
08.00-15.00
Csütörtök
9.00-16.00
A felek által Gyomaendrődön 2013. október 18. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak.
Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint
a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott
helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 2 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2014. december ……
…………………………….
Dr. Békés Fogszakorvosi Bt.
Dr. Békés Annamária
képviselő

………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester
………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"A Dr. Békés Fogszakorvosi Bt-vel a 4. számú fogorvosi körzetre kötött feladat-ellátási szerződés módosítása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Békés Fogszakorvosi Bt. kérelmének helyt adva,
a 4. fogorvosi körzetre 2012. december 28. napján kötött terület-ellátási szerződés módosításához hozzájárul és az
alábbi szerződés-módosítást fogadja el és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert, hogy gondoskodjon
a szerződés megkötéséről:
Feladat-ellátási szerződés
2014. évi I. módosítása
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124., képviseli:
Toldi Balázs polgármester) továbbiakban: Megbízó valamint
másrészt dr. Békés Fogszakorvosi Bt. (székhely: 5500 Gyomaendrőd Kossuth út 30. sz. cégjegyzékszáma
04-06003841 képviselő neve: dr. Békési Annamária egyedi azonosítója 033530) továbbiakban Megbízott között az
alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2012. december 28. napján határozatlan idejű szerződést kötöttek terület-ellátási kötelezettséggel, 4.
fogorvosi körzet ellátására. A rendelési idő változása miatt a szerződés 3. pontja az alábbiakra módosul:
3. Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. §
(4)-(7) bekezdésében meghatározott fogorvosi feladatait a körzet területén heti 29 órában köteles teljesíteni.
A Megbízott rendelési ideje:
Hétfő:
10.00-18.00
Kedd:
9.00-16.00
Szerda:
08.00-15.00
Csütörtök
9.00-16.00
A felek által Gyomaendrődön 2012. december 28. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak.
Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint
a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott
helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 2 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2014. december ……
…………………………….
Dr. Békés Fogszakorvosi Bt.
Dr. Békés Annamária
képviselő

………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester
………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. december 10-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda kérelme
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő– testület!
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Önkormányzati Társulás által fenntartott Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Kistérségi Óvoda vezetője kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Képviselő-testületéhez. Kérelmében
jelezte, hogy az intézmény 2014. évi kiadásainak finanszírozását nem tudja megoldani a feladat ellátására biztosított
állami támogatásból és a realizálódott saját bevételéből. A számítások alapján az intézménynek 2-2,2 millió Ft
összegű önkormányzati kiegészítő támogatásra lenne szüksége.
Az intézmény gazdálkodását év közben is folyamatosan vizsgáltuk és több alkalommal (1-4 havi
intézményfinanszírozás, féléves beszámoló, háromnegyed éves beszámoló) jeleztük, hogy az intézmény bevételei
nem lesznek elegendőek a kiadások finanszírozására. Mindez azzal magyarázható, hogy az óvoda
gyermeklétszáma alapján finanszírozott óvodapedagógus létszám kevesebb, mint az intézményben ténylegesen
foglalkoztatott pedagógus létszám. A 2014. évi költségvetési rendeletbe ezen tény figyelembe vételével került
beépítésre 2014. július hónapjától létszám-és csoportcsökkentés. Az intézkedés végrehajtására év közben nem
került sor. 2014. októberében további állami támogatásról kellett lemondania önkormányzatunknak, ugyanis az
intézménybe szeptember hónapban beiratkozott tényleges gyermeklétszám kevesebb lett, mint a költségvetési
rendeletbe 2014. szeptemberétől betervezett létszám. Az intézményben dolgozó pedagógusok létszáma 20 fő, az
állam az év első nyolc hónapjában 18,8 fő létszámot ismert el és finanszírozott, 2014. szeptemberétől a
gyermeklétszám csökkenéséből adódóan pedig már csak 16,8 főt.
Számításaink alapján az intézmény gyomaendrődi telephelyeinek gazdálkodása 2-2,2 millió Ft összegű kiegészítő
támogatást fog igényelni. A számítások alapja 2014. november 30-áig ténylegesen felmerült és lekönyvelt adatok
voltak, a december 3-án esedékes bérek és járulékok, valamint az év utolsó hónapjában jelentkező dologi kiadások
összegét viszont csak kalkulálni tudtuk.
Az intézmény számára egy 2,5 millió Ft összegű támogatási keretet lenne célszerű biztosítani, melyből a szükséges
támogatási összeg biztonsággal finanszírozható.
Óvodai feladatellátásra önkormányzatunk 2014. április 1. napjával köznevelési szerződést kötött a Gyermekliget
Nonprofit Kft-vel, a Tulipános Nonprofit Kft-vel és a Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kft-vel. A szerződés 4-es
pontja értelmében önkormányzatunk a feladat ellátásához olyan mértékű támogatást biztosít, mint a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda egy óvodására jutó önkormányzati támogatás összege. A Kistérségi
Óvodában számított éves átlagos gyereklétszám 199 fő, amennyiben a város részéről 2,2 millió Ft összegű
kiegészítést szükséges biztosítani, úgy az egy gyermekre eső önkormányzati támogatás összege 11.000 Ft/év. A
köznevelési szerződés értelmében a támogatás alapja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.
számú mellékletében meghatározott óvodai BC átlaglétszám (20 fő). A nonprofit Kft-ékben 7 óvodai csoport
működik, valamennyi csoport gyereklétszáma meghaladja a 20 főt, így 11.000 Ft/fő/év önkormányzati támogatás
esetén a szerződés alapján ellátott feladathoz az önkormányzatnak 1,5 millió Ft (140 fő*11.000 Ft/fő/év) összegű
támogatási keretet célszerű elkülöníteni.
2014. évi óvodai működési kiadás és bevétel alakulása
szem.juttatás
járulék
dologi kiadás
műk.c.pe.átadás
beruházások
összes működési kiadás
saját bevétel
átvett pénzeszköz
váll.tól átvett pe.

eredeti ei.
74 750
20 932
10 622
0
0
106 304

módosított ei.
77 106
21 521
11 076
228
425
110 356

365
0
0

1 100
178
250
17

Adatok E Ft-ban
teljesítés 1-11 hó várható dec.havi év összesen
71 148
6 580
77 728
20 139
1 778
21 917
10 545
800
11 345
228
0
228
414
0
414
102 474
9 158
111 632
935
178
250

10
0
0

945
178
250

bérkompenzáció 1-12 hó
Csárdaszállástól önk.kieg.
pénzmaradvány
összes bevétel

0
0
0
365

524
0
2
2 054

485
0
2
1 850

39
500
0
549

524
500
2
2 399

bevétel kiadás különbsége

105 939

108 302

100 624

8 609

109 233

állami támogatás év végi elszámolása

107 217

Gyomaendrőd önkormányzati kiegészítő támogatása

2 016

Tájékoztató adat a gyereklétszám és a hozzá kapcsolódó pedagógus létszám alakulásáról
Óvodaped.
elismert
fő
csökkenés csoportszám
létszáma
Gyereklétszám 2012/2013 tanítási évben
235
10,5
21
Gyereklétszám 2013/2014 tanítási évben
207
-28
10
18,8
Gyereklétszám 2014/2015 tanítási évben
183
-24
9,5
16,8

Tényleges
létszám
20
20
20

Kérem a Tisztelt testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és 4 millió Ft összegű támogatási keretet
meghatározni az óvodai feladatellátás finanszírozására. A támogatási keret forrásaként a működési tartalékban
megtervezett oktatási vagyon működtetésének tartalék keretét szíveskedjen kijelölni.
Döntési javaslat
"Óvodai feladatellátáshoz önkormányzati kiegészítő támogatás biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az óvodai feladatellátás 2014. évi finanszírozásához 4 millió Ft (Kistérségi
Óvoda: 2,5 millió Ft, Nonprofit Kft-k: 1,5 millió Ft) összegű támogatási keretet határoz meg. Az Önkormányzattal
óvodai feladatellátásra kötött köznevelési szerződésben meghatározottak alapján a Gyermekliget Nonprofit Kft-t, a
Tulipános Nonprofit Kft-t és a Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kft-t megillető önkormányzati kiegészítő támogatás
átutalására 2015. január 31. napjáig kerül sor a tényleges egy óvodásra eső önkormányzati kiegészítő támogatás
éves összegének ismeretében. Az óvodai feladatellátáshoz szükséges 4 millió Ft összegű önkormányzati kiegészítő
támogatási keret forrásaként a 2014. évi költségvetési rendelet működési tartaléka között megtervezett oktatási
vagyon működtetésének tartalék keretét jelöli ki.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 01. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. december 10-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2014.
évben végzett tevékenységéről
Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 536/2010. (XII. 23.) számú határozata alapján
elfogadta a Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény éves beszámolójának formai és tartalmi
szempontrendszerét, melyet a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. CXL törvény II. fejezete alapján határozott meg:
I.
Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása
II.
Szolgáltatás
II. 1. Szervezetben bekövetkezett változások – alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat változásai,
módosításai
II. 2. Szervezeti egységenként a
Katona József Művelődési Központ által ellátott
Népház – Kistérségi Konferenciateremhez kapcsolódó
Endrődi Tájház és Helytörténeti Múzeum által ellátott
Gyomai Táj és Alkotóház által ellátott tevékenységek, feladatok szakmai tartalmának bemutatása, az
igénybevevők számának alakulása az előző évekhez viszonyítva
III.
Szervezeti egységenként a finanszírozás alakulása, saját bevétel alakulása
IV.
Személyi és tárgyi feltételek alakulása szervezeti egységekre lebontva
V.
Az adott évben megvalósult fejlesztések
VI.
Intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzései
VII. Az adott évben benyújtott pályázatok
VIII.
Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
IX.
Tervek
Dr. Szonda István intézményvezető elkészítette az intézmény szakmai beszámolóját szakfeladatonként, melyben
bemutatásra kerültek az épületek műszaki állapota, 2014 évben végzett karbantartási és felújítási munkálatok,
továbbá a szervezeti egységekben megrendezésre került programok.
Az intézményi beszámoló tájékoztatást nyújt a nemzeti ünnepek és egyéb városi rendezvények megszervezéséről.
A beszámolóban olvasható az intézmény pénzügyi, személyi és tárgyi feltételeinek bemutatása, valamint a jövőre
vonatkozó tervek.
A szakmai beszámoló az előterjesztés mellékletében olvasható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a döntési javaslat alapján
elfogadni.

Döntési javaslat
"Beszámoló a Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2014. évben végzett tevékenységéről "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Szonda István intézményvezető
beszámolóját, a Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2014. évben végzett tevékenységéről.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató intézmény
5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.

Szakmai beszámoló a 2014-es évről
Készítette: Dr. Szonda István intézményvezető

1. Bevezető, helyzetelemzés:
Intézményünk 2014-ben, a város 25 éves jubileumi rendezvényeinek koordinációját végezte
és több ünnepi műsor és egyéb megemlékezés központi helyszínei voltak intézményünk
telephelyei. Örömteli döntés volt számunkra, a Katona József Művelődési Központ felújítási
munkálatainak támogatása, mely eredményeképpen megújult a színházterem, a klubterem
(52-es terem) és annak előtere. A felújítások még nem fejeződtek be, hiszen a
burkolatjavítások és elektromos hálózat korszerűsítések jelenleg is folynak. Az Endrődi
Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény és a Gyomai Táj- és Alkotóház karbantartási munkálatait
is elvégeztük, tisztító meszelésekkel, a nyílászárók mázolásával, kisebb tetőjavításokkal
őrizzük épületeink műszaki állapotát. Az Alfa pályázat segítségével kiállítás megújulás,
múzeumpedagógiai fejlesztések történtek intézményünknél. A „Lélekkel a Körösök mentén”
című pályázat során az Endrődi Népház telephelyünkön történnek fejlesztések, mely kedvező
hatással lesz nemcsak intézményünk hatékony működésére, hanem a város turisztikai
megújulására is.
A tárgyévben megszaporodtak intézményünk rendezvényei és közösségi tereink használata is
népszerűbb lett. Főleg a Katona József Művelődési Központ kihasználtsága növekedett,
melyben az önkormányzat civil támogatása kedvezően hatott; sőt új civil csoportok
jelentkeztek be foglalkozásaikkal.
Tanfolyamok, továbbképzések folytak az intézményünk több telephelyén. A Türr István
Képző- és Kutató Intézet és a Szarvasi Járási Oktatási Intézet egész évet átfogó átképzési és
továbbképző tanfolyamokat folytatott intézményünkben.
A személyi ellátás tekintetében nem történt változás, hiszen a 2013-ban, a könyvtárhoz
áthelyezett státusz és bér kompenzációja nem történt meg, így intézményünk 2014-ben az
adott feladatokat kevesebb létszámmal oldotta meg. Viszont sokat segített és segít a Magyar
Művelődési Intézet kulturális közfoglalkoztatási programja, mely keretében 2015 februárjáig
két fő kulturális közfoglalkoztatott segíti munkánkat. Ők az Endrődi Népház telephelyünkön
látják el feladatukat.

Az Endrődi Tájház épületén elvégeztük a külső állagmegóvó munkálatokat és a belső
terekben a nyílászárók festése-mázolása történt. A műemlék védelmére az idén is nagy
figyelmet fordítottunk, hiszen a településünk egyik védett épületét gondozzuk. A helytörténeti
épületrész teljes külső festését elvégeztük és kialakítottunk egy új kiállító teret, melybe a
megújult csizmadia kiállítás költözött.
A Gyomai Táj- és Alkotóházon a meszelés és udvarrendezés karbantartó munkálatai folytak,
megőrizve ezzel a műemléki védettségre érdemes épületet.
A Népház épületén az idén nem végeztünk felújítási munkálatokat, csupán a kötelező
karbantartásokat tudtuk elvégezni. A későbbiekben a Szent Antal utca felőli épületrész tető
javítását kell beütemezni, mert ez az épületrész kimaradt a korábbi felújításokból.
A Katona József Művelődési Központ épületének állapota a tárgyévben sokat javult. A
színházterem teljes körű felújítása történt, mely során a festés-mázolást, a parketta felújítását,
a kárpitok cseréjét végeztük el. A Kossuth út felőli épületünk klubterme és előtere is
megújult. Felszedtük az elavult, dohos deszkapadlót, elkészítettük az aljzatbetont és esztétikus
padlóburkolatot kapott a terem és előtere is. Minkét épületrészünkhöz elkészültek a rokkant
feljárók, melyeket nagy megelégedéssel használnak a mozgássérült vendégeink. A Kossuth út
felőli kerítés teljes mázolását tudtuk elvégezni az idei évben. A felújítási munkálatokat a
következő évben folytatni kellene, hiszen a gyári hibás cserépfedést már nem tudjuk
pótlásokkal javítani, ezért a teljes cserére szükség van. Ehhez szükséges költségtervet beadtuk
a jövő évi költségvetéshez. A fűtéskorszerűsítést továbbra is szorgalmazni kell, hiszen az
elavult 1980-as évek energiafelhasználásra tervezett fűtésrendszer milliós kiadásokkal terheli
meg a költségvetésünket. Próbálunk takarékoskodni az energiával, mely főleg a színházterem
ésszerűsített használatával lehetséges. Igyekszünk a fűtési szezonban a színháztermi
rendezvényeket összpontosítani, de egy-egy, 1-2 órás, heti rendszerességgel működő
csoportok érdekében kénytelenek vagyunk felfűteni, ezért a rövid időszakért is a
színháztermet, mely alkalmanként 20-25000 Ft-os többletköltséget jelent.
A vázlatos helyzetelemzés végén összefoglalva elmondhatom, hogy a minimalizált
költségforrások és dolgozói létszámok ellenére sikerült megoldanunk a vállalt feladatainkat.

Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása:

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi

Pénzeszköz átadás

Mód. ei.

Telj.

Mód. ei.

Telj

Mód. ei.

Telj.

9744

8073

2642

2205

14994

12564

105

0

(2014. 10. 31-ei adatok és ezer forintban értendők)

2. Szolgáltatás:
3.1. A szervezetben bekövetkezett változások (alapító okirat, szervezeti és működési
szabályzat változásai:
a.) Az idei évben nem történtek változások az alapító okiratban, a szervezeti és működési
szabályzatban sem.
b.) Intézményünk a városi újság (Hírmondó) kiadási feladatait látta el 2014-ben.
3.2. Katona József Művelődési Központ
A Művelődési Központ továbbra is a város közművelődési és kulturális rendezvényeinek
prioritást élvező közösségi tere. A közel háromszáz főt befogadó színházterme helyet ad a
város intézményei és társadalmi szervei által szervezett kulturális rendezvényeknek. A város
intézményeinek fél-évi és évzáró rendezvényei, a civil csoportok nagyrendezvényei mellett a
helyi iskolák és óvodák is egyre többször használják a közművelődési terünket.
A város 25 éves jubileumi emlékévében megszaporodtak saját és a társadalmi szervezetekkel,
civil csoportokkal közösen megvalósított rendezvényeink.
Tavasszal Horgas Eszter fuvolaművész volt a vendégünk. A Talamba ütőzenekarral egy
egész estés közös koncertet adtak. A másik nagyobb színházi rendezvényünk a „Kállai
Ferenc a kortársak szemével” című emlékest, ahol a Pesti Magyar Színház színművészei
emlékeztek a Kossuth-díjas művészre. A Határ Győző emlékév kapcsán novemberben sajátos
hangulatú színházi előadásnak adott otthont a kultúrház. A gimnáziumban Egyetemi Esték
előadássorozatot indítottunk el, melyen neves kutatók előadásait hallhatták a diákok és az
érdeklődők. A Magyarország-Szeretlek, Szent Mihály-napi rendezvény helyszíne volt a
művelődési ház. A szüreti lovas felvonulással a korábbi hagyományokat élesztettük fel, és a
hozzá kapcsolódó programok (szüreti bemutató, pásztor hagyományok, Szent Mihály-napi
tűzgyújtás) népes közönséget vonzottak a rendezvényre.
A Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen rendeztük meg a „Málenkij robot”- a német
ajkú lakosság deportálásáról való megemlékezést és filmbemutatót, valamint a nagysikerű
Márton-napi rendezvényt. Ugyancsak segítséget nyújtottunk a GYÜSZTE VI. Disznótoros és
böllérpálinka versenyének megvalósításához. .
A művelődési házban folyamatos tanfolyamok és képzések valósultak meg ebben az évben, és
reményeink szerint ezek 2015-ben is folytatódnak. A Türr István Képző- és Kutató Intézet és

a Szarvasi Járási Oktatási Intézet egész évet átfogó képzéseket indított a művelődési
központban. A gyermekeknek színházi előadásokat tartottunk, a fiatalok számára pedig
amatőr könnyűzenei koncertet szerveztünk, ahol gyulai, budapesti és helyi zenekarok léptek
fel. A művelődési ház előadások, bemutatók és tanfolyamok állandó helyszíne. A
sajátbevételek növelése érdekében rendszeresen adunk helyet kereskedelmi tevékenységnek
(vásároknak, termékbemutatóknak).
A Katona József Művelődési Központban működő civil csoportok:
Aerobic (hetente kétszer)
Kung-Fu csoport (egyeztetett időpontban)
Dr. Tóth Elek Nyugdíjas Kertbarát Kör (havonta)
Galaktika Baráti Kör (havonta)
Gyomai Nőklub (kéthetente)
Kner TSE (hetente kétszer)
Komédiás Kör (egyeztetett időpontban)
Körösmenti Táncegyüttes (hetente)
MSZP (egyeztetett időpontban)
Őszidő Nyugdíjas Klub (hetente)
Rumba TSE (egyeztetett időpontban)
Tupper Klub (havonta)
Kállai Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Int.
Néptánc tanszaka (hetente kétszer/háromszor)
Zumba (hetente egyszer)
Modern tánc (hetente egyszer)
Baba-mama klub (havonta kétszer)
Kézimunka kör (kéthetente egyszer)
3.3. Endrődi Népház
A Népház épületében hat állandó civil csoport működik, akik heti vagy havi rendszerességgel
látogatják a közösségi teret. A közművelődési programok mellett tovább folytattuk a

tudományos és szakmai konferenciák és tanácskozások szervezését. Januárban a
Háromkirályjárás és Betlehemes játékra megtelt a konferencia terem. A helybeli
gyermekcsoportok mellett felléptek a hunyai és vésztői diákok is. Áprilisban a XI.
Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi Konferencia tartotta tudományos előadásait a kertészet
témakörében. Dr. Surányi Dezső MTA doktora, Dr. Bartha Elek MTA doktora, rektor
helyettes, Dr. Forisek Péter egyetemi docens, dékán helyettes volt a vendégünk.
A gyerekeknek gyermekszínházat szerveztünk. Az Endrődi Népház kiállító terme egész évben
várta a kultúra iránt érdeklődő látogatókat. Januárban Kolarovszki Zoltán képzőművész
kiállításával nyitottuk a szezont és könyvbemutatóval egybekötött Betyár kiállításnak adtunk
otthont. A Körös-Maros Nemzeti Park Természetrajzi kiállítását fogadtuk, mely rendhagyó
biológia óra keretében nyílt meg. Május elején, a gyomai születésű Bódi Károly munkáiból
rendeztünk tárlatot. Áprilisban nyílt meg a Kállai Ferenc emlékkiállítás, melyen a Maszk
Országos Egyesület, a Kállai Ferenc Alapítvány és a Pesti Magyar Színház képviselői is
megjelentek. A Tárlatot Hegedűs D. Géza Kossuth-díjas színművész nyitotta meg.
7. alkalommal adtunk helyet a Gyomaendrődi Holló László Művésztelep záró kiállításának.
Nagy sikerrel nyílt meg a helyi amatőr alkotók munkáiból rendezett Gyomaendrődi Őszi
Tárlat. Évzáró kiállításunk (november 29-én nyílt meg) a Tolnay 100, a művésznő 100.
születésnapja alkalmából megrendezett emlékkiállítás. A megnyitón részt vett a kiállítás
kurátora Dr. Góg Laura, aki bemutatta az évfordulóra megjelent könyvét. A Népház kiállító
termében rendezett kiállításainkat 2014. november 30-ig 700 fő tekintette meg (A kiállítások
ingyenesen látogathatók, viszont látogatószámlálást végzünk.)
Városunk nagy ívű pályázatot nyert a Lélekkel a Körösök mentén címmel, vallásturisztika és
ökoturisztika témában. A pályázat segítségével négy helyszínen alakítanak ki turisztikai
attrakciókat. A vallásturisztikai fejlesztések egyik központi helyszíne az Endrődi Népház és
környezete. Az udvaron Szent Antal zarándokház épül és felújítják a Szent Antal sütőházat
is. A vallásturisztikai programok koordinálására és működtetésére Közművelődési
Intézményünk kapott megbízást. Ehhez kapcsolódva már júniustól szerveztünk ebben a
témában különböző rendezvényeket (Szent Antal napi ünnepség, Szent Imre búcsúhoz
kapcsolódó kiállítás és zarándoknap). A jövő évtől 3.5 fő alkalmazására lesz lehetőség, akik a
vallásturisztikai programok és létesítmények működtetésében nyújtanak segítséget. Az
Endrődi Népházban állandó szakrális kiállítás valósul meg a következő évben és
konferenciákat, kulturális rendezvényeket szervezünk a vallásturisztikához kapcsolódva.

Az Endrődi Népházban működő civil csoportok:
Cukorbetegek Klubja (havonta)
Gyomaendrődi Sakk-kör
I.sz. Nyugdíjas Klub Egészség Kör
(havonta)
Endrődi Gazdakör (kéthetente)
Jóga (hetente)
KDNP (havonta)

3.4. Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
A muzeális gyűjteményünkben a tájház épülete teljes állagvédő felújításban részesült, így újra
szép környezetben tudja fogadni a látogatókat. A látogatói csoportok április-szeptember
között látogatják nagy számban a múzeumot. Még mindig a legnagyobb vonzerejét a
tájháznak a múzeumpedagógiai foglalkozások jelentik. A kézműves, a csizmadia és a
kemencés foglalkozások résztvevői adják látogatóink zömét. A nyár folyamán több
gyermektábornak adtunk helyet. A családi programjaink közül a heti kemencés
sütőbemutatónk rendszeressé vált. Így minden péntek délelőtt meghirdettük a programot,
melyre egyre többen jelentkeztek. Múzeumunk az idén is részt vett a Múzeumok Őszi
Fesztiválja című országos programsorozaton, melyre a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi
Múzeumtól 50 000 Ft támogatást nyertünk. Az első fesztivál rendezvényünk október 10-én
volt az Endrődi Tájházban, „A lámpás én vagyok. Tanárok éjszakája” címmel. A második
rendezvényt november 12-én tartottuk a „németvárosban”, ahol bemutattuk a gyomai svábok
építészeti kultúráját. Az Alfa pályázat megvalósítása átnyúlt az idei évre. A pályázat
támogatásával megújítottuk a csizmadia műhely kiállításunkat. Sikerült néhány tárgy
restaurálását elvégezni és múzeumpedagógiai programjainkat is tudtuk fejleszteni. A
bútorfestő foglalkozásunkhoz eszközöket szereztünk be és kiadtunk egy múzeumpedagógiai
foglalkoztató füzetet is. A pályázaton nyert 2 000 000 Ft biztosította a fejlesztés anyagi
forrását.
A 2014. évben (október 30-ig) 1778 fő kereste fel a muzeális gyűjteményt. A
gyűjteménykezelő muzeológust (Dr. Szonda István) az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya
néprajzi szakfelügyelőnek nevezte ki.
3.5. Gyomai Táj- és Alkotóház

A Gyomai Táj- és Alkotóházon a meszelés és udvarrendezés karbantartó munkálatai folytak,
megőrizve ezzel a műemléki védettségre érdemes épületet. A Kurgán Hagyományőrző
Egyesület nem kívánja a továbbiakban igénybe venni a házat. A tájház, a nyári napközinek
volt állandó helyszíne, melyet a Családsegítő Szolgálat szervezett. A Dobkör és a Jóga kör a
nyári időszakban családi napokat szervezett a házban. Az alkotóház programjainak
megvalósításában segíthet a Gyomaendrődi Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítvány, amely
szervezet célul tűzte ki, egy kézműves alkotóház támogatását, szakmai munkájának segítését.
3.6. 2013. évi Nemzeti ünnepek és egyéb városi rendezvények
Intézményünk továbbra is felvállalta a nemzeti és egyéb városi ünnepi rendezvények
megszervezését és lebonyolítását. A költségvetésből 500 000 Ft-ot kaptunk a rendezés
költségeire. Állandó pénzügyi lebonyolítói vagyunk a Cibere Gyermeknapnak. Az idén
200 000 Ft fellépői költséget, plusz Artisjus jogdíjat fizettünk ki a besenyszegi rendezvényre.
Az állami ünnepeken kívül a Hősök napját és a Trianoni emléknapot szerveztük.

Az

augusztus 20-ai megemlékezés a Városháza előtt volt, melyhez kapcsolódóan lovas
felvonulást szerveztünk. Az ünnepség hangulatát emelte a Szarvasi Rezesbanda játéka. Az
advent négy vasárnapján városi ünnepséget szervezünk, és társszervezői vagyunk a Cibere
Mikulásnapnak.

3. Szervezeti egységek finanszírozásának alakulása:
Kiadások alakulása:

(2014. október 30-ig adatok E Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód.
Ei.
% ban

Személyi
juttatások

9686

9744

8073

82.85

Munkaadót
terhelő

2615

2642

2205

83.45

Dologi kiadás

12440

14994

12564

83.79

Kiadások
mindösszesen

24741

27380

22842

83.42

járulékok

• Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányosnak megfelelően
alakult.
• A dologi kiadásoknak a vizsgált időszakban 83.79 %-a került felhasználásra, ami egy
időarányos és takarékos gazdálkodást mutat.
Bevételek alakulása:

(2014. október 30-ig adatok E Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei.
%-ban

Intézményi műk.
bevételek

6800

6936

6265

90.32

Irányító szervtől
kapott támogatás

18001

22315

18682

83.71

Bevételek
összesen

24801

29251

24947

85.28

• Az intézményi saját bevételek az időarányosan teljesültek. A Tájháznál a betervezett 800
E Ft-ból 545 E Ft realizálódott, a Művelődési Házaknál pedig a tervezett 6 millió forintból
5.620 E Ft folyt be.
• Az irányító szervtől igénybevett támogatás felhasználásának összege időarányos, a
módosított előirányzatban a 2 millió Ft pályázati támogatás, és a 2 millió Ft felújítási
támogatás is beszámításra került.

5. Személyi és tárgyi feltételek alakulása:
Az év folyamán történt változások:
-

1 fő (szülési szabadságról jött vissza) januártól nyolc órában látja el az adminisztrációs
feladatokat

-

2 fő kulturális közfoglalkoztatott nyolc órában segíti munkánkat (2014. szeptember 1.2015. február 27.)

Aktuális helyzet:
- Tájház: 2 fő kinevezés határozatlan időre
- Művelődési Központ-Népház: 3 fő kinevezés határozatlan időre

6. Az intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzései:

Az idei évben belső ellenőrzés nem volt intézményünknél. A gazdálkodásunk folyamatos
pénzügyi ellenőrzését az önkormányzat Pénzügyi Osztálya végzi.

7. Az adott évben benyújtott pályázatok:
- Múzeumok Őszi fesztiválja pályázatban 50 000 Ft támogatás
- Eszközkorszerűsítési pályázat művelődési házaknál 350 000 Ft támogatás

8. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség:
Az intézmény sokoldalú feladataiból következően igen sok intézménnyel, szervezettel és
magánszeméllyel áll kapcsolatban. Elmondhatjuk, hogy városunk szinte valamennyi lakójával
kapcsolatba kerülünk, valamint az ide látogató turistákkal is. A különféle programok
megvalósulásában városunk valamennyi intézményével, civil szervezetével együttműködünk.
A különféle civil szervezetek, csoportok működését segítjük (adott esetben gépelés, másolás,
segítség program szervezésében és lebonyolításában, reklámozás, stb.) Együttműködünk a
Tourinform Irodával, és a szomszédos települések turisztikai szolgáltatóival. Szorosan
együttműködünk városunk oktatási intézményeivel, valamint több országos felsőoktatási
intézménnyel. Szakmai együttműködés alakult ki a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal és a
Magyarországi Tájházak Szövetségével. Együttműködünk a szomszédos települések
közművelődési intézményeivel és a megyei szervekkel. Szoros munkakapcsolatban dolgozunk
az Artisjus jogvédő szervezettel. Jó kapcsolatokat ápolunk a médiák képviselőivel (helyi és
regionális írott sajtó, elektronikus média, Videokrónika, Körös TV, országos médiák: MTV1,
Duna TV, Digi TV, Békés Megyei Hírlap, Hír6 stb.)

9. Tervek a jövő évre vonatkozóan:
Az intézményünk hatékonyabb működése érdekében a szakfeladatok szakmai színvonalát
emelnünk kell. Az egyes szakfeladatok ellátásához szükséges munkaerőstátusz minimumát
fokozatosan az optimálisra kell emelni. Az intézményegységek racionális működtetése
strukturális változtatásokat igényel, de ezeket a változtatásokat csak városi szintű
együttműködésben lehet megvalósítani. A vallásturisztikai fejlesztések új lehetőségeket
nyitnak intézményünk életében, melyek hatékonyabb működést és a telephelyeink
gazdaságosabb kihasználását eredményezik.
A beszámoló részét képezi az intézmény 2014. évi saját szervezésű programjainak melléklete.

Gyomaendrőd, 2014. november 30.

A Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
2014-es saját és közös rendezvényei
Időpont

Rendezvény

Helyszín

Rendező szervezetet és kapcsolattartó
személy neve elérhetősége

S

Január

Háromkirályjárás

S

Január 31. 16 óra

S

Február 10. 17 óra

Kolarovszki Zoltán képzőművész
kiállítása
Dr. Márai Géza: Tájgazda program
előadás
Egyetemi esték:
Cs. Szabó István:
Papp Zsigmond munkássága
Betyárvilág Könyvbemutató és kiállítás

Endrődi TájházEndrődi Népház
Endrődi Népház

Közműv.
Szonda István
Közműv.
Szonda István
Közműv.
Szonda István
Közműv.-Kner I. Gim.
Szonda István

K Február 13. 16 óra

S

Február 28. 16 óra

S

Március 7. 19 óra

S
S

Március 14. 18.30kor
Március 20. 17 óra

Horgas Eszter és a Talamba együttes
koncertje
1848-49-es forradalom és
szabadságharc emlékünnepsége
Málenkij robot- filmbemutató

S

Március 28. 10 óra

Természetrajzi kiállítás

K Március 27. 16 óra
S

Április 12

Egyetemi esték: Dr. Khöler Mihály
előadása
XI. Gyomaendrődi Néprajzi
Konferencia

Endrődi Népház
Kner Imre
Gimnázium
Endrődi Népház

Közműv.
Szonda István
Katona J. Műv.
Közműv.
Központ
Szonda István
Szabadság tér Közműv.
Országzászló
Szonda István
Katona J. Műv. Közp. Közműv.
Szonda István
Endrődi Népház
Közműv.
Szonda István
Kner Imre
Közműv.-Kner I. Gim.
Gimnázium
Szonda István
Endrődi Népház
Közműv.
Szonda István

S

Április 18. 19 óra

Könnyűzenei koncert

S

Április 23.

Jókai Színház-gyermekműsor

S

Április 25. 11 óra

S

Május 9. 16 óra

Kállai Ferenc Emlékkiállítás
megnyitója
Bódi Károly emlékkiállítás

Május 15-18

Szent László zarándoklat Nagyváradra

Május 25. 10. óra

Hősök napja

S
S

Június 1. 9.30 órakor Nemzeti Összetartozás napja
megemlékezés
K Június 13.
Projektnyitó Lélekkel a Körösök
mentén. Szent Antal napi ünnepségek
S

Július 4. 16 óra

S

Augusztus 20.

S

Szeptember 6. 18
óra

S

Szeptember 27.

K

Október 6. 13 óra

Gyomaendrődi Holló László
Művésztelep záró kiállítása
Városi ünnepség

Katona J. Műv.
Központ
Katona J. Műv.
Központ
Endrődi Népház
Endrődi Népház
Indulás 22-én reggel
7 órakor Szent Imre
katolikus templomból
Szent Imre katolikus
templom-Hősök tere
Református templomországzászló
Endrődi NépházSzent Antal sütőházSzarvasvégi temető
Endrődi Népház

Kállai Ferencről a pályatársak
szemével című rendezvény

Katona J. Műv.
Központ

Szüreti felvonulás és bál

Katona J. Műv.
Központ
Katona J.Műv.

Kállai Ferenc Népfőiskola ünnepi
alakuló rendezvénye. Október 6. Aradi

Közműv.
Szonda István
Közműv.
Szonda István
Kállai Ferenc Alapítvány- Közműv.
Szonda István
Közműv.
Szonda István
Szonda István (vallásturisztikai
program)
Közműv.
Szonda István
Közműv.
Szonda István
Közműv.-GYÜSZTE-Szent Imre
Egyházközség
Közműv.
Szonda István
Közműv.
Szonda István
Kállai Ferenc AlapítványKözműv.
Szonda István
Közműv.
Szonda István
Kállai F. Népfőiskola- Közműv.
Szonda István

S

Október 22. 17 óra

megemlékezés
Gyomaendrődi Őszi Tárlat

S
S

Október 23.
November 8. 14 óra

Városi ünnepség
Szent Imre herceg kegytárgy kiállítás

Hősök tere
Endrődi Népház

K

November 15. 16
óra
November 22. 13
óra
November 29. 6
órától
November 29. 17
óra

Határ Győzőemlékest-színházielőadás

Katona J. Műv.

Márton Nap

Katona J. Műv.

VI. Disznótoros és böllérpálinka
verseny
Tolnay 100 emlékkiállítás és
könyvbemutató

Katona J. Műv.

Közműv.
Szonda István
Közműv. Szonda István
Közműv. Szonda István
(vallásturisztikai program)
Határ Győző Könyvtár-Közműv.
Szonda István
Közműv. Szonda István
Német Kisebbségi Önkormányzat
GYÜSZTE- Közműv.

Endrődi Népház

Közműv. Szonda István

Szabadság téri
szökőkút
Katona J. Műv.
Szabadság téri
szökőkút
Szabadság téri
szökőkút
Szabadság téri
szökőkút

Közműv.
Szonda István
Varga Mihály - Közműv
Közműv.
Szonda István
Közműv.
Szonda István
Közműv.
Szonda István

K
K
S

S

November 30.

Adventi Gyertyagyújtás

K
S

December 6.
December 7.

Cibere Mikulás
Adventi Gyertyagyújtás

S

December 14.

Adventi Gyertyagyújtás

S

December 21.

Adventi Gyertyagyújtás

S – Saját Rendezvény
K – Közös Rendezvény

Endrődi Népház

7. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. december 10-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztatás a Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítványról
Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület
Gyomaendrőd Város polgármestere Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 7. §-ban
meghatározottakra figyelemmel felkérte Dr. Szonda István kuratóriumi elnököt, hogy szíveskedjen a Képviselőtestületet részletesen tájékoztatni a Gyomaendrődi Kállai Ferenc Népfőiskola alapításáról, működéséről
Dr. Szonda István kuratóriumi elnök elkészítette a tájékoztatót az alapítvány megalakulásáról és működéséről, mely
az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.
Döntési javaslat
"Tájékoztatás a Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítványról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Kállai Ferenc Népfőiskola
alapításáról, működéséről szóló tájékoztatót.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. december 10-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Együttműködési megállapodás módosítása a településen működő nemzetiségi
önkormányzatokkal
Ugrainé Gróf Éva
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. §. (2) bekezdése, valamint a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-a alapján a települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat
együttműködésük szabályait megállapodásban rögzítik, melyben a nemzetiségi önkormányzatok működéséhez
kapcsolódó személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása illetve gazdálkodásának rendjének lebonyolítására
vonatkozóan állapodnak meg. Az együttműködési megállapodást Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi
Önkormányzata 10/2012.(IV. 24.) NNÖ határozatával, Gyomaendrőd Város roma Nemzetiségi Önkormányzata
13/2012.(IV.23.) RNÖ határozatával, Gyomaendrőd Város Önkormányzata 212/2012.(IV.26.) Gye. Kt.
határozatával hagyta jóvá. A belső ellenőrzés javaslatot tett annak aktualizálására, ugyanis 2013. január 1-től a
Gyomaendrőd Város Polgármesteri hivatala megszűnt jogutódja a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal látja
el a nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatos pénzügyi és egyéb adminisztrációs feladatokat. Az elmúlt időszakban
több olyan jogszabályi változás történt melynek a megállapodásban való pontosítása szükségessé vált ( átmeneti
időszak 2012. évre vonatkozott, költségvetési koncepciókészítés, beszámolási kötelezettség. stb).
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az együttműködési megállapodás tervezetet tárgyalja meg.

1. döntési javaslat
"Együttműködési megállapodás a Német Nemzetiségi Önkormányzattal"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Gyomaendrőd Város
Német Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást a nemzetiségi önkormányzat
működésének személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása illetve gazdálkodási rendjének lebonyolítására
vonatkozóan az alábbiak szerint:
Együttműködési megállapodás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. §. (2) bekezdése, valamint a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban Nj, tv.) 80.§-a alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd, Selyem út 124. (képviseli: Toldi Balázs polgármester) és Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi
Önkormányzata Gyomaendrőd, Selyem út 124. (képviseli: Hack Mária elnök) együttműködésük szabályait az alábbi
megállapodásban rögzítik:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Nemzetiségi Önkormányzat a Nj. törvény alapján közösen biztosítják a
településen élő nemzetiségek jogainak érvényesülését. A képviselő-testület ennek érdekében együttműködik a
közvetlen módon megválasztott helyi nemzetiségi önkormányzattal. A nemzetiségi önkormányzat alapvető feladata
az adott nemzetiségekhez tartozó személyek és közösségek érdekeinek a védelme és képviselete a Nj. törvényben
megállapított feladat és hatáskör ellátásával. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nj.
törvény előírásai alapján tájékoztatási, javaslattételi, kezdeményezési és egyetértési jogok érvényesülését biztosítja
a Nemzetiségi Önkormányzat számára. A Nemzetiségi Önkormányzattal való kapcsolattartásra kijelölt személy a
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Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: önkormányzati hivatal) Pénzügyi osztályának a
nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintézője (továbbiakban: pénzügyi ügyintéző).
A nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítása
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Nemzetiségi Önkormányzat számára székhelyén arra kijelölt
helyiséget a testületi ülések megtartásához, az ügyintézési feladatok ellátásához ingyenes használattal biztosít, az
önkormányzat feladatellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelve. A Nemzetiségi Önkormányzat
köteles a részére használatba adott helyiséget rendeltetésszerűen használni. Az Önkormányzat az irodahelyiségek
berendezése, valamint az önkormányzati működéshez szükséges tárgyi eszközöket az önkormányzati hivatalban
használatos minőségben biztosítja.
A Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosított helyiséget terhelő közüzemi költségeket a testületi működés
feltételeinek biztosítása érdekében Gyomaendrőd Város Önkormányzata viseli.
2.
A nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) a
tárgyi feltételek mellett biztosítja a személyi feltételeket, amelyek alatt a testületi működéshez kapcsolódó
dokumentumok nyilvántartásának szakszerű és pontos nyilvántartási rendjét értjük. Az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatában rögzített módon biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére a testületi működés és a
testületi ülések előkészítésének feltételeit (meghívók, előterjesztések, postázása, testületi ülések jegyzőkönyveinek
elkészítése, postázása, sokszorosítása). A nemzetiségi önkormányzat működéséhez kapcsolódó tevékenységek
koordinációját, valamint a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete által hozott döntések nyilvántartását, a
testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz
kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatok ellátását a jegyzőkönyvvezető végzi. A nemzetiségi
önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Pénzügyi osztály pénzügyi
ügyintézője látja el.
3.
A jegyző, vagy az aljegyző részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein a helyi önkormányzat
megbízásából és képviseletében, jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi
önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzati hivatal gondoskodik.
2. Az Áht. 26.§ (1) bekezdése és az Ávr. 9. § (1) bekezdés alapján 2012. évtől elkülönül egymástól a helyi
önkormányzat, az önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal) és a helyi nemzetiségi önkormányzat
költségvetése. A nemzetiségi önkormányzatnak a tárgyévre vonatkozóan önálló költségvetést kell készítenie.
3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatban megállapított bevételei és kiadásai közgazdasági
tartalom szerinti további részletezéséről elemi költségvetést kell készíteni. Ezen elemi költségvetési
könyvvezetési kötelezettség a gazdálkodásra vonatkozó könyvek önálló vezetését és önálló beszámoló
készítését foglalja magába.
4. A nemzetiségi önkormányzat évente, de legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban
állapítja meg a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegét.
5.

A nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetését a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagyja jóvá. A helyi
önkormányzati hivatal teljesíti a nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetésről szóló adatszolgáltatást a
Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve felé az önkormányzati határozat képviselő-testület elé
terjesztésének határidejét követő 30 napon belül.

6. Az államháztartásról szóló törvény alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának
tartalmaznia kell:
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·
a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat
csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
·
a nemzetiségi önkormányzat engedélyezett létszámát,
·
a költségvetési egyenleg összegét,
·
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát működési és felhalmozási
cél szerinti tagolásban,
·
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló
finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
·
a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilizációs törvény szerinti adósságot
keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé, az adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegével
együtt,
·
a stabilizációs törvény adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az
adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a stabilizációs
törvény alapján meghatározottak szerinti saját bevételeit,
·
a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket,
·
a költségvetési határozatban elkülönítetten kell szerepelnie az évközi többletigények, valamint elmaradt
bevételek pótlására szolgáló általános tartaléknak és céltartaléknak. Az általános és céltartalék felett a képviselőtestület rendelkezik.
7. Az államháztartásról szóló törvény alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának
tartalmaznia kell:
Bevételek
·
Állami támogatások
·
Saját bevételek
·
Támogatás értékű működési bevétel
·
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
·
Támogatás értékű felhalmozási bevétel
·
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Kiadások
·
Személyi juttatások
·
Munkaadókat terhelő járulékok
·
Dologi kiadások
·
Felújítások
·
Felhalmozási kiadások
Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló eszközök
·
Belső eszköz: előző évi pénzmaradvány működési és felhalmozási célú tagolásban
·
Külső eszköz: finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai működési és felhalmozási cél szerinti
tagolásban
A Költségvetési határozat elkészítésének és elfogadásának folyamata, határidők:
A jegyző által elkészített költségvetési határozattervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke a központi
költségvetési törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a nemzetiségi önkormányzat Képviselőtestületének.
Az előirányzat módosítása, átcsoportosítása:
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 2. pontban foglalt kivétellel a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testülete dönthet.
2. A nemzetiségi önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatai a kormányrendeletben meghatározott
esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. Az
elnök az önkormányzat saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a
képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
3. Ha a helyi nemzetiségi önkormányzat a költségvetés készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, az
eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről az elnök a
képviselő-testületet tájékoztatja.
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4. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontban, de
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja
költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés - a nemzetiségi önkormányzatot érintő módon – az
általa meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési
határozat módosítását.
Beszámolás, zárszámadás:
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának első félévi
helyzetéről szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetéről a írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.
A tájékoztató tartalmazza a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos
alakulását, a költségvetési egyenleg alakulását, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése
teljesülésének várható alakulását.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat a vagyonáról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok
szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadásról szóló elemi beszámolót az elnök
hagyja jóvá.
3. A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott
költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek
megfelelően záró zárszámadást kell készíteni, a zárszámadás során valamennyi bevételeiről és kiadásairól
el kell számolni. A jegyző által elkészített zárszámadási határozattervezetet a nemzetiségi önkormányzat
elnöke a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a nemzetiségi önkormányzat
képviselő-testülete elé. A képviselő-testület a zárszámadásról határozatot alkot.
Együttműködési kötelezettség:
1. Annak érdekében, hogy egyrészt a helyi önkormányzat hivatala az Áht 27.§ 2. bekezdésében meghatározott
helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásával kapcsolatos
kötelezettségének megfelelő időben el tudja látni, másrészt azért, hogy ezáltal a Nemzetiségi Önkormányzat
a fentebb ismertetett, jogszabályilag meghatározott határnapokig eleget tudjon tenni a költségvetésével,
beszámolással és zárszámadással kapcsolatos kötelezettségeinek, közöttük az alábbi együttműködés
szükséges:
2. A nemzetiségi önkormányzat elnöke köteles a jegyző részére minden szükséges adatot rendelkezésre
bocsátani ahhoz, hogy a helyi önkormányzati hivatal az Áht. 27.§ 2. bekezdésében feladatait időben el tudja
látni. Ennek érdekében a nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat költségvetésével
kapcsolatban megjelölt valamennyi jogszabályilag előírt határidőt legalább 14 nappal megelőzően
rendelkezésre bocsátja a jegyző részére az Áht. 27. § 2. bekezdésben foglalt feladatának teljesítéséhez
szükséges valamennyi, a önkormányzati hivatal nyilvántartásában rendelkezésre nem álló adatot, ideértve
különösen az előirányzat átcsoportosításával és módosításával kapcsolatos előzetes adatszolgáltatást.
3. A helyi önkormányzat polgármesteri hivatala, mint a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és
kiadásaival kapcsolatban tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és
beszámolási feladatok ellátására köteles szerv annak érdekében, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat a
költségvetésével kapcsolatos jogszabályi határidőknek eleget tudjon tenni, a jogszabályban meghatározott
határidőket megelőzően legalább 7 nappal korábban a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsátja a
költségvetéssel kapcsolatos döntéshez szükséges anyagot.
4. Annak érdekében, hogy a helyi önkormányzati hivatal „ A nemzetiségi önkormányzat költségvetése” rész 6.
pontjában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének időben eleget tudjon tenni, a nemzetiségi
önkormányzat elnöke köteles az adatszolgáltatást a hivatal rendelkezésére bocsátani.
5. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat adott költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott
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költségvetéssel és zárszámadással, illetve nem tesz eleget beszámolási kötelezettségének, úgy a
költségvetés és zárszámadás elfogadásának, illetve a beszámoló elkészítésének határidejét követő hónaptól
az állami támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül. A felfüggesztés megszüntetésére és a támogatás
folyósítására a mulasztás megszüntetését követő hónaptól kerül sor.
6. A Felek tudomásul veszik, hogy az önkormányzat által megbízott könyvvizsgáló betekinthet a nemzetiségi
önkormányzat könyvelésébe, a nemzetiségi önkormányzat elnökétől és az önkormányzati hivatal pénzügyi
feladatot ellátó ügyintézőjétől e tárgykörben felvilágosítást kérhet. A könyvvizsgáló a nemzetiségi
önkormányzat költségvetési és zárszámadási határozat tervezetét megvizsgálja, hogy valós adatokat
tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és elemzi a nemzetiségi önkormányzat pénzügyi
helyzetét. A könyvvizsgáló ellenőrzési tevékenységén kívül a nemzetiségi önkormányzat pénzügyi
ellenőrzését az önkormányzat által megbízott belső ellenőr is ellátja.
Törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségek
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján 2012. január 1-től a kisebbségi önkormányzat
elnevezése nemzetiségi önkormányzat. A névmódosulást a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi
nyilvántartás felé adatmódosítás címén be kell jelenteni. A helyi nemzetiségi önkormányzatnak önálló adószámmal
kell rendelkeznie, valamint önálló fizetési számla nyitására kötelezett. A törzskönyvi nyilvántartást érintő változás
kezdeményezése a MÁK felé a helyi önkormányzati hivatal feladata a nemzetiségi önkormányzat elnökével
együttműködésben a változást követő 8 napon belül.
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és kötelezettségvállalásaival kapcsolatos
rendelkezések
1. A nemzetiségi önkormányzat vagyona a nemzetiségi közügyek ellátását szolgálja.
2.

A nemzetiségi önkormányzatokat – törvényben meghatározott eltérésekkel – megilletik mindazok a jogok, és
terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik.

3. Az önkormányzati gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a szabályszerűségéért az elnök felel. A
veszteséges gazdálkodás következményeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.
4. A nemzetiségi önkormányzat feladata vagyonának nemzetiségi célú felhasználása, lehetőség szerint
gyarapítása.
5. A nemzetiségi önkormányzat vagyonairól a nyilvántartást az önkormányzati hivatal vagyongazdálkodási
ügyintézője vezeti a helyi önkormányzat vagyonától elkülönítetten, amely tartalmazza a megalakuláskor
meglévő vagyont, illetve vagyonváltozást. A szükséges információkat és dokumentációkat a nemzetiségi
önkormányzat elnöke biztosítja. A leltározás megszervezése az önkormányzati hivatal vagyongazdálkodási
ügyintézőjének a feladata, amelyben a nemzetiségi önkormányzat elnöke is közreműködik. Amennyiben a
nemzetiségi önkormányzat törvényben meghatározott oknál fogva megszűnik, köteles a neki juttatott vagyont
a tulajdonosnak visszaadni.
6. Az önkormányzat vagy a képviselő-testület megbízatásának megszűnésével egyidejűleg az elnök
megbízatása is megszűnik, azonban az elnök elszámolási kötelezettséggel tartozik az önkormányzati
vagyon, ezen belül az állami támogatás jogszerű és időarányos felhasználásáról az új képviselő-testületnek,
ha nem alakul új képviselő-testület, akkor a megyei kormányhivatalnak.
7. A nemzetiségi önkormányzati vagyon jogellenes felhasználása esetén – amennyiben a volt tisztségviselő
vagy volt képviselő személyes felelőssége nem állapítható meg – a volt elnököt, elnökhelyettest és a volt
képviselő-testületi tagokat egyetemleges felelősség terheli, kivéve, ha egyértelműen igazolható, hogy a
jogtalan felhasználást eredményező döntés ellen szavazott.
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Kötelezettségvállalással kapcsolatos rendelkezések:
8. A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása
(végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni kizárólag az elnök, akadályoztatása
esetén az elnök-helyettese jogosult.
9. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettségvállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló
szabad előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás csak írásban és a
kötelezettség ellenjegyzése után történhet, kivéve, ha az értéke nem éri el a százezer forintot, vagy ha
pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik. Az előzetes írásbeli kötelezettséget nem igénylő
kifizetések teljesítésére vonatkozóan az érvényesítésre és pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó szabályt kell
alkalmazni.
10. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére jogosult személynek a kormányrendelet alapján a
felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettség
mellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.
11. A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítésigazolásra,
érvényesítésre, ellenőrzésre, utalványozásra jogosult személyek nevét és aláírás mintájukat e megállapodás
1. számú melléklete tartalmazza.
12. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló,
fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésének fedezetét.
13. A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy
a)
a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel
biztosítja a fedezetet,
b)
a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll,
c)
a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
14. A kötelezettségvállalás alapján kiállított számlák kifizetését utalásra a nemzetiségi önkormányzat elnöke
vagy elnökhelyettese aláírásával igazolja.
15. A kiadások teljesítése és a bevételek beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni és
érvényesíteni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét.
16. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. A pénzügyi teljesítés csak az utalványozás után lehetséges.
17. A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a
nemzetiségi önkormányzati önálló fizetési számláján köteles lebonyolítani. A helyi nemzetiségi önkormányzat
fizetési számláját a székhelye szerinti helyi önkormányzat által választott számlavezetőnél vezetheti.
18. A helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számláján kívül a helyi nemzetiségi önkormányzatok pályázati
elszámolás kezelésére szolgáló elkülönített számlát vezethet, melyről csak a megjelölt célokra fordítható
kiadások teljesíthetők.
19. A nemzetiségi önkormányzat részére a központi költségvetésből biztosított állami támogatások folyósítása a
nettófinanszírozás szerinti, valamint a visszafizetések teljesítése érdekében a kincstár által benyújtható
beszedési megbízások teljesítése céljából a nemzetiségi önkormányzat köteles a beszedési megbízás
benyújtására történő felhatalmazást a számlavezetője részére megadni.
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20. A nemzetiségi önkormányzat pénzkezelésére vonatkozó szabályait az önkormányzati hivatal házi pénzkezelési
szabályzata rögzíti. A nemzetiségi önkormányzat készpénzét a házipénztárban kezeli a pénztáros elkülönítetten. A
nemzetiségi önkormányzat jogosult számla ellenében a bevételek beszedésére, illetve a pénzkezelési
szabályzatban rögzített feltételek alapján köteles a bevétellel elszámolni. Vásárlási előleggel egy hónapon, azaz 30
napon belül köteles elszámolni. (Szja Tv. 72.§ alapján a 31. naptól természetbeni juttatásként adókötelessé válik). A
bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
21. Készpénzt elszámolásra csak névre szólóan, az arra jogosultak utalványozása és csak olyan bizonylat alapján
lehet kifizetni, melyen az összeg rendeltetése és az elszámolás határideje is fel van tüntetve. Ha nyilvánvalóvá válik,
hogy az elszámolásra kiadott összeg a célnak megfelelően nem használható fel, a felvett összeget haladéktalanul
vissza kell fizetni. Ha ugyanazon személy elszámolásra újabb összeget vesz fel, a korábban felvett összeggel akkor
is el kell számolnia, ha az annak elszámolására megjelölt határidő még nem telt el.
22. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a nemzetiségi önkormányzatok könyvvezetésének ellátása a helyi
önkormányzati hivatal feladata az Áht. 27.§-a alapján, ebből következően az önkormányzati hivatal
érvényben lévő szabályzatait kell alkalmazni a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan is.
23.

Az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat és annak nyilvántartásaitól elkülönítetten vezeti a
Nemzetiségi önkormányzat vagyoni és számviteli nyilvántartásait.

Összeférhetetlenségi szabályok:
24. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos
személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
25. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítésigazolásra irányuló
feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a polgári törvénykönyv szerinti közeli
hozzátartozója, vagy saját maga javára látná el.
Nyilvántartási szabályok:
26. A kötelezettségvállalást tartalmazó iratokból (szerződések, megállapodások, megrendelések, stb.) eredeti
példányt iktatni kell a nemzetiségi önkormányzat részére hitelesített iktatókönyvben, mely az irattárba kerül.
A kötelezettségvállalást tartalmazó iratokról a pénzügyi ügyintéző köteles nyilvántartást vezetni.
27. A kötelezettségek nyilvántartása a POLISZ integrált pénzügyi programmal történik, mely zárt rendszert alkot.
A kötelezettségvállalási bizonylatot a pénzügyi osztály ügyintézője minden esetben szerződésszámmal látja
el. A 100 E Ft-ot el nem érő tételekről a program automatikusan generált kötelezettségvállalási nyilvántartást
vezet.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy az fent felsorolt feladatokat
nemzetiségi önkormányzat működésére és gazdálkodására vonatkozóan Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatala keretein belül lássa el.

Záró rendelkezések
1. A jelen megállapodással nem rendezett kérdéseket a vonatkozó jogszabályok alapján (különösképpen: 2011.
évi CLXXIX. törvény (Nj.),2011. évi CXCV. törvény (Áht.), 368/2011. (XII: 31.) Korm. rendelet (Ávr.) és a
2011. évi CLXXXIX. törvény (Ötv.), illetve a megállapodást kötő felek egymás közötti egyeztetéssel rendezik.
2. Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata között 212/ 2012. (IV.26.) Gye. Kt. határozattal
korábban létrejött megállapodás hatályát veszti.
Záradék: Az

együttműködési megállapodást Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete /2014.(XII..)Gye. Kt
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határozatával, illetve Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata /2014.(XII..)NNÖ határozatával
hagyta jóvá.
Gyomaendrőd, 2014. december

Gyomaendrőd Város Önkormányzat
polgármestere

Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

1. számú melléklet

Nyilvántartás
a kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, az ellenjegyzésre,
az érvényesítésre, valamint a szakmai teljesítésigazolásra
jogosult személyekről és aláírás mintájukról
Név

Beosztás

Hatáskör

Hack Mária

elnök

Braun Márton

elnökhelyettes

Ugrainé Gróf Éva

ügyintéző

Kötelezettségvállaló,
utalványozó
szakmai teljesítést igazoló
Kötelezettségvállaló,
utalványozó
szakmai teljesítést igazoló
Ellenjegyző

Tóthné Gál Julianna

ügyintéző

Hatáskör
gyakorkójának
aláírása

Érvényesítő
Ellenőr

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 01. 05.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Ugrainé Gróf Éva
2. döntési javaslat
"Együttműködési megállapodás a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Gyomaendrőd Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást a nemzetiségi önkormányzat
működésének személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása illetve gazdálkodási rendjének lebonyolítására
vonatkozóan az alábbiak szerint:
Együttműködési megállapodás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. §. (2) bekezdése, valamint a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény ( továbbiakban Nj, tv.) 80.§-a alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd, Selyem út 124. (képviseli: Toldi Balázs polgármester) és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata Gyomaendrőd, Fő út 80. (képviseli: Szécsi Zsolt elnök) együttműködésük szabályait az alábbi
megállapodásban rögzítik:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Nj. tv. alapján
közösen biztosítják a településen élő nemzetiségek jogainak érvényesülését. A képviselő-testület ennek érdekében
együttműködik a közvetlen módon megválasztott helyi nemzetiségi önkormányzattal. A nemzetiségi önkormányzat
alapvető feladata az adott nemzetiségekhez tartozó személyek és közösségek érdekeinek a védelme és képviselete
a Nj. törvényben megállapított feladat és hatáskör ellátásával. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a Nj. törvény előírásai alapján – tájékoztatási, javaslattételi, kezdeményezési és egyetértési jogok
érvényesülését biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat számára. A Nemzetiségi önkormányzattal való
kapcsolattartásra kijelölt személy a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: önkormányzati
hivatal) Pénzügyi osztályának a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintézője
(továbbiakban: pénzügyi ügyintéző).
A nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítása
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Nemzetiségi Önkormányzat számára biztosítja a 6683/2 hrsz-ú,
természetben Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatti ingatlant. A nemzetiségi Önkormányzat a számára
biztosított épületben kialakított iroda helységben és tanácskozásra alkalmas helységben látja el
önkormányzati feladatait. A nemzetiségi önkormányzat köteles a részére használatba adott ingatlan
állagának megőrzéséről és rendeltetésszerű használatáról gondoskodni. A Nemzetiségi Önkormányzat
részére átadott ingatlan használata ingyenes, az ingatlannal kapcsolatosan felmerülő közüzemi költségeket a
Nemzetiségi önkormányzat viseli.
2. A Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) a
tárgyi feltételek mellett biztosítja a személyi feltételeket, amelyek alatt a testületi működéshez kapcsolódó
dokumentumok nyilvántartásának szakszerű és pontos nyilvántartási rendjét értjük. Az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített módon biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat részére a
testületi működés és a testületi ülések előkészítésének feltételeit (meghívók, előterjesztések postázása,
testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása, sokszorosítása). A nemzetiségi Önkormányzat
működéséhez kapcsolódó tevékenységek koordinációját, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete által hozott döntések nyilvántartását, a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek
előkészítését, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási és
postázási feladatok ellátását a jegyzőkönyv vezető végzi. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával
kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Pénzügyi osztály pénzügyi ügyintézője látja el.
3. A jegyző, vagy az aljegyző részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein a helyi önkormányzat
megbízásából és képviseletében és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi
önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzati hivatal gondoskodik.
2. Az Áht. 26.§ (1) bekezdése és az Ávr 9. § (1) bekezdés alapján 2012. évtől elkülönül egymástól a helyi
önkormányzat, az önkormányzati hivatal és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése. A nemzetiségi
önkormányzatnak a tárgyévre vonatkozóan önálló költségvetést kell készítenie.
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatban megállapított bevételei és kiadásai közgazdasági
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3.

tartalom szerinti további részletezéséről elemi költségvetést kell készíteni. Ezen elemi költségvetési
könyvvezetési kötelezettség a gazdálkodásra vonatkozó könyvek önálló vezetését és önálló beszámoló
készítését foglalja magában.

4. A nemzetiségi önkormányzat évente, de legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban
állapítja meg a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegét.
5.

A nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetését a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagyja jóvá. A helyi
önkormányzati hivatal teljesíti a nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetésről szóló adatszolgáltatást a
Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve felé az önkormányzati határozat képviselő-testület elé
terjesztésének határidejét követő 30 napon belül.

6. Az államháztartásról szóló törvény alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának
tartalmaznia kell:
·
a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat
csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
·
a nemzetiségi önkormányzat engedélyezett létszámát,
·
a költségvetési egyenleg összegét,
·
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát működési és felhalmozási
cél szerinti tagolásban,
·
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló
finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
·
a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilizációs törvény szerinti adósságot
keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé, az adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegével
együtt,
·
a stabilizációs törvény adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az
adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a stabilizációs
törvény alapján meghatározottak szerinti saját bevételeit
·
a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket,
·
a költségvetési határozatban elkülönítetten kell szerepelni, az évközi többletigények, valamint elmaradt
bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék. Az általános és céltartalék felett a képviselő-testület
rendelkezik.
7. Az államháztartásról szóló törvény alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának
tartalmaznia kell
Bevételek
·
Állami támogatások
·
Saját bevételek
·
Támogatás értékű működési bevétel
·
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
·
Támogatás értékű felhalmozási bevétel
·
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Kiadások
·
Személyi juttatások
·
Munkaadókat terhelő járulékok
·
Dologi kiadások
·
Felújítások
·
Felhalmozási kiadások
Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló eszközök
·
Belső eszköz: előző évi pénzmaradvány működési és felhalmozási célú tagolásban
·
Külső eszköz: finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai működési és felhalmozási cél szerinti
tagolásban
A Költségvetési határozat elkészítésének és elfogadásának folyamata, határidők:
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A jegyző által elkészített költségvetési határozattervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke a központi
költségvetési törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a nemzetiségi önkormányzat Képviselőtestületének.
Az előirányzat módosítása, átcsoportosítása:
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 2. pontban foglalt kivétellel a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testülete dönthet.
2. A nemzetiségi önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatai a kormányrendeletben meghatározott
esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. Az
elnök az önkormányzat saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a
képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
3. Ha a helyi nemzetiségi önkormányzat a költségvetés készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, az
eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy bevételi a tervezettől elmaradnak e tényről az elnök a
képviselő-testületet tájékoztatja.
4. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontban, de
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja
költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés - a nemzetiségi önkormányzatot érintő módon – az
általa meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési
határozat módosítását.
Beszámolás, zárszámadás:
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának első félévi
helyzetéről, a háromnegyed éves helyzetéről, írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató
tartalmazza a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a
költségvetési egyenleg alakulását, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése teljesülésének
várható alakulását.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat a vagyonáról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok
szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadásról szóló elemi beszámolót az elnök
hagyja jóvá.
3. A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott
költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek
megfelelően záró zárszámadást kell készíteni, a zárszámadás során valamennyi bevételeiről és kiadásairól
el kell számolni. A jegyző által elkészített zárszámadási határozattervezetet a nemzetiségi önkormányzat
elnöke a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a nemzetiségi önkormányzat
képviselő-testülete elé. A képviselő-testület a zárszámadásról határozatot alkot.
Együttműködési kötelezettség:
1. Annak érdekében, hogy egyrészt a helyi önkormányzat hivatala az Áht. 27.§ (2) bekezdésében
meghatározott helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásával
kapcsolatos kötelezettségének megfelelő időben el tudja látni, másrészt azért, hogy ezáltal a Nemzetiségi
Önkormányzat a fentebb ismertetett, jogszabályilag meghatározott határnapokig eleget tudjon tenni a
költségvetésével, beszámolással és zárszámadással kapcsolatos kötelezettségeinek közöttük az alábbi
együttműködés szükséges:
2. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köteles a jegyző részére minden szükséges adatot rendelkezésre
bocsátani ahhoz, hogy a helyi önkormányzati hivatal az Áht. 27.§ (2) bekezdésében feladatait időben el tudja
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látni. Ennek érdekében a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat költségvetésével
kapcsolatban megjelölt valamennyi jogszabályilag előírt határidőt legalább 14 nappal megelőzően
rendelkezésre bocsátja a jegyző részére az Áht. 27. § (2) bekezdésben foglalt feladatának teljesítéséhez
szükséges valamennyi, az önkormányzati hivatal nyilvántartásában rendelkezésre nem álló adatot, ide értve
különösen az előirányzat átcsoportosításával és módosításával kapcsolatos előzetes adatszolgáltatást.
3. A helyi önkormányzati hivatal, mint a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival
kapcsolatban tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok
ellátására köteles szerv annak érdekében, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat a költségvetésével
kapcsolatos jogszabályi határidőknek eleget tudjon tenni, a jogszabályban meghatározott határidőket
megelőzően legalább 7 nappal korábban a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsátja a
költségvetéssel kapcsolatos döntéshez szükséges anyagot.
4. Annak érdekében, hogy a helyi önkormányzati hivatal. „ A nemzetiségi önkormányzat költségvetése” rész 6.
pontjában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének időben eleget tudjon tenni, a nemzetiségi
önkormányzat elnöke köteles az adatszolgáltatást a hivatal rendelkezésére bocsátani.
5. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat adott költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott
költségvetéssel és zárszámadással, illetve nem tesz eleget beszámolási kötelezettségének, úgy a
költségvetés és zárszámadás elfogadásának, illetve a beszámoló elkészítésének határidejét követő hónaptól
az állami támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül. A felfüggesztés megszüntetésére és a támogatás
folyósítására a mulasztás megszüntetését követő hónaptól kerül sor.
6. A Felek tudomásul veszik, hogy az Önkormányzat által megbízott könyvvizsgáló betekinthet a Nemzetiségi
Önkormányzat könyvelésébe, a Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől és a önkormányzati hivatal pénzügyi
feladatot ellátó ügyintézőjétől e tárgykörben felvilágosítást kérhet. A könyvvizsgáló a Nemzetiségi
Önkormányzat költségvetési és zárszámadási határozat tervezetét megvizsgálja, hogy a valós adatokat
tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és elemzi a Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi
helyzetét. A könyvvizsgáló ellenőrzési tevékenységén kívül a Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi
ellenőrzését az Önkormányzat által megbízott belső ellenőr is ellátja.

Törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségek
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján 2012. január1-től a kisebbségi önkormányzat
elnevezése nemzetiségi önkormányzat. A névmódosulást a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi
nyilvántartás felé adatmódosítás címen be kell jelenteni. A helyi nemzetiségi önkormányzatnak önálló adószámmal
kell rendelkeznie, valamint önálló fizetési számla nyitására kötelezett. A törzskönyvi nyilvántartást érintő változás
kezdeményezése a MÁK felé a helyi önkormányzati hivatal feladata a nemzetiségi önkormányzat elnökével
együttműködésben a változást követő 8 napon belül.
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és kötelezettségvállalásaival kapcsolatos
rendelkezések
1. A nemzetiségi Önkormányzat vagyona a nemzetiségi közügyek ellátását szolgálja.
2.

A nemzetiségi önkormányzatokat – törvényben meghatározott eltérésekkel – megilletik mindazok a jogok, és
terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik

3. Az önkormányzat gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a szabályszerűségéért az elnök felel. A
veszteséges gazdálkodás következményeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.
4. A nemzetiségi önkormányzat feladata vagyonának nemzetiségi célú felhasználása, lehetőség szerint
gyarapítása.
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5. A nemzetiségi Önkormányzat vagyonairól a nyilvántartást a önkormányzati hivatal vagyongazdálkodási
ügyintézője vezeti a helyi önkormányzat vagyonától elkülönítetten, amely tartalmazza a megalakuláskor
meglévő vagyont, illetve vagyonváltozást. A szükséges információkat és dokumentációkat a nemzetiségi
önkormányzat elnöke biztosítja. A leltározás megszervezése az önkormányzati hivatal vagyongazdálkodási
ügyintézőjének a feladata, amelyben a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is közreműködik. Amennyiben a
nemzetiségi önkormányzat törvényben meghatározott oknál fogva megszűnik, köteles a neki juttatott vagyont
a tulajdonosnak visszaadni.
6. Az önkormányzat vagy a képviselő-testület megbízatásának megszűnésével egyidejűleg az elnök
megbízatása is megszűnik, azonban az elnök elszámolási kötelezettséggel tartozik az önkormányzati
vagyon, ezen belül az állami támogatás jogszerű és időarányos felhasználásáról az új képviselő-testületnek,
ha nem alakul új képviselő-testület akkor a megyei kormányhivatalnak.
7. A nemzetiségi önkormányzati vagyon jogellenes felhasználása esetén – amennyiben a volt tisztségviselő
vagy volt képviselő személyes felelőssége nem állapítható meg – a volt elnököt, elnökhelyettest és a volt
képviselő-testület tagokat egyetemleges felelősség terheli, kivéve ha egyértelműen igazolható, hogy a
jogtalan felhasználást eredményező döntés ellen szavazott.

Kötelezettségvállalással kapcsolatos rendelkezések:
8. A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása
(végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni kizárólag az elnök, akadályoztatása
esetén az elnök-helyettese jogosult.
9. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettségvállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló
szabad előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás csak írásban és a
kötelezettség ellenjegyzése után történhet, kivéve ha az értéke nem éri el a százezer forintot, vagy ha
pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik. Az előzetes írásbeli kötelezettséget nem igénylő
kifizetések teljesítésére vonatkozóan az érvényesítésre és pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó szabályt kell
alkalmazni.
10. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére jogosult személynek a kormányrendelet alapján a
felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettség
mellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.
11. A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolásra,
érvényesítésre, ellenőrzésre, utalványozásra jogosult személyek nevét és aláírás mintájukat e megállapodás
1. számú melléklete tartalmazza.
12. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló,
fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésének fedezetét.
13. A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy:
a)
a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel
biztosítja a fedezetet,
b)
a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll,
c)
a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
14. A kötelezettségvállalás alapján kiállított számlák kifizetését utalásra a Nemzetiségi önkormányzat elnöke
vagy elnökhelyettese aláírásával igazolja.
15. A kiadások teljesítése és a bevételek beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni és
érvényesíteni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét.
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16. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. A pénzügyi teljesítés csak az utalványozás után lehetséges.
17. A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a
nemzetiségi önkormányzati önálló fizetési számláján köteles lebonyolítani. A helyi nemzetiségi önkormányzat
fizetési számláját a székhelye szerinti helyi önkormányzat által választott számlavezetőnél vezetheti.
18. A helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számláján kívül a helyi nemzetiségi önkormányzatok pályázati
elszámolás kezelésére szolgáló elkülönített számlát vezethet, melyről csak a megjelölt célokra fordítható
kiadások teljesíthetők.
19. A nemzetiségi önkormányzat részére a központi költségvetésből biztosított állami támogatások folyósítása és
a nettó finanszírozás szerinti, valamint a visszafizetések teljesítése érdekében a kincstár által benyújtható
beszedési megbízások teljesítése céljából a nemzetiségi önkormányzat köteles a beszedési megbízás
benyújtására történő felhatalmazást a számlavezetője részére megadni.
20. A nemzetiségi önkormányzat pénzkezelésére vonatkozó szabályait az önkormányzati hivatal házi pénzkezelési
szabályzata rögzíti. A nemzetiségi önkormányzat készpénzét a házipénztárban kezeli a pénztáros elkülönítetten. A
nemzetiségi önkormányzat jogosult számla ellenében a bevételek beszedésére, illetve a pénzkezelési
szabályzatban rögzített feltételek alapján köteles a bevétellel elszámolni. Vásárlási előleggel egy hónapon, azaz 30
napon belül köteles elszámolni (Szja Tv. 72.§ alapján a 31. naptól természetbeni juttatásként adókötelessé válik). A
bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
21. Készpénzt elszámolásra csak névre szólóan, az arra jogosultak utalványozása és csak olyan bizonylat alapján
lehet kifizetni, melyen az összeg rendeltetése és az elszámolás határideje is fel van tüntetve. Ha nyilvánvalóvá válik,
hogy az elszámolásra kiadott összeg a célnak megfelelően nem használható fel, a felvett összeget haladéktalanul
vissza kell fizetni. Ha ugyanazon személy elszámolásra újabb összeget vesz fel, a korábban felvett összeggel akkor
is el kell számolnia, ha az annak elszámolására megjelölt határidő még nem telt el.
22. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Nemzetiségi önkormányzatok könyvvezetésének ellátása a helyi
önkormányzati hivatal feladata az Áht. 27.§-a alapján, ebből következően az önkormányzati Hivatal
érvényben lévő szabályzatait kell alkalmazni a Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozóan is.
23.

Az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat és annak nyilvántartásaitól elkülönítetten vezeti a
Nemzetiségi önkormányzat vagyoni és számviteli nyilvántartásait.

Összeférhetetlenségi szabályok:
24. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos
személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
25. A kötelezettségvállalási. pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolásra irányuló
feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a polgári Törvénykönyv szerinti közeli
hozzátartozója, vagy saját maga javára látná el.
Nyilvántartási szabályok:
26. A kötelezettségvállalást tartalmazó iratokból (szerződések, megállapodások, megrendelések, stb.) egy
eredeti példányt iktatni kell a nemzetiségi önkormányzat részére hitelesített iktatókönyvében, mely az
irattárba kerül. A kötelezettségvállalást tartalmazó iratokról a pénzügyi ügyintéző köteles nyilvántartást
vezetni.
27. A kötelezettségek nyilvántartása a POLISZ integrált pénzügyi programmal történik, mely zárt rendszert alkot.
A kötelezettségvállalási bizonylatot a pénzügyi osztály ügyintézője minden esetben szerződésszámmal látja
el. A 100 E Ft-ot el nem érő tételekről a program automatikusan generált kötelezettségvállalási nyilvántartást
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vezet.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a fent felsorolt feladatokat a
nemzetiségi önkormányzat működésére és gazdálkodására vonatkozóan a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal keretein belül lássa el.
Záró rendelkezések
1. A jelen megállapodással nem rendezett kérdéseket a vonatkozó jogszabályok alapján (különösképpen: 2011. évi
CLXXIX. törvény (Nj. tv.), 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), 368/2011. (XII: 31.) Korm. rendelet (Ávr.) és a 2011. évi
CLXXXIX. törvény (Ötv.), illetve a megállapodást kötő felek egymás közötti egyeztetéssel rendezik.
2. Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Gyomaendrőd
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata között 212/2012. (IV.26.) Gye. Kt. határozattal korábban létrejött
megállapodás hatályát veszti.
Záradék: Az együttműködési megállapodást Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete /2014.(XII. .)Gye. Kt
határozatával, illetve a Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata /2014.(XII.04.) RNÖ határozatával
hagyta jóvá.
Gyomaendrőd, 2014. december
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
polgármestere

Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

1. számú melléklet

Nyilvántartás
a kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, az ellenjegyzésre,
az érvényesítésre, valamint a szakmai teljesítésigazolásra
jogosult személyekről és aláírás mintájukról
Név

Beosztás

Hatáskör

Szécsi Zsolt

elnök

Szécsi Ferenc Sándorné

elnökhelyettes

Ugrainé Gróf Éva

ügyintéző

Kötelezettségvállaló,
utalványozó
szakmai teljesítést igazoló
Kötelezettségvállaló,
utalványozó
szakmai teljesítést igazoló
Ellenjegyző

Tóthné Gál Julianna

ügyintéző

Érvényesítő
Ellenőr
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Hatáskör
gyakorkójának
aláírása

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 01. 05.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Ugrainé Gróf Éva
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. december 10-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának
véleményezése
Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat megküldte Szervezeti és Működési Szabályzatát, azzal, hogy mint
működtető önkormányzat véleményezzük a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézmény
Gyomaendrődi Telephelyére vonatkozó szabályzatukat.
Tájékoztatásuk alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Gyomaendrődi Tagintézmény Gyomaendrődi Telephelyének működtetésére vonatkozóan többletköltséget nem
eredményez.
Az SZMSZ az előterjesztés mellékletében található.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és döntési javaslat szerint elfogadni.

Döntési javaslat
"Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának véleményezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §
(4) bekezdés h) pontja alapján jóváhagyja a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési
Szabályzatát.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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A Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Szervezeti és Működési Szabályzata

I. Bevezetés
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 25.§ (1) bekezdése alapján a
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban: Intézmény) működésére, belső és külső
kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban:
SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ célja, hogy a jogszabályban foglalt jogi magatartások,
jogosítványok és kötelezettségek minél hatékonyabban érvényesüljenek az adott köznevelési
intézményben. Az SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi
alapdokumentummal, nem vonhat el törvény, vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti
azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad.
II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága
Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra,
akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit.
A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az
intézmény által külső helyszínen végzett feladatellátás, szervezett rendezvényeken, a rendezvények
ideje alatt.
Az Intézmény SZMSZ-ét a szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. Az SZMSZ azon rendelkezéseinek
érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a
működtető egyetértése szükséges. Az SZMSZ nyilvános, megtekinthető az Intézmény székhelyén és
tagintézményei ügyviteli telephelyein.
III. Általános rendelkezések
1. Az Intézmény jogállása: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ köznevelési intézményként
működő, önálló jogi személyiségű szervezeti egysége.
2. Az Intézmény alapadatai:
2.1. Megnevezés: Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
2.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kiss E. u. 3.
2.3. A tagintézmények ügyviteli és tagintézményi telephelyei
2.3.1. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Békési Tagintézménye
2.3.1.1. Ügyviteli telephely: 5630 Békés, Jantyik u. 21-25.
2.3.1.2. Tagintézményi telephely: 5650 Mezőberény, Luther tér 1-2.
A tagintézmény működési körzetét a 4. számú melléklet tartalmazza.
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2.3.2. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Békéscsabai Tagintézménye
2.3.2.1. Ügyviteli telephely: 5600 Békéscsaba, Vandháti út 3.
2.3.2.2. Tagintézményi telephely: 5600 Békéscsaba, Pásztor u. 17.
2.3.2.3. Tagintézményi telephely: 5920 Csorvás, István király u. 34.
A tagintézmény működési körzetét a 4. számú melléklet tartalmazza.
2.3.3. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézménye
2.3.3.1. Ügyviteli telephely: 5510 Dévaványa, Bem József utca 4.
2.3.3.2. Tagintézményi telephely: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2-4/1.
A tagintézmény működési körzetét a 4. számú melléklet tartalmazza.
2.3.4. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai Tagintézménye
2.3.4.1. Ügyviteli telephely: 5700 Gyula, Ady Endre utca 19.
2.3.4.2. Tagintézményi telephely: 5742 Elek, Szent István u. 10.
A tagintézmény működési körzetét a 4. számú melléklet tartalmazza.
2.3.5. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőkovácsházi Tagintézménye
2.3.5.1. Ügyviteli telephely: 5800 Mezőkovácsháza, Hősök tere 6.
2.3.5.2. Tagintézményi telephely: 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey u. 63.
A tagintézmény működési körzetét a 4. számú melléklet tartalmazza.
2.3.6. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Orosházi Tagintézménye
2.3.6.1. Ügyviteli telephely: 5900 Orosháza, Kossuth tér 1-4.
A tagintézmény működési körzetét a 4. számú melléklet tartalmazza.
2.3.7. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sarkadi Tagintézménye
2.3.7.1. Ügyviteli telephely: 5720 Sarkad, Kossuth utca 17.
A tagintézmény működési körzetét a 4. számú melléklet tartalmazza.
2.3.8. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szarvasi Tagintézménye
2.3.8.1. Ügyviteli telephely: 5540 Szarvas, Bethlen Gábor utca 11/2.
A tagintézmény működési körzetét a 4. számú melléklet tartalmazza.
2.3.9. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szeghalmi Tagintézménye
2.3.9.1. Ügyviteli telephely: 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 9-11.
2.3.9.2. Tagintézményi telephely: 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 2. 3
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2.3.9.3. Tagintézményi telephely: 5516 Körösladány, Árpád u. 4.
2.3.9.4. Tagintézményi telephely: 5530 Vésztő, Rákóczi Ferenc utca 2.
A tagintézmény működési körzetét a 4. számú melléklete tartalmazza.
2.4. A Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat vezetője a főigazgató
2.4.1. Az intézmény működési körzete: Békés megye
2.4.2. Alapítás dátuma: 2013. szeptember 1.
2.4.3. Alapítója: az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.)
2.4.4. Az alapítói jogokat gyakorolja: az emberi erőforrások minisztere
2.4.5. Az irányítói jogköröket gyakorolja: az emberi erőforrások minisztere
2.4.6. Fenntartó: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.)
2.4.7. A fenntartói jogokat gyakorolja: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai
Tankerülete (5600 Békéscsaba, Kiss E. u. 3.)
2.4.8. OM azonosító: 202775
3. Az intézmény(ek) bélyegzőinek felirata, lenyomata, a kiadmányozás rendje
Hosszú (ügyviteli) bélyegző:
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
5600 Békéscsaba, Kiss E. u. 3.
Körbélyegző: (Középen Magyarország címerével)
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 1.
5600 Békéscsaba, Kiss E. u. 3.
Körbélyegző: (Középen Magyarország címerével)
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 2.
5600 Békéscsaba, Kiss E. u. 3.
Hosszú (ügyviteli) bélyegző:
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Békési Tagintézménye 1.
5630 Békés, Jantyik u. 21-25.
Hosszú (telephelyi) bélyegző:
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Békési Tagintézménye 2.
5630 Békés, Jantyik u. 21-25.
Körbélyegző: (Középen Magyarország címerével)
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Békési Tagintézménye 1. 4
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5630 Békés, Jantyik u. 21-25.
Körbélyegző - telephelyi: (Középen Magyarország címerével.)
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Békési Tagintézménye 2.
5630 Békés, Jantyik u. 21-25.
Hosszú (ügyviteli) bélyegző:
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Békéscsabai Tagintézménye
5600 Békéscsaba, Vandháti út 3.
Körbélyegző: (Középen Magyarország címerével)
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Békéscsabai Tagintézménye
5600 Békéscsaba, Vandháti út 3.
Hosszú (ügyviteli) bélyegző:
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézménye 1.
5510 Dévaványa, Bem József utca 4.
Hosszú (telephelyi) bélyegző:
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézménye 2.
5510 Dévaványa, Bem József utca 4.
Körbélyegző: (Középen Magyarország címerével)
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézménye 1.
5510 Dévaványa, Bem József utca 4.
Körbélyegző - telephelyi: (Középen Magyarország címerével)
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézménye 2.
5510 Dévaványa, Bem József utca 4.
Hosszú (ügyviteli) bélyegző:
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai Tagintézménye 1.
5700 Gyula, Ady Endre utca 19.
Hosszú (telephelyi) bélyegző:
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai Tagintézménye 2.
5700 Gyula, Ady Endre utca 19.
Körbélyegző: (Középen Magyarország címerével)
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai Tagintézménye 1.
5700 Gyula, Ady Endre utca 19.
Körbélyegző - telephelyi: (Középen Magyarország címerével)
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai Tagintézménye 2. 5
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5700 Gyula, Ady Endre utca 19.
Hosszú (ügyviteli) bélyegző:
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőkovácsházi Tagintézménye
5800 Mezőkovácsháza, Hősök tere 6.
Körbélyegző: (Középen Magyarország címerével)
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőkovácsházi Tagintézménye
5800 Mezőkovácsháza, Hősök tere 6.
Hosszú (ügyviteli) bélyegző:
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Orosházi Tagintézménye
5900 Orosháza, Kossuth tér 1-4.
Körbélyegző: (Középen Magyarország címerével)
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Orosházi Tagintézménye
5900 Orosháza, Kossuth tér 1-4.
Hosszú (ügyviteli) bélyegző:
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sarkadi Tagintézménye
5720 Sarkad, Kossuth utca 17.
Körbélyegző: (Középen Magyarország címerével)
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sarkadi Tagintézménye
5720 Sarkad, Kossuth utca 17.
Hosszú (ügyviteli) bélyegző:
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szarvasi Tagintézménye
5540 Szarvas, Bethlen Gábor utca 11/2.
Körbélyegző: (Középen Magyarország címerével)
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szarvasi Tagintézménye
5540 Szarvas, Bethlen Gábor utca 11/2.
Hosszú (ügyviteli) bélyegző:
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szeghalmi Tagintézménye 1.
5520 Szeghalom, Dózsa György utca 9-11.
Hosszú (telephelyi) bélyegző:
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szeghalmi Tagintézménye 2.
5520 Szeghalom, Dózsa György utca 9-11.
Hosszú (telephelyi) bélyegző:
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szeghalmi Tagintézménye 3. 6
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5520 Szeghalom, Dózsa György utca 9-11.
Hosszú (telephelyi) bélyegző:
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szeghalmi Tagintézménye 4.
5520 Szeghalom, Dózsa György utca 9-11.
Körbélyegző: (Középen Magyarország címerével)
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szeghalmi Tagintézménye 1.
5520 Szeghalom, Dózsa György utca 9-11.
Körbélyegző - telephelyi: (Középen Magyarország címerével)
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szeghalmi Tagintézménye 2.
5520 Szeghalom, Dózsa György utca 9-11.
Körbélyegző - telephelyi: (Középen Magyarország címerével)
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szeghalmi Tagintézménye 3.
5520 Szeghalom, Dózsa György utca 9-11.
Körbélyegző - telephelyi: (Középen Magyarország címerével)
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szeghalmi Tagintézménye 4.
5520 Szeghalom, Dózsa György utca 9-11.
Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak:
- főigazgató teljes körűen
- főigazgató-helyettesek (a főigazgató távollétében, a helyettesítési rend alapján, illetve a székhely
szakmai tevékenységét irányító főigazgató-helyettes a székhely tevékenységi körében keletkezett
dokumentumok vonatkozásában teljes körűen)
- igazgatók a tagintézményi bélyegző használatára jogosultak, szakmai tevékenységekkel összefüggő
iratokon
- igazgató-helyettesek (az igazgató távollétében, a helyettesítési rend alapján)
- továbbá a főigazgató vagy az igazgató által írásbeli meghatalmazással rendelkező megbízottak
Az Intézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadmányozásra a főigazgató, távollétében a
helyettesítési rend szerinti főigazgató-helyettes jogosult.
4. Az Intézmény alapfeladatai:
a) szakfeladat szám szerint:
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
85601 Pedagógiai szakszolgáltatások
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856012 Korai fejlesztés, gondozás
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b) részletezve a pedagógiai szakszolgálati feladatok
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
- fejlesztő nevelés,
- szakértői bizottsági tevékenység,
- nevelési tanácsadás,
- logopédiai ellátás,
- konduktív pedagógiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása,
- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás.
5. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
6. Az Intézmény működési körét meghatározó vagy befolyásoló jogszabályok:
- Magyarország Alaptörvénye
- A mindenkor hatályos költségvetési törvény
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
- 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
- 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
- 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól a végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
- 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről
- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM
rendelettel egységes szerkezetben
- 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról
- 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról
- 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről
- 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
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- 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről
- 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
- 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem
ágazati feladatairól
- 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító
betegségekről és fogyatékosságokról
- 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
IV. Az Intézmény szervezeti felépítése, irányítása és működése
1. Szervezeti felépítés
Az Intézmény a III. fejezet 2.2. és 2.3. pontjában meghatározott székhelyből és tankerületi
tagintézményekből áll.
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2. Szervezeti ábra

3. Az Intézmény irányítása, vezetői és testületei:
a) Alapvetés: A pedagógiai szakszolgálati intézmény élén főigazgató, a tagintézmény élén igazgató áll.
A főigazgató munkáját a pedagógiai szakszolgálati intézmény egy vagy több feladatának szakmai
irányítását ellátó főigazgató-helyettes, az igazgató munkáját a tagintézmény egy vagy több feladatának
szakmai irányítását ellátó igazgató-helyettes segíti. A főigazgató-helyettesek egyike közvetlenül
irányítja a székhely által ellátott szakmai feladatok végrehajtását. Az Nkt. 69. § (1) bekezdés a) és d)
pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az igazgatótanács közreműködésével látja el. Az
igazgató a tagintézmény vezetésével összefüggő feladatait a tagintézmény-vezetői tanács
közreműködésével látja el. Az Intézményben szakmai munkaközösségek működnek.
b) Főigazgató:
a. általános jelleggel képviseli az Intézményt,
b. gyakorolja a fenntartó által átruházott munkáltatói és egyéb jogköröket,
c. kapcsolatot tart az irányító hatósággal, a fenntartóval, valamint az érintett működtető
önkormányzatokkal,
d. gondoskodik a szakmai munkaközösségek és az Intézményben működő testületek folyamatos és
törvényes működtetéséért,
e. ellenőrzési feladatokat lát el,
f. az Intézmény egésze vonatkozásában felel
1. a szakmai munkáért,
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2. a szakalkalmazotti testület vezetéséért,
3. a szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk
szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért,
4. a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
5. a nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a
gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért,
6. a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért.
c) I. Főigazgató-helyettes feladat- és hatásköre:
a. általános jelleggel helyettesíti a főigazgatót,
b. közvetlenül irányítja a székhely által ellátott szakmai feladatok végrehajtását, ezen belül
felel a székhely vonatkozásában
c. a szakszolgálati tevékenységek közül ellátja a szakértői bizottsági tevékenység és a
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás szakmai koordinációját,
d. az érintett szakszolgálati tevékenység(ek) vonatkozásában figyelemmel kíséri:
1. a hazai és külföldi szakmai eredményeket, eljárásokat és kiadványokat,
2. a hazai és külföldi pályázati lehetőségeket,
3. folyamatosan vizsgálja az Intézmény szakmai erőforrásait,
4. gondozza az Intézmény továbbképzési programját,
e. ellenőrzési feladatokat lát el,
f. ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat.
d) II. Főigazgató-helyettes feladat- és hatásköre:
a. Szakmai feladatok:
1. ellátja a szakszolgálati tevékenységek szakmai koordinációját kivéve
a szakértői bizottsági tevékenység és a továbbtanulási, pályaválasztási
tanácsadás feladatait
2. az érintett szakszolgálati tevékenységek vonatkozásában figyelemmel kíséri:
2.1. a hazai és külföldi szakmai eredményeket, eljárásokat és kiadványokat,
2.2. a hazai és külföldi pályázati lehetőségeket,
3. folyamatosan vizsgálja az Intézmény szakmai erőforrásait,
4. gondozza az Intézmény továbbképzési programját,
5. ellenőrzési feladatokat lát el,
6. ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat:
ellenőrzi a forgalmi napló, munkanapló és nyilvántartási lapok pontos vezetését tagintézményenként,
megyei szintű beiskolázási és továbbképzési tervet készít, ellenőrzi a tűz- és munkavédelmi szabályok
betartását, részt vesz az intézmény belső ellenőrzési rendjének kialakításában és működtetésében,
kialakítja a szabadságolások rendjét, dokumentálását, a fenntartó felé elküldi a terveket, a túlmunkával
kapcsolatos dokumentációt kezeli, a statisztikai adatok szolgáltatását koordinálja, nyilvántartja a
továbbképzésben résztvevőket, a továbbképzésre felhasznált pénzösszegeket összesíti.
b. Koordinációs feladatok:
1. folyamatosan figyelemmel kíséri az Intézmény humán erőforrásait, a székhely és a
tagintézmények leterheltségét,
2. javaslatot tesz a főigazgatónak a humán erőforrások átcsoportosítására,
3. kapcsolatot tart a tagintézményekkel, közvetíti a főigazgató utasításokat és a
tagintézmények jelzéseit,
4. figyelemmel kíséri az Intézmény működését meghatározó jogszabályokat,
5. gondozza az Intézmény szabályzatait,
6. gondozza az Intézmény nyilvántartó rendszereit,
7. eleget tesz az Intézmény adatközlési kötelezettségének,
8. ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat.
e) Tagintézmény-vezető (igazgató) feladat- és hatáskörei:
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a. közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel az intézmény szakszerű
és törvényes működéséért, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható
gondos kezeléséért.
1.a szakmai munkáért,
2.a szakalkalmazotti testület vezetéséért,
3.a szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk
szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért,
4.a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
5.a nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel,
valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért,
6.a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért.
b. kapcsolatot tart a főigazgatósággal és a székhellyel,
c. adatszolgáltatást végez a főigazgatóság felé,
d. ellenőrzési feladatokat lát el,
e. ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat.
A tagintézmény-vezető (igazgató) önállóan dönthet az illetékességi körébe tartozó feladatkörökben.
f)Tagintézményvezető-helyettes (igazgatóhelyettes) feladat- és hatásköre:
a. általános jelleggel helyettesíti az igazgatót,
b. ellátja az igazgató által ráruházott egyéb feladatokat.
g) Igazgatótanács:
a. Az Nkt. 69. § (1) bekezdés a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az
igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el.
b. A szakmai munkaközösségek vezetői az igazgatótanács ülésein tanácskozási joggal részt
vehetnek.
c. Az igazgatótanács ülésének időpontját és tervezett napirendi pontjait tartalmazó meghívót, a
testület tagjainak és a szakmai munkaközösségek vezetőinek legkésőbb az ülés előtt nyolc
munkanappal meg kell küldeni.
d. Az igazgatótanács üléseit legalább hathavonta tartja. Az ülést a főigazgató vezeti, az ülésről
jegyzőkönyv és emlékeztető készül.
h) Tagintézmény-vezetői tanács:
a. Az igazgató a tagintézmény vezetésével összefüggő feladatait – az igazgatóhelyettesek, és a
tagintézmény egyes telephelyeinek választott képviselőiből álló – tagintézmény-vezetői tanács
közreműködésével látja el.
b. A szakmai munkaközösségek vezetői a tagintézmény-vezetői tanács ülésein tanácskozási
joggal részt vehetnek.
c. A tagintézmény-vezetői tanács ülésének időpontját és tervezett napirendi pontjait tartalmazó
meghívót, a testület tagjainak és a szakmai munkaközösségek vezetőinek legkésőbb az ülés
előtt nyolc munkanappal meg kell küldeni.
d. A tagintézmény-vezetői tanács üléseit legalább kéthavonta tartja. Az ülést az igazgató
vezeti, az ülésről jegyzőkönyv és emlékeztető készül.
i) Szakmai munkaközösség: Az Intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai
munkaközösséget, az azonos feladatok ellátására egy szakmai munkaközösség hozható létre. Egy
Intézményben legfeljebb tíz – a pedagógiai szakszolgálat feladatai szerint szerveződő – szakmai
munkaközösség hozható létre. A szakmai munkaközösség részt vesz az Intézmény szakmai
munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye
figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában. A szakmai munkaközösség tagja és vezetője
a belső értékelésben és ellenőrzésben akkor is részt vehet, ha köznevelési szakértőként nem járhat el.
A szakmai munkaközösség – az Intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak
szerint – gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak munkájának szakmai segítéséről.
Az Intézmény SZMSZ-e a szakmai munkaközösség részére további feladatokat, jogokat és
kötelezettségeket állapíthat meg. A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a
munkaközösség véleményének kikérésével az Intézmény vezetője bíz meg legfeljebb öt évre. A
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szakmai munkaközösség vezetője az igazgatótanács, a tagintézmény-vezetői tanács ülésein
tanácskozási joggal részt vehet.
Az intézményben az alábbi szakmai munkaközösségek működnek:
a. logopédiai ellátás,
b. szakértői bizottsági tevékenység,
c. nevelési tanácsadás,
d. gyógytestnevelés,
e. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, fejlesztő nevelés,
konduktív pedagógiai ellátás,
f. óvodapszichológiai, iskolapszichológiai ellátás, pályaválasztási és továbbtanulási
tanácsadás, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
j) Szakalkalmazotti értekezlet: a vezetőkből és az Intézmény alapító okiratában meghatározott
alapfeladatra létesített munkakörökben közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony keretében
foglalkoztatottakból állók közössége.
a. A szakalkalmazotti értekezlet dönt
1. az SZMSZ elfogadásáról,
2. az Intézmény éves munkatervének elfogadásáról,
3. az Intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról,
4. a továbbképzési program elfogadásáról,
5. az Intézmény képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról,
6. az Intézményvezetői, tagintézmény-vezetői pályázathoz készített vezetési
programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról,
7. jogszabályban meghatározott más ügyekben.
b. A szakalkalmazotti értekezlet véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az Intézmény
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni az szakalkalmazotti értekezlet
véleményét a külön jogszabályban meghatározott ügyekben.
k) Alkalmazotti közösség: a szakalkalmazotti értekezlet tagjaiból és a nem pedagógus munkakörökben
közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony keretében foglalkoztatottakból állók közössége.
Az alkalmazotti közösség véleményt formál az alábbi kérdésekkel kapcsolatban:
a. az Intézmény megszüntetése,
b. átszervezése,
c. feladatának megváltoztatása,
d. nevének megállapítása,
e. vezetőjének megbízása és megbízásának visszavonása
l) Közalkalmazotti tanács: az intézményben dolgozó közalkalmazottak által, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvényben meghatározott választás keretében választott testület. A
munkáltatóval való kapcsolattartás módját a Közalkalmazotti Szabályzat határozza meg.
4. Helyettesítési rend:
A főigazgató helyettesítésének rendje:
- A főigazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő valamennyi
ügyben az I. főigazgató-helyettes, az I. főigazgató-helyettest a II. főigazgató-helyettes helyettesíti.
- Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő valamennyi
ügyben az igazgató-helyettes helyettesíti.
- Legalább három hétig tartó távolléte esetén a helyettesítés kiterjed a helyettesített teljes jogkörére.
- A fentiektől eltérő eseti helyettesítési megbízás is adható, azonban a helyettesítési megbízást írásba
kell foglalni, s benne meg kell határozni a helyettesítés időtartamát és tartalmát. Az eseti helyettesítés
a tagintézmény-vezető javaslata alapján a főigazgató jóváhagyásával történik.
5. A belsőellenőrzés rendje:
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Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését az évente készített ellenőrzési
tervek tartalmazzák. Az ellenőrzési tervek elkészítéséért az Intézmény vonatkozásában a főigazgató, a
tagintézmény vonatkozásában az igazgató a felelős. Az ellenőrzési tervet az ellenőrzés megkezdése
előtt nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról
az Intézmény vonatkozásában a főigazgató, a tagintézmény vonatkozásában az igazgató dönt. Az
ellenőrzés mindig az ellenőrzött fél tudtával történik.
Belső ellenőrzésére jogosultak az intézményben:
- főigazgató,
- főigazgató-helyettesek,
- igazgatók,
- igazgató-helyettesek,
- munkaközösség-vezetők.
Az ellenőrzés módszerei:
- hospitálás,
- írásos dokumentumok vizsgálata,
- beszámoltatás szóban vagy írásban
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Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, illetve szükség szerint az illetékes szakmai
munkaközösséggel kell megbeszélni. Az általánosítható tapasztalatokat szakalkalmazotti
értekezleteken összegezni és értékelni kell.
A főigazgató és az igazgató munkáját a szakalkalmazotti testület a vezetői megbízásának második és
negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján értékeli. Az országos
pedagógiai-szakmai ellenőrzés a főigazgató, igazgató munkájának ellenőrzése és értékelése során a
kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe veszi.
6.Az intézmény működési rendje:
6.1.Az Intézmény egész évben folyamatosan működik, a Központ vezetőjének döntése alapján július
1–augusztus 21. között legfeljebb kéthetes egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el.
6.2. Az Intézmény a feladatainak ellátásához évente, a tanév rendjéhez igazodva munkatervet készít.
A munkatervnek biztosítania kell, hogy
a) a február utolsó napjáig kezdeményezett eljárásokban április utolsó munkanapjáig
aa) elvégezzék az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítására irányuló
vizsgálatokat,
ab) elkészüljenek az iskolai felvételekhez szükséges szakértői vélemények,
b) május utolsó munkanapjáig elkészüljenek azok a szakértői vélemények, amelyek
tekintetében közigazgatási hatósági eljárás indult.
Az Intézményben dolgozó alkalmazottak a munkaköri leírásukban szereplő feladatok ellátását, a
feladatvégzési helyükön gyakorolják.
6.3. A szakalkalmazottak munkaidejének közvetlen foglalkozásokra megállapított időkeretét
véglegesített formában legkésőbb október 15-ig el kell készíteni. Az intézmények a személyi
adottságoknak, a helyi igényeknek és a szolgáltatás jellegének megfelelő időbeosztással dolgoznak.
6.4. A nyitva tartás rendje
A nyitvatartási idő kialakításánál figyelembe veszik, hogy délelőtti és délutáni időpontokat adjanak a
szülőknek a szolgáltatások igénybe vételéhez.
Az Intézmény tanév közben:
hétfőtől csütörtökig 7 – 19 óra között, legalább napi 8 órát tart nyitva, pénteken 7 – 17 óra között,
legalább napi 6 órát tart nyitva.
Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig 8 – 16 óra között, a hét egy munkanapján 8 - 18 óra között,
pénteken legalább 8-14 óra között történik, melyet a tagintézmények a 4. számú mellékletben maguk
határoznak meg.
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Nyitva tartás rendje iskolai szünetek ideje alatt:
hétfő-csütörtök: legalább napi 8 óra, 7.30-16.30; péntek: legalább 6 óra, 7.30-16.30 óra között.
Ügyfélfogadás szakmai ügyeleti napokon:
szerda: legalább 8-12 óra között.
Az ettől eltérő nyitvatartási idő a tagintézmény-vezető javaslata alapján a főigazgató jóváhagyásával
rendelhető el.
A tagintézmények nyitvatartási ideje alatt az igazgatónak vagy a helyettesítési rendnek megfelelő
vezetőnek az intézményben kell tartózkodnia, illetőleg elérhetőnek kell lennie.
6.5. Az intézmény létesítményeinek használati rendje
Az intézmény helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás szem előtt tartásával kell
használni.
A helyiségek beosztási rendjét az éves munkaterv, valamint az azt használó pedagógus órarendje
határozza meg.
6.5.1. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az
intézménnyel
Az intézmény szolgáltatásainak igénybevétele a nyitva tartási idő alatt elérhető, azonban az ellátást
igénylő nem zavarhatja a munka nyugodt feltételeit és körülményeit.
A szakszolgálati ellátást biztosító helyiségekben illetéktelen személy nem tartózkodhat.
6.5.2. Belépés és benntartózkodás rendje az intézménnyel jogviszonyban állók részére.
Az alkalmazottak nyitvatartási idő alatt tartózkodhatnak az intézményben.
A szakalkalmazottak heti munkaideje 40 óra, amely tartalmazza a neveléssel, oktatással lekötött
munkaidőt és a le nem kötött munkaidőt.
Rendkívüli munkavégzést az intézmény főigazgatója rendelhet el.
A szakalkalmazottak munkarendjétől eltérő, külön beosztás szerint dolgoznak a nem pedagógus
munkakörben alkalmazottak.
6.6. Munkaidő nyilvántartás dokumentumai az intézményben:
- munkaidő nyilvántartás (pedagógusok esetén)
- jelenléti ív (nem pedagógus munkakörben dolgozó munkatársak)
- forgalmi napló
- vizsgálati táblázat (szakértői bizottsági tevékenységben)
- a szakszolgálati tevékenységekben előírt dokumentációk
6.7. A szabadságolás és távollét rendje
6.7.1. Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a tagintézmény vezetőkkel
egyeztetett tervet kell készíteni, melyet a főigazgató engedélyez.
A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak a főigazgató jogosult.
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Az alkalmazottak éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló előírások
szerint kell megállapítani. Az alkalmazottakat megillető és kivett szabadságról nyilvántartást kell
vezetni. A nyilvántartás vezetéséért az igazgató felel. Szabadság kérése szabadságkérő lapon történik.
Ennek engedélyezése a tagintézmény-vezető javaslata alapján a főigazgató hatásköre.
6.7.2. A betegszabadságon lévő kolléga, köteles az első távolléti munkanapon tájékoztatni a közvetlen
felettesét állapotáról, várható munkakezdéséről.
V. Egyéb rendelkezések
1. A kapcsolattartás formái
Belső kapcsolatok: Az Intézmény vezetése és az alkalmazotti közösség különböző csoportjainak,
szervezeti egységeinek kapcsolattartása a főigazgató, a főigazgató-helyettesek, az igazgatók és az
igazgató-helyettesek segítségével, valamint a választott képviselők útján valósul meg.
A kapcsolattartás formái:
- az igazgatótanács ülései,
- tagintézmény-vezetői tanács ülései,
- értekezletek,
- megbeszélések,
- körlevelek.
A kapcsolattartás további szabályozása a 4. számú mellékletekben történik.
Külső kapcsolatok: Az Intézmény feladatainak megfelelően tart kapcsolatot más fórumokkal. A
kapcsolattartást meghatározza az Intézmény alaptevékenysége, alap illetve speciális feladatai, és
működési körzete, az e dokumentumban meghatározott működés rendje, az éves munkatervben
meghatározott feladatok. A szabályozóknak megfelelően a külső kapcsolatokkal összefüggő feladatok
végzésében minden alkalmazott részt vesz. A kapcsolattartás történhet személyesen, telefonon, levél
formájában, valamint elektronikus úton. Kapcsolódhat konkrét ügyhöz, lehet tanácsadás, konzultáció,
vagy tájékozódó jellegű. Az intézmény igazgatója részt vehet a tagintézmények intézmények igazgatói
munkaközösségének munkájában.
A szakszolgálat munkakapcsolatot tart:
- más pedagógiai szakszolgálati intézményekkel,
- bölcsődékkel és speciális bölcsődékkel,
- óvodákkal, iskolákkal, szakiskolákkal és középiskolákkal,

Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

- gyógypedagógiai intézményekkel (óvodák, általános iskolák, szakiskolák, speciális
tagozatok, stb.),
- gyermekjóléti szolgálatokkal és egyéb gyermekvédelmi intézményekkel,
- az egészségügyben dolgozókkal (védőnők, körzeti orvosok, gyermekideggyógyászok,
pszichiáterek, stb.),
- az irányító hatósággal,
- a fenntartóval,
- önkormányzatokkal,
- illetékes hatóságokkal,
- a civil szféra képviselőivel
- szükség esetén egyéb – itt fel nem sorolt – intézményekkel.
2. Nyilvánosság:
Az Intézmény dokumentumai közül a szakmai alapdokumentum, a szervezeti és működési szabályzat
és mellékletei, valamint az Intézmény további szabályzatai nyilvánosak. A jelzett dokumentumok
megtekinthetőek az Intézmény székhelyén és tagintézményeinél. E dokumentumokat az intézmény
honlapján is nyilvánosságra kell hozni.
A szakszolgálatot érintő ügyekben a médiában történő nyilatkozattétel a főigazgató engedélyével
lehetséges.
3. Az alkalmazottak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és a baleset esetén:
Az Intézményben a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén haladéktalanul
meg kell tennie a következő intézkedéseket:
a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesítenie,
ha szükséges, orvost kell hívnia,
a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie,
a gyermeket ért balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az Intézmény
főigazgatójának, vagy az intézkedésre jogosult felelős vezetőjének.
E feladatok ellátásában a gyermekbaleset helyszínén jelenlévő többi Intézményi dolgozó is köteles
részt venni.
A balesetet szenvedett gyermeket elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt teheti,
amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül
orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget.
Az Intézményben történt mindenféle balesetet, sérülést az Intézmény főigazgatójának, intézkedésre
jogosult felelős vezetőjének ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell:
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a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat
eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése
érdekében, és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani.
A gyermekbalesetekkel kapcsolatos feladatok a magasabb jogszabályok előírásai alapján:
A tanuló és gyermekbaleset minden olyan baleset, amely a gyermeket, tanulót az alatt az idő alatt vagy
tevékenység során éri, amikor a szakszolgálati intézmény szakemberének felügyelete alatt áll,
függetlenül attól, hogy az ellátás mely helyszínen valósul meg.
Amennyiben a baleset a pedagógiai szakszolgálatnál tartott foglalkozás alatt következik be, a jelentési
kötelezettség a foglalkozást tartó intézmény kötelessége.
4. A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők
Az Intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható
eseményt, amely a szakértői vizsgálat szokásos menetét akadályozza, illetve a szakvizsgálaton részt
vevő gyermek és dolgozók biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését
veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen:
a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.)
a tűz
a robbantással történő fenyegetés.
Amennyiben az intézmény bármely dolgozójának az Intézmény helyiségeit vagy a benne tartózkodó
személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles azt
azonnal közölni az Intézmény főigazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős
vezetővel.
Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők:
főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgatóhelyettes.
A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell
az intézmény fenntartóját
tűz esetén a tűzoltóságot
robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget
személyi sérülés esetén a mentőket
egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító
szerveket, ha ezt az Intézmény főigazgatója, intézkedésre jogosult felelős vezetője
szükségesnek tartja.
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A rendkívüli esemény észlelése után a főigazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető
utasítására a helyiségekben tartózkodó személyeket szóban, közvetlenül értesíteni (riasztani) kell,
valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett helyiségek kiürítéséhez.
A főigazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett helyiségek
kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi feladatokról:
a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról
a közművezetékek (elektromos áram) elzárásáról
a vízszerzési helyek szabaddá tételéről
az elsősegélynyújtás megszervezéséről
a rendvédelmi illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek, stb.)
fogadásáról.
A rendkívüli esemény miatt elmaradt szakvizsgálatot más időpontban kell elvégezni.
5. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje
Az Intézmény helyiségeibe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az Intézmény
főigazgatójának, intézkedésre jogosult felelős vezetőjének, vagy az általa kijelölt dolgozónak
tájékoztatnia kell az alábbiakról:
a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről
a veszélyeztetett helyiségek jellemzőiről, helyszínrajzáról,
a helyiségekben található veszélyes anyagokról (mérgekről)
a közmű (víz, gáz, elektromos, stb.) vezetékek helyéről
a helyiségekben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról
a helyiségek kiürítéséről.
A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, illetve
katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további biztonsági
intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait
az intézmény minden dolgozójának, és a vizsgálaton részt vevő gyermekeknek valamint kísérőjüknek
be kell tartani!
6. Külön rendelkezések a mellékletek szerint
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1. sz. melléklet
Adatkezelési szabályzat
A köznevelési feladatokat ellátó intézmény (a továbbiakban: köznevelési intézmény) köteles a
jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni,
valamint az országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt adatokat szolgáltatni.
Minden köznevelési intézmény nyilvántartja a pedagógus oktatási azonosító számát,
pedagógusigazolványának számát, a jogviszonya időtartamát és heti munkaidejének mértékét.
A köznevelési intézmény az óraadó tanárok:
a) nevét,
b) születési helyét, idejét,
c) nemét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén, Magyarország területén való tartózkodás
jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezését, számát,
d) lakóhelyét, tartózkodási helyét,
e) végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos adatokat,
f) oktatási azonosító számát
tartja nyilván.
A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván:
a) a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási
helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén, Magyarország
területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma,
b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
c) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,
d) a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,
e) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok,
f) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
g) a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok.
A személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával továbbíthatók a
fenntartónak, a kifizetőhelynek, a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel
összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó
rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak.
A köznevelési intézmények az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, a juttatások,
kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az állampolgári jogok és
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, az e törvényben
meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten
kezelhetik.
A gyermek, a tanuló
a) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási
rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási
intézmények egymás között,
b) óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai a
szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának továbbítható. 23
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A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki
közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik
személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és családjával
kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, tanulóval,
szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony
megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a pedagógiai
szakszolgálat alkalmazottainak egymás közti, a gyermek, tanuló fejlődésével összefüggő
megbeszélésre.
A gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve,
ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését.
A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a nevelési-oktatási intézmény
vezetője útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése
szerint a gyermek, a kiskorú tanuló – más vagy saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe
kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal
kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.
A Járási Hivatal, a Tankerületi Igazgatóság és a Megyei Tankerületi Igazgatóság részére az
adatszolgáltatás a rendeletben meghatározottak szerint történik.
Az adatok megőrzési ideje megegyezik az iratkezelési szabályzatban meghatározott időtartammal.
Adattovábbításra a köznevelési intézmény vezetője és – a meghatalmazás keretei között – az általa
meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult.
A felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára
személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.
A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) központi nyilvántartás keretében a
nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, gyermek- és
tanulói adatokat tartalmazza. A KIR keretében folyó adatkezelés tekintetében az adatkezelő a hivatal.
Alkalmazotti nyilvántartás tartalmazza az alkalmazott
a) nevét, anyja nevét, nemét, állampolgárságát,
b) születési helyét és idejét,
c) oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát,
d) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, a diploma
számát, a végzettséget, szakképzettséget, a pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének idejét,
e) munkaköre megnevezését,
f) munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját,
g) munkavégzésének helyét,
h) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,
i) vezetői beosztását,
j) besorolását, 24
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k) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,
l) munkaidejének mértékét,
m) tartós távollétének időtartamát.
Óraadó esetében munkakörként az ellátott szakszolgálati feladat megnevezését kell megadni.
Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak az egyes, a
foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából
továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére,
továbbá az adatok pontosságának, teljességének, időszerűségének biztosítása, valamint a
pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos eljárás keretében azonosítás céljából a személyi adatés lakcímnyilvántartó szerv részére. 25
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2. sz. melléklet
Iratkezelési szabályzat
Az Intézménybe érkezett és az Intézményben keletkezett iratokat iktatni, a személyesen benyújtott
iratok átvételét igazolni kell.
A székhelyintézmény, tagintézmény és telephelyek közötti iratmozgatás az adatvédelmi szabályoknak
megfelelően történhet. Az intézményből iratanyagot, személyi anyagot csak a székhelyintézmény és a
tagintézmények/telephelyek között lehet mozgatni. A telephelyekre történő szállításért a tagintézmény
vezetői a felelősek.
Iratanyagot, naplót, munkanaplót, forgalmi naplót, vizsgálati jegyzőkönyveket és minden egyéb
személyi adatokat tartalmazó dokumentumokat az intézményből nem lehet kivinni.
A jogszabályban meghatározottakon túl felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló
iratokat, a munkahelyi szakszervezet részére érkezett leveleket, továbbá azokat az iratokat, amelyek
felbontásának jogát a vezető fenntartotta magának. Ha az ügy jellege megengedi, az ügyiratban
foglaltak telefonon, elektronikus levélben vagy a jelenlévő érdekelt személyes tájékoztatásával is
elintézhetők. Telefonon vagy személyes tájékoztatás keretében történő ügyintézés esetén az iratra rá
kell vezetni a tájékoztatás lényegét, az elintézés határidejét és az ügyintéző aláírását.
Az Intézmény által kiadmányozott iratnak tartalmaznia kell
a) az Intézmény
i. nevét, tagintézmény által kiadmányozott irat esetében a tagintézmény megnevezését,
ii. székhelyét, tagintézmény által kiadmányozott irat esetében a tagintézményi telephely címét,
b) az iktatószámot,
c) annak meghatározását, hogy az irat kiadására az Intézmény mely feladatához, tevékenységéhez
kapcsolódóan került sor,
d) az ügyintéző megnevezését,
e) az ügyintézés idejét,
f) az irat aláírójának nevét, beosztását és
g) az Intézmény körbélyegzőjének, tagintézmény által kiadmányozott irat esetében a tagintézmény
körbélyegzőjének lenyomatát.
Az Intézmény által hozott határozatot meg kell indokolni. A határozatnak a rendelkező részben és a
fentieken kívül tartalmaznia kell
a) a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését,
b) amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő utalást,
c) a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat és
d) a jogorvoslati lehetőségről történő tájékoztatást.
Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha a jogszabály előírja, továbbá ha az Intézmény szakalkalmazotti
értekezlete, szakmai munkaközössége az Intézmény működésére vonatkozó kérdésben határoz (dönt,
véleményez, javaslatot tesz), továbbá akkor, ha a jegyzőkönyv készítését rendkívüli esemény
indokolja és elkészítését az Intézmény vezetője elrendelte. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell
elkészítésének helyét, idejét, a jelenlévők felsorolását, az ügy megjelölését, az ügyre vonatkozó
lényeges megállapításokat, így különösen az elhangzott nyilatkozatokat, a meghozott döntéseket,
továbbá a jegyzőkönyv készítőjének az aláírását. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv készítője, továbbá
az eljárás során végig jelen lévő alkalmazott írja alá.
Az iratokat úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte, továbbá az irat átvételének a napja
megállapítható legyen.
A főigazgató kiadmányozza
a) a jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése, a fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi
büntetés kiszabása kivételével, az Intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói
intézkedések iratait;
b) a tankerületi igazgatóval történt előzetes egyeztetést követően, az intézményben helyettesítés
céljából, határozott időre történő jogviszony létesítésére irányuló intézkedést;
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c) az egyéb szabályzatban meghatározott, a szervezeti egység jogi személyiségéhez kapcsolódó
kötelezettségvállalásokat;
d) az Intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket, egyéb
leveleket;
e) az Intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek kiadmányozási
jogát az elnök a maga vagy a KLIK központi szerve, szervezeti egysége, illetve a tankerületi igazgató
számára tartotta fenn;
f) a közbenső intézkedéseket;
g) a rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratokat, a központi,
illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat.
Az elintézett iratokat irattárba kell helyezni. Az irattári őrzés idejét a lenti táblázat tartalmazza. Az
irattári őrzés idejét az irat végleges irattárba helyezésének évétől kell számítani.
Az iratok selejtezését a Főigazgató rendeli el és ellenőrzi. A tervezett iratselejtezést, annak tervezett
időpontját legalább harminc nappal megelőzően be kell jelenteni az illetékes levéltárnak.
Irattári tételszám
Ügykör megnevezése
Őrzési idő (év)
Vezetési, igazgatási és személyi ügyek
1.
Intézménylétesítés, -átszervezés, - nem selejtezhető
fejlesztés
2.
Iktatókönyvek, iratselejtezési
nem selejtezhető
jegyzőkönyvek
3.
Személyzeti, bér- és munkaügy
50
4.
Munkavédelem, tűzvédelem,
10
balesetvédelem,
5.
Fenntartói irányítás
10
6.
Szakmai ellenőrzés
10
7.
Megállapodások, bírósági,
10
államigazgatási ügyek
8.
Belső szabályzatok
10
9.
Polgári védelem
10
10.
Munkatervek, jelentések,
5
statisztikák
11.
Panaszügyek
5
12.
Szakértői vélemény, logopédiai
25
vizsgálati vélemény
13.
Szakértői vélemény
10
elkészíttetésével összefüggő ügyek
14.
Jogszabályban meghatározott
10
juttatások és kedvezmények
igénybevételéhez szükséges
igazolásokkal kapcsolatos ügyek
15.
Forgalmi napló, munkanapló
5
16.
Egyéni fejlesztési tervek, a
5
gyermek, a tanuló fejlődését
rögzítő
értékelések
17.
Nyilvántartási lapok,
5
jegyzőkönyvek
18.
Szaktanácsadói, egyéb szakértői
5
vélemények, javaslatok és
ajánlások
Gazdasági ügyek
19.
Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, határidő nélküli
fenntartás, épülettervrajzok,
helyszínrajzok, használatbavételi
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20.
21.
22.

engedélyek
Társadalombiztosításhoz
kapcsolódó ügyek
Leltár, állóeszköz-nyilvántartás,
vagyonnyilvántartás, selejtezés
Éves költségvetéshez,
költségvetési beszámolókhoz
kapcsolódó ügyek, könyvelési
bizonylatok
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50
10
5

3. sz. melléklet
Panaszkezelési szabályzat
Ezen panaszkezelési szabályzat célja az Intézmény működési körében felmerülő problémák és viták
megfelelő szintű megoldásának szabályozása.
1. A panaszos a problémáját az érintett szakembernek akár szóban, akár írásban előadhatja. Az érintett
szakember a panasz jogosságát haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanap végéig
kivizsgálja, és annak eredményéről a panaszost tájékoztatja.
2. Amennyiben az érintett szakember a problémát megoldani nem tudta, vagy a panaszos a kivizsgálás
eredményével nem ért egyet, úgy a tagintézmény vezetőjéhez (igazgató, főigazgató-helyettes elleni
panasz esetén a főigazgatóhoz) fordulhat. Ezen túlmenően közvetlenül fordulhat a főigazgatóhoz
abban az esetben is, ha a panasszal érintett szakember személye nem állapítható meg. A tagintézmény
vezetője (igazgató, főigazgató-helyettes elleni panasz esetén a főigazgató) a panaszt három
munkanapon belül kivizsgálja, ennek során egyeztet az érintett szakemberekkel, valamint a
panaszossal. Ha a panasz, probléma bonyolultsága indokolja, az igazgató a kivizsgálás időtartamát egy
hónapban határozhatja meg, azonban erről a panaszost tájékoztatni kell.
3. Ha a probléma ebben a szakaszban sem nyer megoldást, avagy a panasz közvetlenül a főigazgató
ellen irányul, úgy a panaszos az Intézmény fenntartójához fordulhat. Ebben az esetben a főigazgató
köteles a panaszos rendelkezésére bocsátani a panasszal kapcsolatos, annak elbírálásához szükséges
adatokat.
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4. sz. melléklet
Az Intézmény székhelyére és tagintézményeire vonatkozó rendelkezések
1. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézménye
A tagintézmény ügyviteli telephelye: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.
A székhelyintézmény működési körzete: Békés megye
Az ellátott szakszolgálati feladatok ellátása a székhelyintézményben: - szakértői bizottsági
tevékenység, - továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
Szakmai irányítás, koordinálás: A székhelyintézmény élén főigazgató áll, szakmai munkáját a
főigazgató helyettes és a választott képviselőkből álló székhelyintézményi tanács segíti e dokumentum
fenti szabályozása szerint.
Székhelyintézmény igazgatója, a főigazgató helyettes
I. feladatai:
Tisztségét a fenntartó által kiírt és az igazgatótanács által elfogadott pályázat útján tölti be. Közvetlen
felettese a főigazgató, aki felé beszámolási és heti rendszerességgel tájékoztatási és kapcsolattartási
kötelezettsége van.
Alapvető felelőssége, feladatai:
Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a székhelyintézmény szakértői bizottsági feladataiban és a
továbbtanulási, pályaválasztási feladataiban folyó szakmai munkát.
Felel a munkához szükséges feltételek biztosításáért.
Véleményezési jogot gyakorol területükön a pedagógusok, más alkalmazottak kinevezésével,
felmentésével kapcsolatban.
Felel a székhelyintézmény által kibocsátott dokumentumok szakmai minőségéért és
törvényességéért.
Gondoskodik a helyettesítésekről az irányítása alá tartozó dolgozók szabadságának kiadásáról,
ütemezéséről.
Ellenőrzi a tagintézményben folyó éves munkaterv és más alapdokumentumok előírásainak
érvényesülését.
Felel az irányítása alá tartozó dolgozók munkaidő beosztásáért, munkaköri leírásának
előkészítéséért.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakmai pályázati kiírásokat, ezek alapján javaslatot tesz,
az eredményes pályázatokban együttműködik.
Tagja az igazgatótanácsnak.
Véleményezési és javaslattételi jogot gyakorol az intézményt érintő minden kérdésben
Az ellátási körzetében felel:
- a szakértői bizottság szakmai és operatív működésének koordinálásáért,
- a megyei szintű diagnosztikai adatbázis működtetéséért, karbantartásáért,
- a szakértői vizsgálatoknál alkalmazott protokoll eljárások folyamatos ellenőrzéséért és fejlesztéséért,
- speciális diagnosztikai feladatok koordinálásáért,
- a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás működéséért, kiadványok szerkesztésért.
Feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
Helyettesítési rend
- A főigazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő valamennyi
ügyben a főigazgató helyettes I., annak távolétében a főigazgató helyettes II. helyettesíti.
- Legalább három hétig tartó távolléte esetén a helyettesítés kiterjed a helyettesített teljes jogkörére.
- A fentiektől eltérő eseti helyettesítési megbízás is adható a főigazgató által, azonban a helyettesítési
megbízást írásba kell foglalni, s benne meg kell határozni a helyettesítés időtartamát és tartalmát.
- a székhelyintézmény főigazgató helyettes I. távolléte esetén az általa megbízott munkatársa
helyettesíti.
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Kapcsolattartás formái:
1. A nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a
gyámhatósággal, egészségügyi intézményekkel:
- személyes konzultáció
- írásos megkeresés útján (levél, fax, e-mail)
- telefonon
2. Szülőkkel való kapcsolattartás:
- szülői értekezlet
- fogadó óra
- eseti megbeszélés
- írásos megkeresés útján (levél, fax, e-mail)
- telefonon
3. Belső kapcsolattartás (székhelyintézményen belüli kapcsolattartás, tagintézmény)
- írásos formában
- személyes megbeszélés útján
- telefonon
4. Kiemelt külső kapcsolataink:
a) A települési önkormányzatokkal való kapcsolattartás:
A tagintézmények működési helyének megfelelő települési önkormányzatokkal kapcsolata
folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed ki:
a működtetés folyamatos biztosítása,
- a település és a tankerület gyermekeinek, tanulóinak pedagógiai szakszolgálattal
kapcsolatos ellátási igénye.
A kapcsolattartásért felelős:
főigazgató.
b) a KLIK által fenntartott, tankerületben működő intézményekre vonatkozóan
c) az egyházak által fenntartott intézmények képviselőivel.
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak az ellátásban történő részvételi rendje:
A munkakörének megfelelően, a munkatervben meghatározottak szerint részt vesz a pedagógiai
szakszolgálati tevékenységek ellátásában.
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és egyéb munkakörben
foglalkoztatottak:
A zavartalan szakszolgálati tevékenység megvalósításának érdekében a munkaköri leírásában
meghatározott feladatokkal segítik a zavartalan működést.
Nyitva tartás rendje tanév közben:
hétfő: 7.30 – 16.00 óra között, kedd, csütörtök: 7.30 – 19.00 óra között; szerda: 7.30 – 17.00 óra
között, pénteken 7.30 – 16.00 óra között tart nyitva.
Hivatalos ügyek intézése: 8.00 – 14.00 óra között, csütörtökön 8.00 – 18.00 óra között történik.
Nyitva tartás rendje iskolai szünetek ideje alatt:
hétfő-csütörtök: 7.30-16.00; péntek: 8.00 -14.00 óra között.
Ügyfélfogadás szakmai ügyeleti napokon: szerda: 8.00 -12.00 óra között.
A székhelyintézmény nyitvatartási ideje alatt a főigazgató vagy a főigazgató helyetteseknek vagy a
helyettesítési rendnek megfelelő vezetőnek az intézményben kell tartózkodnia, illetőleg elérhetőnek
kell lenni. Ennek rendje a munkaidő beosztáshoz kapcsolódóan évente rögzítésre kerül.
Belső ellenőrzés rendje
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A szakmai munka belső ellenőrzése a pedagógiai szakszolgálat valamennyi szakalkalmazotti
tevékenységére kiterjed. Az ellenőrzés rendjét az éves munkaterv szabályozza; pontos menetét, idejét
és formáját a főigazgató ismerteti a szakalkalmazottakkal.
A munkatervben rögzített gyakorisággal részletes esetbeszámolót kér a szakalkalmazottaktól.
Előre megbeszélt időpontban részt vesz a gyermekek, tanulók vizsgálatának alkalmain. Az ellenőrzést
követően a székhelyintézmény igazgatója a szakmai tevékenységet értékeli, az ellenőrzés időpontját és
időtartamát, esetleges megjegyzéseivel együtt jegyzőkönyvben rögzíti. A szakalkalmazott az
ellenőrzés során megállapítottakkal kapcsolatban tett észrevételeit szintén a jegyzőkönyvben rögzítik,
majd azt mindketten aláírásukkal hitelesítik.
A szakértői vélemények írásával, szakmai tartalmuk ellenőrzésével, a szakvéleményezés menetének
betartásával kapcsolatos feladatokkal a szakértői bizottság vezetője foglalkozik.
Az ellenőrzés bármely időpontban kiterjedhet az írásos dokumentumok (forgalmi napló, nyilvántartó
tasak, egyéni fejlesztési terv, haladási napló, statisztikák stb.) vizsgálatára is. Az ellenőrzés
általánosítható tapasztalatait az intézményegység alkalmazotti közösségével ismertetni kell.
Nyilvánosság
Az Intézmény honlapján közzétesszük - tagintézményekre, telephelyekre lebontva - a tagintézményre
vonatkozó szolgáltatásokat, a működési körzetet, a gyermekek, tanulók, szülők fogadásának idejét.

2. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Békési Tagintézménye
A tagintézmény ügyviteli telephelye: 5630 Békés, Jantyik u.21-25.
Tagintézményi telephely: 5650 Mezőberény, Luther tér 1-2.
A tagintézmény működési körzete: Békés, Bélmegyer, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony,
Tarhos
Az ellátott szakszolgálati feladatok ellátása a tagintézmény telephelyein:
Ügyviteli telephelyen:
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
- fejlesztő nevelés,
- szakértői bizottsági tevékenység,
- nevelési tanácsadás,
- logopédiai ellátás,
- konduktív pedagógiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
Tagintézményi telephelyen:
- szakértői bizottsági tevékenység,
- nevelési tanácsadás,
- logopédiai ellátás,
- gyógytestnevelés.
A tagintézmény irányítása
A tagintézmény élén igazgató áll, szakmai munkáját a tagintézmény-vezetőhelyettes és a választott
képviselőkből álló tagintézményi tanács segíti.
Az igazgatói tanács által hozott döntésekkel és feladatokkal kapcsolatos információkat a
tagintézmény-vezető közvetlen és/vagy közvetett formában köteles átadni az alkalmazottak részére.
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A tagintézményi munkamegbeszélések gyakorisága és helye a munkatervben meghatározottak szerint
történik.
Helyettesítési rend
- Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő valamennyi
ügyben az igazgató-helyettes helyettesíti.
- Legalább három hétig tartó távolléte esetén a helyettesítés kiterjed a helyettesített teljes jogkörére.
- A fentiektől eltérő eseti helyettesítési megbízás is adható a főigazgató által, azonban a helyettesítési
megbízást írásba kell foglalni, s benne meg kell határozni a helyettesítés időtartamát és tartalmát.
Kapcsolattartás formái:
1. A nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a
gyámhatósággal, egészségügyi intézményekkel:
- személyes konzultáció
- írásos megkeresés útján (levél, fax, e-mail)
- telefonon
2. Szülőkkel való kapcsolattartás:
- szülői értekezlet
- fogadó óra
- eseti megbeszélés
- írásos megkeresés útján (levél, fax, e-mail)
- telefonon
3. Belső kapcsolattartás (tagintézmények egymás között, tagintézményen belüli kapcsolattartás,
tagintézmény és székhely intézmény)
- írásos formában
- személyes megbeszélés útján
- telefonon
4. Kiemelt külső kapcsolataink:
a) A települési önkormányzatokkal való kapcsolattartás:
A tagintézmények működési helyének megfelelő települési önkormányzatokkal kapcsolata folyamatos,
elsősorban a következő területekre terjed ki:
a működtetés folyamatos biztosítása, a település és a tankerület gyermekeinek, tanulóinak
pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos ellátási igénye. A kapcsolattartásért felelős: tagintézmény
igazgatók.
b) tankerületi igazgatóval való kapcsolattartás kiterjed a KLIK által fenntartott, tankerületben működő
intézményekre vonatkozóan
c) az egyházak általfenntartott intézmények képviselőivel
Tagintézményi igazgató feladatai:
Tisztségét a fenntartó által kiírt és az igazgatótanács által elfogadott pályázat útján tölti be.
Közvetlen felettese a főigazgató, aki felé beszámolási és heti rendszerességgel tájékoztatási és
kapcsolattartási kötelezettsége van.
Alapvető felelőssége, feladatai:
Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a tagintézményben folyó szakmai munkát.
Felel a kompetenciakörébe tartozó munkavégzéshez szükséges feltételek biztosításáért.
Véleményezési jogot gyakorol területükön a pedagógusok, más alkalmazottak
kinevezésével, felmentésével kapcsolatban.
Felel a tagintézmény által kibocsátott dokumentumok szakmai minőségéért és
törvényességéért
Gondoskodik a helyettesítésekről az irányítása alá tartozó dolgozók szabadságának
kiadásáról, ütemezéséről.
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Ellenőrzi a tagintézményben folyó éves munkaterv és más alapdokumentumok
előírásainak érvényesülését.
Felel az irányítása alá tartozó dolgozók munkaidő beosztásáért, munkaköri leírásának
előkészítéséért.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakmai pályázati kiírásokat, ezek alapján javaslatot
tesz, az eredményes pályázatokban együttműködik.
Tagja az igazgatótanácsnak.
Véleményezési és javaslattételi jogot gyakorol az intézményt érintő minden kérdésben
Feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
A tagintézményi igazgatóhelyettes feladatai:
Feladata mindazon tevékenységek segítése, amelyek a tagintézményi igazgató feladatai körébe
tartoznak, a tagintézményi igazgató utasításai szerint. Feladatait részletesen munkaköri leírása
tartalmazza.
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak az ellátásban történő részvételi rendje:
A munkakörének megfelelően, a munkatervben meghatározottak szerint részt vesz a pedagógiai
szakszolgálati tevékenységek ellátásában.
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és egyéb munkakörben
foglalkoztatottak:
A zavartalan szakszolgálati tevékenység megvalósításának érdekében a munkaköri leírásában
meghatározott feladatokkal segítik a zavartalan működést.
Nyitva tartás rendje
A tagintézmény ügyviteli telephelyén tanév közben:
hétfőn, kedden és csütörtökön 8 – 16 óra között, szerdán 8- 18 óra között, pénteken 8– 14 óra között
tart nyitva.
A tagintézmény telephelyén tanév közben:
hétfőtől csütörtökig 8 – 17 óra között, pénteken 8– 15 óra között tart nyitva.
Ügyfélfogadás rendje
- a tagintézmény ügyviteli telephelyén: 8 – 14 óra között, szerda 8 - 18 óra között történik.
- a tagintézmény telephelyén: 8 – 14 óra között, szerdán 8-16 óra között.
Nyitva tartás rendje iskolai szünetek ideje alatt:
hétfő-csütörtök: 7.30-16.00; péntek: 8-14 óra között.
Hivatalos ügyek intézése szakmai ügyeleti napokon: szerda 8-12 óra között.
A tagintézmények nyitvatartási ideje alatt az igazgatónak vagy a helyettesítési rendnek megfelelő
vezetőnek az intézményben kell tartózkodnia, illetőleg elérhetőnek kell lenni. Ennek rendje a
munkaidő beosztáshoz kapcsolódóan évente rögzítésre kerül.
Belső ellenőrzés rendje
A szakmai munka belső ellenőrzése a pedagógiai szakszolgálat valamennyi szakalkalmazotti
tevékenységére kiterjed. Az ellenőrzés rendjét az éves munkaterv szabályozza; pontos menetét, idejét
és formáját a tagintézmények igazgatói ismertetik a szakalkalmazottakkal.
A munkatervben rögzített gyakorisággal részletes esetbeszámolót kér a szakalkalmazottaktól.
Előre megbeszélt időpontban részt vesz a gyermekek, tanulók vizsgálatának, pedagógiai fejlesztésének
alkalmain. Egyéni vagy csoportos pszichoterápiás foglalkozás nem látogatható. Ennek tartalmát és
szakszerűségét a szakmai dokumentáció áttekintésével és a szakalkalmazottal folytatott
esetmegbeszéléssel tekinti át. Az ellenőrzést követően a tagintézmény igazgatója a szakmai
tevékenységet értékeli, az ellenőrzés időpontját és időtartamát, esetleges megjegyzéseivel együtt
jegyzőkönyvben rögzíti. A szakalkalmazott az ellenőrzés során megállapítottakkal kapcsolatban tett
észrevételeit szintén a jegyzőkönyvben rögzítik, majd azt mindketten aláírásukkal hitelesítik.
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Az ellenőrzés bármely időpontban kiterjedhet az írásos dokumentumok, (forgalmi napló, nyilvántartó
tasak, egyéni fejlesztési terv, haladási napló, statisztikák stb.) vizsgálatára is. Az ellenőrzés
általánosítható tapasztalatait az intézményegység alkalmazotti közösségével ismertetni kell.
Nyilvánosság
Az Intézmény honlapján közzétesszük - tagintézményekre, telephelyekre lebontva - a tagintézményre
vonatkozó szolgáltatásokat, a működési körzetet, a gyermekek, tanulók, szülők fogadásának idejét.
3. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Békéscsabai Tagintézménye
A tagintézmény ügyviteli telephelye: 5600 Békéscsaba, Vandháti út 3.
Tagintézményi telephelye: 5600 Békéscsaba, Pásztor u. 17.
Tagintézményi telephelye: 5920 Csorvás, István király utca 34.
A tagintézmény működési körzete: Békéscsaba, Csorvás, Doboz, Gerendás, Kétsoprony,
Szabadkígyós, Telekgerendás, Újkígyós, Csabaszabadi.
Az ellátott szakszolgálati feladatok ellátása a tagintézmény telephelyein:
Ügyviteli telephelyen:
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
- fejlesztő nevelés,
- szakértői bizottsági tevékenység,
- nevelési tanácsadás,
- logopédiai ellátás,
- konduktív pedagógiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
Tagintézményi telephelyen (Békéscsaba, Pásztor u.):
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
- nevelési tanácsadás,
Tagintézményi telephelyen (Csorvás):
- logopédiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás.
A tagintézmény irányítása
A tagintézmény élén igazgató áll, szakmai munkáját a tagintézmény-vezetőhelyettes és a választott
képviselőkből álló tagintézmény-vezetői tanács segíti.
Az igazgatói tanács által hozott döntésekkel és feladatokkal kapcsolatos információkat a
tagintézmény-vezető közvetlen és/vagy közvetett formában köteles átadni az alkalmazottak részére.
A tagintézményi munkamegbeszélések gyakorisága és helye a munkatervben meghatározottak szerint
történik.
Helyettesítési rend
- Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő valamennyi
ügyben az igazgató-helyettes helyettesíti.
- Legalább három hétig tartó távolléte esetén a helyettesítés kiterjed a helyettesített teljes jogkörére.
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- A fentiektől eltérő eseti helyettesítési megbízás is adható a főigazgató által, a helyettesítési megbízást
írásba kell foglalni, s benne meg kell határozni a helyettesítés időtartamát és tartalmát.
Kapcsolattartás formái:
1.Belső kapcsolattartás (tagintézmények egymás között, tagintézményen belüli kapcsolattartás,
tagintézmény és székhely intézmény)
- írásos formában
- személyes megbeszélés útján
- telefonon
2.Külső kapcsolatok:
a) Szülőkkel való kapcsolattartás:
- szülői értekezlet
- fogadó óra
- eseti megbeszélés
- írásos megkeresés útján (levél, fax, e-mail)
- telefonon
b. A nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a
gyámhatósággal, egészségügyi intézményekkel:
- személyes konzultáció
- írásos megkeresés útján (levél, fax, e-mail)
- telefonon
c. Kiemelt külső kapcsolataink:
A települési önkormányzatokkal való kapcsolattartás:
A tagintézmények működési helyének megfelelő települési önkormányzatokkal kapcsolata
folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed ki:
- a működtetés folyamatos biztosítása,
a település és a tankerület gyermekeinek, tanulóinak pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos
ellátási igénye.
A kapcsolattartásért felelős: tagintézmény-vezető.
A tankerületi igazgatóval való kapcsolattartás kiterjed a KLIK által fenntartott, tankerületben
működő intézményekre vonatkozóan.
A kapcsolattartásért felelős: tagintézmény-vezető.
Az egyházak által fenntartott intézmények képviselőivel
A kapcsolattartásért felelős: tagintézmény-vezető.
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Tagintézményi igazgató feladatai:
Tisztségét a fenntartó által kiírt és az igazgatótanács által elfogadott pályázat útján tölti be. Közvetlen
felettese a főigazgató, aki felé beszámolási és heti rendszerességgel tájékoztatási és kapcsolattartási
kötelezettsége van.
Alapvető felelőssége, feladatai:
Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a tagintézményben folyó szakmai munkát.
Felel a kompetenciakörébe tartozó munkavégzéshez szükséges feltételek biztosításáért.
Véleményezési jogot gyakorol területükön a pedagógusok, más alkalmazottak kinevezésével,
felmentésével kapcsolatban.
Felel a tagintézmény által kibocsátott dokumentumok szakmai minőségéért és
törvényességéért
Gondoskodik a helyettesítésekről az irányítása alá tartozó dolgozók szabadságának kiadásáról,
ütemezéséről.
Ellenőrzi a tagintézményben folyó éves munkaterv és más alapdokumentumok, pl.: SZMSZ
előírásainak érvényesülését.
Felel az irányítása alá tartozó dolgozók munkaidő beosztásáért, munkaköri leírásának
előkészítéséért.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakmai pályázati kiírásokat, ezek alapján javaslatot tesz,
az eredményes pályázatokban együttműködik.
Tagja az igazgatótanácsnak.
Véleményezési és javaslattételi jogot gyakorol az intézményt érintő minden kérdésben
Feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
A tagintézményi igazgatóhelyettes feladatai:
Feladata mindazon tevékenységek segítése, amelyek a tagintézményi igazgató feladatai körébe
tartoznak, a tagintézményi igazgató utasításai szerint.
Feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak az ellátásban történő részvételi rendje:
A munkakörének és szakképzettségének megfelelően, a munkatervben meghatározottak szerint részt
vesz a pedagógiai szakszolgálati tevékenységek ellátásában.
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és egyéb munkakörben
foglalkoztatottak:
A zavartalan szakszolgálati tevékenység megvalósításának érdekében a munkaköri leírásában
meghatározott feladatokkal segítik a zavartalan működést.
Nyitva tartás rendje
A tagintézmény tanév közben:
Hétfőn, kedden és csütörtökön 8 – 17 óra között, szerdán 8- 18 óra között, pénteken 8 – 16 óra között
tart nyitva.
Ügyfélfogadás rendje a tagintézmény ügyviteli telephelyén: 8 – 14 óra között, szerda 8 - 18 óra között
történik.
Nyitva tartás rendje iskolai szünetek ideje alatt:
hétfő-csütörtök: 7.30 -16.00; péntek: 8-14 óra között.
Ügyfélfogadás rendje szakmai ügyeleti napokon: szerda: 8-12 óra között.
A tagintézmény nyitvatartási ideje alatt az igazgatónak vagy a helyettesítési rendnek megfelelő
vezetőnek az intézményben kell tartózkodnia, illetőleg elérhetőnek kell lenni. Ennek rendje a
munkaidő beosztáshoz kapcsolódóan évente rögzítésre kerül.
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Belső ellenőrzés rendje
A szakmai munka belső ellenőrzése a pedagógiai szakszolgálat valamennyi szakalkalmazotti
tevékenységére kiterjed.
Az ellenőrzés rendjét az éves munkaterv szabályozza; pontos menetét, idejét és formáját a
tagintézmény-igazgató ismerteti a szakalkalmazottakkal.
A tagintézmény-igazgató a munkatervben rögzített gyakorisággal részletes esetbeszámolót kér a
szakalkalmazottaktól.
Előre megbeszélt időpontban részt vesz a gyermekek, tanulók vizsgálatának, pedagógiai fejlesztésének
alkalmain. Egyéni vagy csoportos pszichoterápiás foglalkozás nem látogatható. Ennek tartalmát és
szakszerűségét a szakmai dokumentáció áttekintésével és a szakalkalmazottal folytatott
esetmegbeszéléssel tekinti át. Az ellenőrzést követően a tagintézmény igazgatója a szakmai
tevékenységet értékeli, az ellenőrzés időpontját és időtartamát, esetleges megjegyzéseivel együtt
jegyzőkönyvben rögzíti. A szakalkalmazott az ellenőrzés során megállapítottakkal kapcsolatban tett
észrevételeit szintén a jegyzőkönyvben rögzítik, majd azt mindketten aláírásukkal hitelesítik.
Az ellenőrzés bármely időpontban kiterjedhet az írásos dokumentumok, (forgalmi napló, nyilvántartó
tasak, egyéni fejlesztési terv, haladási napló, statisztikák stb.) vizsgálatára is.
Az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait az intézményegység alkalmazotti közösségével ismertetni
kell.
Nyilvánosság
Az Intézmény honlapján közzétesszük - tagintézményekre, telephelyekre lebontva - a tagintézményre
vonatkozó szolgáltatásokat, a működési körzetet, a gyermekek, tanulók, szülők fogadásának idejét.
4. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézménye
A tagintézmény ügyviteli telephelye: 5510 Dévaványa Bem József u. 4.
Tagintézményi telephely: 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2-4/1.
A tagintézmény működési körzete: Csárdaszállás, Dévaványa, Ecsegfalva, Gyomaendrőd, Hunya
Az ellátott szakszolgálati feladatok ellátása a tagintézmény telephelyein:
Ügyviteli telephelyen:
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
- fejlesztő nevelés,
- szakértői bizottsági tevékenység,
- nevelési tanácsadás,
- logopédiai ellátás,
- konduktív pedagógiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
Tagintézményi telephelyen:
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
- fejlesztő nevelés,
- szakértői bizottsági tevékenység,
- nevelési tanácsadás,
- logopédiai ellátás,
- konduktív pedagógiai ellátás,
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- gyógytestnevelés,
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
A tagintézmény irányítása
A tagintézmény élén igazgató áll, szakmai munkáját a választott képviselőkből álló tagintézményi
tanács segíti.
Az igazgatói tanács által hozott döntésekkel és feladatokkal kapcsolatos információkat a
tagintézmény-vezető közvetlen és/vagy közvetett formában köteles átadni az alkalmazottak részére.
A tagintézményi munkamegbeszélések gyakorisága és helye a munkatervben meghatározottak szerint
történik. 42
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Helyettesítési rend
- Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő valamennyi
ügyben eseti helyettesítési megbízással történik a helyettesítés. A helyettesítési megbízást írásba kell
foglalni, s benne meg kell határozni a helyettesítés időtartamát és tartalmát.
- Legalább három hétig tartó távolléte esetén a helyettesítés kiterjed a helyettesített teljes jogkörére.
Kapcsolattartás formái:
1. A nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a
gyámhatósággal,egészségügyi intézményekkel:
- személyes konzultáció
- írásos megkeresés útján (levél, e-mail)
- telefonon
2. Szülőkkel való kapcsolattartás:
- szülői értekezlet
- fogadó óra
- eseti megbeszélés
- írásos megkeresés útján (levél, e-mail)
- telefonon
3. Belső kapcsolattartás (tagintézmények egymás között, tagintézményen belüli kapcsolattartás,
tagintézmény és székhely intézmény)
- írásos formában
- személyes megbeszélés útján
- telefonon
4. Kiemelt külső kapcsolataink:
a) A települési önkormányzatokkal való kapcsolattartás:
A tagintézmények működési helyének megfelelő települési önkormányzatokkal kapcsolata folyamatos,
elsősorban a következő területekre terjed ki:
a működtetés folyamatos biztosítása,
a település és a tankerület gyermekeinek, tanulóinak pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos ellátási
igénye.
A kapcsolattartásért felelős: tagintézmény vezető.
b) tankerületi igazgatóval való kapcsolattartás kiterjed
a KLIK által fenntartott, tankerületben működő intézményekre vonatkozóan
c) az egyházak általfenntartott intézmények képviselőivel
Tagintézményi igazgató feladatai:
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Tisztségét a fenntartó által kiírt és az igazgatótanács által elfogadott pályázat útján tölti be. Közvetlen
felettese a főigazgató, aki felé beszámolási és heti rendszerességgel tájékoztatási és kapcsolattartási
kötelezettsége van.
Alapvető felelőssége, feladatai:
Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a tagintézményben folyó szakmai munkát.
Felel a kompetenciakörébe tartozó munkavégzéshez szükséges feltételek biztosításáért.
Véleményezési jogot gyakorol területükön a pedagógusok, más alkalmazottak kinevezésével,
felmentésével kapcsolatban.
Felel a tagintézmény által kibocsátott dokumentumok szakmai minőségéért és törvényességéért
Gondoskodik a helyettesítésekről az irányítása alá tartozó dolgozók szabadságának kiadásáról,
ütemezéséről.
Ellenőrzi a tagintézményben folyó éves munkaterv és más alapdokumentumok előírásainak
érvényesülését.
Felel az irányítása alá tartozó dolgozók munkaidő beosztásáért, munkaköri leírásának előkészítéséért.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakmai pályázati kiírásokat, ezek alapján javaslatot tesz, az
eredményes pályázatokban együttműködik.
Tagja az igazgatótanácsnak.
Véleményezési és javaslattételi jogot gyakorol az intézményt érintő minden kérdésben
Feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
A tagintézményi igazgatóhelyettes feladatai:
Feladata mindazon tevékenységek segítése, amelyek a tagintézményi igazgató feladatai körébe
tartoznak, a tagintézményi igazgató utasításai szerint.
Feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak az ellátásban történő részvételi rendje:
A munkakörének megfelelően, a munkatervben meghatározottak szerint részt vesz a pedagógiai
szakszolgálati tevékenységek ellátásában.
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és egyéb munkakörben
foglalkoztatottak:
A zavartalan szakszolgálati tevékenység megvalósításának érdekében a munkaköri leírásában
meghatározott feladatokkal segítik a zavartalan működést.
Nyitva tartás rendje
A tagintézmény tanév közben:
hétfőn, kedden és csütörtökön 8:00 – 16:00 óra között, szerdán 8:00- 17:00 óra között, pénteken 8:00–
15:00 óra között tart nyitva.
Ügyfélfogadás rendje a tagintézmény ügyviteli telephelyén: hétfő – kedd 12:00 – 16:00 óra között,
szerda 14:00 – 17:00 óra között, csütörtök-péntek 8:00 – 12:00 óra között történik.
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A tagintézmény telephelyén ügyfélfogadás: hétfő – kedd 12:00 – 16:00 óra között, szerda 14:00 –
17:00 óra között, csütörtök-péntek 8:00 – 12:00 óra között történik.
Nyitva tartás rendje iskolai szünetek ideje alatt:
hétfő-péntek: 8:00-16:00 óra között.
Ügyfélfogadás rendje szakmai ügyeleti napokon: szerda: 8:00-16:00 óra között.
A tagintézmény nyitvatartási ideje alatt az igazgatónak vagy az eseti helyettesítőnek az intézményben
kell tartózkodnia, illetőleg elérhetőnek kell lenni. Ennek rendje a munkaidő beosztáshoz kapcsolódóan
évente rögzítésre kerül.
Belső ellenőrzés rendje
A szakmai munka belső ellenőrzése a pedagógiai szakszolgálat valamennyi szakalkalmazotti
tevékenységére kiterjed.
Az ellenőrzés rendjét az éves munkaterv szabályozza; pontos menetét, idejét és formáját a
tagintézmények igazgatói ismertetik a szakalkalmazottakkal.
A munkatervben rögzített gyakorisággal részletes esetbeszámolót kér a szakalkalmazottaktól.
Előre megbeszélt időpontban részt vesz a gyermekek, tanulók vizsgálatának, pedagógiai fejlesztésének
alkalmain. Egyéni vagy csoportos pszichoterápiás foglalkozás nem látogatható. Ennek tartalmát és
szakszerűségét a szakmai dokumentáció áttekintésével és a szakalkalmazottal folytatott
esetmegbeszéléssel tekinti át. Az ellenőrzést követően a tagintézmény igazgatója a szakmai
tevékenységet értékeli, az ellenőrzés időpontját és időtartamát, esetleges megjegyzéseivel együtt
jegyzőkönyvben rögzíti. A szakalkalmazott az ellenőrzés során megállapítottakkal kapcsolatban tett
észrevételeit szintén a jegyzőkönyvben rögzítik, majd azt mindketten aláírásukkal hitelesítik.
Az ellenőrzés bármely időpontban kiterjedhet az írásos dokumentumok, (forgalmi napló, nyilvántartó
tasak, egyéni fejlesztési terv, haladási napló, statisztikák stb.) vizsgálatára is.
Az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait az intézményegység alkalmazotti közösségével ismertetni
kell.
Nyilvánosság
Az Intézmény honlapján közzétesszük - tagintézményekre, telephelyekre lebontva - a tagintézményre
vonatkozó szolgáltatásokat, a működési körzetet, a gyermekek, tanulók, szülők fogadásának idejét.
5. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai Tagintézménye
A tagintézmény ügyviteli telephelye: 5700 Gyula, Ady Endre u. 19.
Tagintézményi telephely: 5742 Elek, Szent István u. 10.
A tagintézmény működési körzete: Gyula, Elek, Lőkösháza, Kétegyháza,
Az ellátott szakszolgálati feladatok ellátása a tagintézmény telephelyein:
Ügyviteli telephelyen:
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
- fejlesztő nevelés,
- szakértői bizottsági tevékenység,
- nevelési tanácsadás,
- logopédiai ellátás,
- konduktív pedagógiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
Tagintézményi telephelyen:
- szakértői bizottsági tevékenység,
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- nevelési tanácsadás,
- logopédiai ellátás,
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
A tagintézmény irányítása
A tagintézmény élén igazgató áll, szakmai munkáját a tagintézmény-vezetőhelyettes és a választott
képviselőkből álló tagintézményi tanács segíti.
Az igazgatói tanács által hozott döntésekkel és feladatokkal kapcsolatos információkat a
tagintézmény-vezető közvetlen és/vagy közvetett formában köteles átadni az alkalmazottak részére.
A tagintézményi munkamegbeszélések gyakorisága és helye a munkatervben meghatározottak szerint
történik.
Helyettesítési rend
- Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő valamennyi
ügyben az igazgató-helyettes helyettesíti.
- Legalább három hétig tartó távolléte esetén a helyettesítés kiterjed a helyettesített teljes jogkörére.
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- A fentiektől eltérő eseti helyettesítési megbízás is adható a főigazgató által, azonban a helyettesítési
megbízást írásba kell foglalni, s benne meg kell határozni a helyettesítés időtartamát és tartalmát.
Kapcsolattartás formái:
1. A nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a
gyámhatósággal, egészségügyi intézményekkel:
- személyes konzultáció
- alkalmankénti esetkonferenciák
- rendszeres interaktív beszélgető körök
- írásos megkeresés útján (levél, fax, e-mail)
- telefonon
2. Szülőkkel való kapcsolattartás:
- szülői értekezlet
- fogadó óra
- eseti megbeszélés
- írásos megkeresés útján (levél, fax, e-mail)
- telefonon
3. Belső kapcsolattartás (tagintézmények egymás között, tagintézményen belüli kapcsolattartás,
tagintézmény és székhely intézmény)
- írásos formában
- személyes megbeszélés útján
- telefonon
4. Kiemelt külső kapcsolataink:
a) A települési önkormányzatokkal való kapcsolattartás:
A tagintézmények működési helyének megfelelő települési önkormányzatokkal kapcsolata folyamatos,
elsősorban a következő területekre terjed ki:
a működtetés folyamatos biztosítása,
a település és a tankerület gyermekeinek, tanulóinak pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos ellátási
igénye.
A kapcsolattartásért felelős:
tagintézmény igazgató.
b) tankerületi igazgatóval való kapcsolattartás kiterjed
a KLIK által fenntartott, tankerületben működő intézményekre vonatkozóan
c) az egyházak általfenntartott intézmények képviselőivel
Tagintézmény-vezető feladatai:
Tisztségét a fenntartó által kiírt és az igazgatótanács által elfogadott pályázat útján tölti be. Közvetlen
felettese a főigazgató, aki felé beszámolási és heti rendszerességgel tájékoztatási és kapcsolattartási
kötelezettsége van.
Alapvető felelőssége, feladatai:
Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a tagintézményben folyó szakmai munkát.
Felel a kompetenciakörébe tartozó munkavégzéshez szükséges feltételek biztosításáért.
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Véleményezési jogot gyakorol területükön a pedagógusok, más alkalmazottak kinevezésével,
felmentésével kapcsolatban.
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Felel a tagintézmény által kibocsátott dokumentumok szakmai minőségéért és
törvényességéért
Gondoskodik a helyettesítésekről az irányítása alá tartozó dolgozók szabadságának kiadásáról,
ütemezéséről.
Ellenőrzi a tagintézményben folyó éves munkaterv és más alapdokumentumok előírásainak
érvényesülését.
Felel az irányítása alá tartozó dolgozók munkaidő beosztásáért, munkaköri leírásának
előkészítéséért.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakmai pályázati kiírásokat, ezek alapján javaslatot tesz,
az eredményes pályázatokban együttműködik.
Tagja az igazgatótanácsnak.
Véleményezési és javaslattételi jogot gyakorol az intézményt érintő minden kérdésben
Feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
A tagintézményvezető-helyettes feladatai:
Feladata mindazon tevékenységek segítése, amelyek a tagintézményi igazgató feladatai körébe
tartoznak, a tagintézményi igazgató utasításai szerint.
Feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak az ellátásban történő részvételi rendje:
A munkakörének megfelelően, a munkatervben meghatározottak szerint részt vesz a pedagógiai
szakszolgálati tevékenységek ellátásában.
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és egyéb munkakörben
foglalkoztatottak:
A zavartalan szakszolgálati tevékenység megvalósításának érdekében a munkaköri leírásában
meghatározott feladatokkal segítik a zavartalan működést.
Nyitva tartás rendje
A tagintézmény tanév közben: hétfő: 7:30 – 18:00; kedd: 7:30 - 16:00; szerda: 7:30 – 16:00; csütörtök:
7:30 - 16:00; péntek: 7:30 - 17:00;
Ügyfélfogadás rendje
A tagintézmény ügyviteli telephelyén: hétfőtől csütörtökig: 7:30 - 16:00; pénteken: 7:30 – 13:00;
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Nyitva tartás rendje iskolai szünetek ideje alatt:
hétfő-csütörtök: 7:30-16:00; péntek: 8:00-14:00 óra között.
Ügyfélfogadás rendje szakmai ügyeleti napokon: szerda: 8:00-12:00 óra között.
A tagintézmények nyitvatartási ideje alatt az igazgatónak vagy a helyettesítési rendnek megfelelő
vezetőnek az intézményben kell tartózkodnia, illetőleg elérhetőnek kell lenni. Ennek rendje a
munkaidő beosztáshoz kapcsolódóan évente rögzítésre kerül.
Belső ellenőrzés rendje
A szakmai munka belső ellenőrzése a pedagógiai szakszolgálat valamennyi szakalkalmazotti
tevékenységére kiterjed.
Az ellenőrzés rendjét az éves munkaterv szabályozza; pontos menetét, idejét és formáját a
tagintézmények igazgatói ismertetik a szakalkalmazottakkal.
A munkatervben rögzített gyakorisággal részletes esetbeszámolót kér a szakalkalmazottaktól.
Előre megbeszélt időpontban részt vesz a gyermekek, tanulók vizsgálatának, pedagógiai fejlesztésének
alkalmain. Egyéni vagy csoportos pszichoterápiás foglalkozás nem látogatható. Ennek tartalmát és
szakszerűségét a szakmai dokumentáció áttekintésével és a szakalkalmazottal folytatott
esetmegbeszéléssel tekinti át. Az ellenőrzést követően a tagintézmény igazgatója a szakmai
tevékenységet értékeli, az ellenőrzés időpontját és időtartamát, esetleges megjegyzéseivel együtt
jegyzőkönyvben rögzíti. A szakalkalmazott az ellenőrzés során megállapítottakkal kapcsolatban tett
észrevételeit szintén a jegyzőkönyvben rögzíti, majd azt mindketten aláírásukkal hitelesítik.
Az ellenőrzés bármely időpontban kiterjedhet az írásos dokumentumok, (forgalmi napló, nyilvántartó
tasak, egyéni fejlesztési terv, haladási napló, statisztikák stb.) vizsgálatára is.
Az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait az intézményegység alkalmazotti közösségével ismertetni
kell.
Nyilvánosság
Az Intézmény honlapján közzétesszük - tagintézményekre, telephelyekre lebontva - a tagintézményre
vonatkozó szolgáltatásokat, a működési körzetet, a gyermekek, tanulók, szülők fogadásának idejét.
6. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőkovácsházi Tagintézménye
A tagintézmény ügyviteli telephelye: 5800 Mezőkovácsháza Hősök tere 6.
Tagintézményi telephely: 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey u. 63.
A tagintézmény működési körzete: Almáskamarás, Bánkút, Battonya, Dombegyház, Dombiratos,
Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház,
Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás,
Pusztaottlaka, Végegyháza.
Az ellátott szakszolgálati feladatok ellátása a tagintézményben:
Ügyviteli telephelyen:
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
- fejlesztő nevelés,
- szakértői bizottsági tevékenység,
- nevelési tanácsadás,
- logopédiai ellátás,
- konduktív pedagógiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
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Telephelyi feladatok:
- szakértői bizottsági tevékenység
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
A tagintézmény irányítása
A tagintézmény élén igazgató áll, szakmai munkáját a tagintézmény-vezetőhelyettes és/vagy a
választott képviselőkből álló tagintézményi tanács segíti.
Az igazgatói tanács által hozott döntésekkel és feladatokkal kapcsolatos információkat a
tagintézmény-vezető közvetlen és/vagy közvetett formában köteles átadni az alkalmazottak részére.
A tagintézményi munkamegbeszélések gyakorisága és helye a munkatervben meghatározottak szerint
történik.
Helyettesítési rend
- Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő valamennyi
ügyben az igazgató-helyettes helyettesíti.
- Legalább három hétig tartó távolléte esetén a helyettesítés kiterjed a helyettesített teljes jogkörére.
- A fentiektől eltérő eseti helyettesítési megbízás is adható a főigazgató által, azonban a helyettesítési
megbízást írásba kell foglalni, s benne meg kell határozni a helyettesítés időtartamát és tartalmát.
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Kapcsolattartás formái:
1. A nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a
gyámhatósággal,egészségügyi intézményekkel:
- személyes konzultáció
- írásos megkeresés útján (levél, e-mail)
- telefonon
2. Szülőkkel való kapcsolattartás:
- szülői értekezlet
- fogadó óra
- eseti megbeszélés
- írásos megkeresés útján (levél, e-mail)
- telefonon
3. Belső kapcsolattartás (tagintézmények egymás között, tagintézményen belüli kapcsolattartás,
tagintézmény és székhely intézmény)
- írásos formában
- személyes megbeszélés útján
- telefonon
4. Kiemelt külső kapcsolataink:
a) A települési önkormányzatokkal való kapcsolattartás:
A tagintézmények működési helyének megfelelő települési önkormányzatokkal kapcsolata folyamatos,
elsősorban a következő területekre terjed ki:
a működtetés folyamatos biztosítása,
a település és a tankerület gyermekeinek, tanulóinak pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos ellátási
igénye.
A kapcsolattartásért felelős: tagintézmény-vezető.
b) tankerületi igazgatóval való kapcsolattartás kiterjed
a KLIK által fenntartott, tankerületben működő intézményekre vonatkozóan
c) az egyházak általfenntartott intézmények képviselőivel
d) Mezőkovácsházai Járási Hivatal gyámhatóságával
e) egyéb, aktuális feladatok, problémák ellátáshoz szükséges intézményekkel való kapcsolatfelvétel,
kapcsolattartás
Tagintézményi igazgató feladatai:
Tisztségét a fenntartó által kiírt és az igazgatótanács által elfogadott pályázat útján tölti be. Közvetlen
felettese a főigazgató, aki felé beszámolási és heti rendszerességgel tájékoztatási és kapcsolattartási
kötelezettsége van.
Alapvető felelőssége, feladatai:
Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a tagintézményben folyó szakmai munkát.
Felel a kompetenciakörébe tartozó munkavégzéshez szükséges feltételek biztosításáért.
Véleményezési jogot gyakorol területükön a pedagógusok, más alkalmazottak kinevezésével,
felmentésével kapcsolatban.
Felel a tagintézmény által kibocsátott dokumentumok szakmai minőségéért és
törvényességéért
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Gondoskodik a helyettesítésekről az irányítása alá tartozó dolgozók szabadságának kiadásáról,
ütemezéséről.
Ellenőrzi a tagintézményben folyó éves munkaterv és más alapdokumentumok előírásainak
érvényesülését.
Felel az irányítása alá tartozó dolgozók munkaidő beosztásáért, munkaköri leírásának
előkészítéséért.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakmai pályázati kiírásokat, ezek alapján javaslatot tesz,
az eredményes pályázatokban együttműködik.
Tagja az igazgatótanácsnak.
Véleményezési és javaslattételi jogot gyakorol az intézményt érintő minden kérdésben
Feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak az ellátásban történő részvételi rendje:
A munkakörének megfelelően, a munkatervben meghatározottak szerint részt vesz a pedagógiai
szakszolgálati tevékenységek ellátásában.
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és egyéb munkakörben
foglalkoztatottak:
A zavartalan szakszolgálati tevékenység megvalósításának érdekében a munkaköri leírásában
meghatározott feladatokkal segítik a zavartalan működést.
Nyitva tartás rendje
A tagintézmény tanév közben:
hétfőn, kedden, szerdán 7.30 – 16.30 óra között, csütörtökön 8- 18 óra között, pénteken 7.30– 14.30
óra között tart nyitva.
Ügyfélfogadás rendje a tagintézményben: 8 – 14 óra között, csütörtök
8 - 18 óra között történik.
Nyitva tartás rendje iskolai szünetek ideje alatt:
hétfő-csütörtök: 7.30-16.00; péntek: 8-14 óra között.
Ügyfélfogadás rendje szakmai ügyeleti napokon: szerda: 8-12 óra között.
A tagintézmények nyitvatartási ideje alatt az igazgatónak vagy a helyettesítési rendnek megfelelő
vezetőnek az intézményben kell tartózkodnia, illetőleg elérhetőnek kell lenni. Ennek rendje a
munkaidő beosztáshoz kapcsolódóan évente rögzítésre kerül.
Belső ellenőrzés rendje
A szakmai munka belső ellenőrzése a pedagógiai szakszolgálat valamennyi szakalkalmazotti
tevékenységére kiterjed.
Az ellenőrzés rendjét az éves munkaterv szabályozza; pontos menetét, idejét és formáját a
tagintézmények igazgatói ismertetik a szakalkalmazottakkal.
A munkatervben rögzített gyakorisággal részletes esetbeszámolót kér a szakalkalmazottaktól. 52
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Előre megbeszélt időpontban részt vesz a gyermekek, tanulók vizsgálatának, pedagógiai fejlesztésének
alkalmain. Egyéni vagy csoportos pszichoterápiás foglalkozás nem látogatható. Ennek tartalmát és
szakszerűségét a szakmai dokumentáció áttekintésével és a szakalkalmazottal folytatott
esetmegbeszéléssel tekinti át. Az ellenőrzést követően a tagintézmény igazgatója a szakmai
tevékenységet értékeli, az ellenőrzés időpontját és időtartamát, esetleges megjegyzéseivel együtt
jegyzőkönyvben rögzíti. A szakalkalmazott az ellenőrzés során megállapítottakkal kapcsolatban tett
észrevételeit szintén a jegyzőkönyvben rögzítik, majd azt mindketten aláírásukkal hitelesítik.
Az ellenőrzés bármely időpontban kiterjedhet az írásos dokumentumok, (forgalmi napló, nyilvántartó
tasak, egyéni fejlesztési terv, haladási napló, statisztikák stb.) vizsgálatára is.
Az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait az intézményegység alkalmazotti közösségével ismertetni
kell.
Nyilvánosság
Az Intézmény honlapján közzétesszük - tagintézményekre, telephelyekre lebontva - a tagintézményre
vonatkozó szolgáltatásokat, a működési körzetet, a gyermekek, tanulók, szülők fogadásának idejét.
7. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Orosházi Tagintézménye
A tagintézmény ügyviteli telephelye: 5900 Orosháza, Kossuth tér 1-4.
A tagintézmény működési körzete: Orosháza, Kardoskút, Tótkomlós, Békéssámson, Nagyszénás,
Gádoros, Pusztaföldvár, Csanádapáca,
Az ellátott szakszolgálati feladatok ellátása a tagintézmény telephelyein:
Ügyviteli telephelyen:
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
- fejlesztő nevelés,
- szakértői bizottsági tevékenység,
- nevelési tanácsadás,
- logopédiai ellátás,
- konduktív pedagógiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
A tagintézmény irányítása
A tagintézmény élén igazgató áll, szakmai munkáját a tagintézmény-vezetőhelyettes és a választott
képviselőkből álló tagintézményi tanács segíti.
Az igazgatói tanács által hozott döntésekkel és feladatokkal kapcsolatos információkat a
tagintézmény-vezető közvetlen és/vagy közvetett formában köteles átadni az alkalmazottak részére.
A tagintézményi munkamegbeszélések gyakorisága és helye a munkatervben meghatározottak szerint
történik.
Helyettesítési rend
- Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő valamennyi
ügyben az igazgató-helyettes helyettesíti.
- Legalább három hétig tartó távolléte esetén a helyettesítés kiterjed a helyettesített teljes jogkörére.
- A fentiektől eltérő eseti helyettesítési megbízás is adható a főigazgató által, azonban a helyettesítési
megbízást írásba kell foglalni, s benne meg kell határozni a helyettesítés időtartamát és tartalmát.
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Kapcsolattartás formái:
1. A nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a
gyámhatósággal,egészségügyi intézményekkel:
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- személyes konzultáció
- írásos megkeresés útján (levél, fax, e-mail)
- telefonon
2. Szülőkkel való kapcsolattartás:
- szülői értekezlet
- fogadó óra
- eseti megbeszélés
- írásos megkeresés útján (levél, fax, e-mail)
- telefonon
3. Belső kapcsolattartás (tagintézmények egymás között, tagintézményen belüli kapcsolattartás,
tagintézmény és székhely intézmény)
- írásos formában
- személyes megbeszélés útján
- telefonon
4. Kiemelt külső kapcsolataink:
a) A települési önkormányzatokkal való kapcsolattartás:
A tagintézmények működési helyének megfelelő települési önkormányzatokkal kapcsolata folyamatos,
elsősorban a következő területekre terjed ki:
a működtetés folyamatos biztosítása,
a település és a tankerület gyermekeinek, tanulóinak pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos ellátási
igénye.
A kapcsolattartásért felelős:
tagintézmény igazgatók.
b) tankerületi igazgatóval való kapcsolattartás kiterjed
a KLIK által fenntartott, tankerületben működő intézményekre vonatkozóan
c) az egyházak általfenntartott intézmények képviselőivel
Tagintézményi igazgató feladatai:
Tisztségét a fenntartó által kiírt és az igazgatótanács által elfogadott pályázat útján tölti be. Közvetlen
felettese a főigazgató, aki felé beszámolási és heti rendszerességgel tájékoztatási és kapcsolattartási
kötelezettsége van.
Alapvető felelőssége, feladatai:
Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a tagintézményben folyó szakmai munkát.
Felel a kompetenciakörébe tartozó munkavégzéshez szükséges feltételek biztosításáért.
Véleményezési jogot gyakorol területükön a pedagógusok, más alkalmazottak kinevezésével,
felmentésével kapcsolatban.
Felel a tagintézmény által kibocsátott dokumentumok szakmai minőségéért és
törvényességéért
Gondoskodik a helyettesítésekről az irányítása alá tartozó dolgozók szabadságának kiadásáról,
ütemezéséről.
Ellenőrzi a tagintézményben folyó éves munkaterv és más alapdokumentumok előírásainak
érvényesülését.
Felel az irányítása alá tartozó dolgozók munkaidő beosztásáért, munkaköri leírásának
előkészítéséért.
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
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Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakmai pályázati kiírásokat, ezek alapján javaslatot tesz,
az eredményes pályázatokban együttműködik.
Tagja az igazgatótanácsnak.
Véleményezési és javaslattételi jogot gyakorol az intézményt érintő minden kérdésben
Feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
A tagintézményi igazgatóhelyettes feladatai:
Feladata mindazon tevékenységek segítése, amelyek a tagintézményi igazgató feladatai körébe
tartoznak, a tagintézményi igazgató utasításai szerint.
Feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak az ellátásban történő részvételi rendje:
A munkakörének megfelelően, a munkatervben meghatározottak szerint részt vesz a pedagógiai
szakszolgálati tevékenységek ellátásában.
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és egyéb munkakörben
foglalkoztatottak:
A zavartalan szakszolgálati tevékenység megvalósításának érdekében a munkaköri leírásában
meghatározott feladatokkal segítik a zavartalan működést.
Nyitva tartás rendje
A tagintézmény tanév közben:
hétfőn: 8.00-18.00; keddtől csütörtökig 8 – 16 óra között, pénteken 8– 14 óra között tart nyitva.
Ügyfélfogadás rendje a tagintézmény ügyviteli telephelyén: 8 – 14 óra között, szerda 8 - 18 óra között
történik.
Nyitva tartás rendje iskolai szünetek ideje alatt: hétfő-csütörtök: 7.30-16.00; péntek: 8-14 óra között.
Ügyfélfogadás rendje szakmai ügyeleti napokon: szerda: 8-12 óra között.
A tagintézmények nyitvatartási ideje alatt az igazgatónak vagy a helyettesítési rendnek megfelelő
vezetőnek az intézményben kell tartózkodnia, illetőleg elérhetőnek kell lenni. Ennek rendje a
munkaidő beosztáshoz kapcsolódóan évente rögzítésre kerül.
Belső ellenőrzés rendje
A szakmai munka belső ellenőrzése a pedagógiai szakszolgálat valamennyi szakalkalmazotti
tevékenységére kiterjed.
Az ellenőrzés rendjét az éves munkaterv szabályozza; pontos menetét, idejét és formáját a
tagintézmények igazgatói ismertetik a szakalkalmazottakkal.
A munkatervben rögzített gyakorisággal részletes esetbeszámolót kér a szakalkalmazottaktól. 56
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Előre megbeszélt időpontban részt vesz a gyermekek, tanulók vizsgálatának, pedagógiai fejlesztésének
alkalmain. Egyéni vagy csoportos pszichoterápiás foglalkozás nem látogatható. Ennek tartalmát és
szakszerűségét a szakmai dokumentáció áttekintésével és a szakalkalmazottal folytatott
esetmegbeszéléssel tekinti át. Az ellenőrzést követően a tagintézmény igazgatója a szakmai
tevékenységet értékeli, az ellenőrzés időpontját és időtartamát, esetleges megjegyzéseivel együtt
jegyzőkönyvben rögzíti. A szakalkalmazott az ellenőrzés során megállapítottakkal kapcsolatban tett
észrevételeit szintén a jegyzőkönyvben rögzítik, majd azt mindketten aláírásukkal hitelesítik.
Az ellenőrzés bármely időpontban kiterjedhet az írásos dokumentumok, (forgalmi napló, nyilvántartó
tasak, egyéni fejlesztési terv, haladási napló, statisztikák stb.) vizsgálatára is.
Az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait az intézményegység alkalmazotti közösségével ismertetni
kell.
Nyilvánosság
Az Intézmény honlapján közzétesszük - tagintézményekre, telephelyekre lebontva - a tagintézményre
vonatkozó szolgáltatásokat, a működési körzetet, a gyermekek, tanulók, szülők fogadásának idejét.
A tagintézményben meghirdetett csoportfoglalkozásokról, szakmai rendezvényekről, nyílt napokról
szóló felhívások a működési körzetben található iskolák és óvodák hirdetőin tagintézmény igazgató
jóváhagyással és engedéllyel, valamint az intézmények vezetőinek beleegyezésével helyezhetők el.
8. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sarkadi Tagintézménye
A tagintézmény ügyviteli telephelye: 5720 Sarkad, Kossuth Lajos utca 17.
A tagintézmény működési körzete: Sarkad, Sarkadkeresztúr, Mezőgyán, Geszt, Okány, Zsadány,
Kötegyán, Méhkerék, Újszalonta, Biharugra, Körösnagyharsány.
Az ellátott szakszolgálati feladatok ellátása a tagintézmény telephelyein:
Ügyviteli telephelyen:
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
- fejlesztő nevelés,
- szakértői bizottsági tevékenység,
- nevelési tanácsadás,
- logopédiai ellátás,
- konduktív pedagógiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
A tagintézmény irányítása
A tagintézmény élén igazgató áll, szakmai munkáját a tagintézmény-vezetőhelyettes és a választott
képviselőkből álló tagintézményi tanács segíti.
Az igazgatói tanács által hozott döntésekkel és feladatokkal kapcsolatos információkat a
tagintézmény-vezető közvetlen és/vagy közvetett formában köteles átadni az alkalmazottak részére.
A tagintézményi munkamegbeszélések gyakorisága és helye a munkatervben meghatározottak szerint
történik.
Helyettesítési rend
- Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő valamennyi
ügyben az igazgató-helyettes helyettesíti.
- Legalább három hétig tartó távolléte esetén a helyettesítés kiterjed a helyettesített teljes jogkörére.
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- A fentiektől eltérő eseti helyettesítési megbízás is adható a főigazgató által, azonban a helyettesítési
megbízást írásba kell foglalni, s benne meg kell határozni a helyettesítés időtartamát és tartalmát.
Kapcsolattartás formái:
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1. A nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a
gyámhatósággal, egészségügyi intézményekkel:
- személyes konzultáció
- írásos megkeresés útján (levél, fax, e-mail)
- telefonon
2. Szülőkkel való kapcsolattartás:
- szülői értekezlet
- fogadó óra
- eseti megbeszélés
- írásos megkeresés útján (levél, fax, e-mail)
- telefonon
3. Belső kapcsolattartás (tagintézmények egymás között, tagintézményen belüli kapcsolattartás,
tagintézmény és székhely intézmény)
- írásos formában
- személyes megbeszélés útján
- telefonon
4. Kiemelt külső kapcsolataink:
a) A települési önkormányzatokkal való kapcsolattartás:
A tagintézmények működési helyének megfelelő települési önkormányzatokkal kapcsolata folyamatos,
elsősorban a következő területekre terjed ki:
a működtetés folyamatos biztosítása,
a település és a tankerület gyermekeinek, tanulóinak pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos ellátási
igénye.
A kapcsolattartásért felelős: tagintézmény-vezető.
b) tankerületi igazgatóval való kapcsolattartás kiterjed
a KLIK által fenntartott, tankerületben működő intézményekre vonatkozóan
c) az egyházak általfenntartott intézmények képviselőivel
Tagintézmény- vezető feladatai:
Tisztségét a fenntartó által kiírt és az igazgatótanács által elfogadott pályázat útján tölti be.
Közvetlen felettese a főigazgató, aki felé beszámolási és heti rendszerességgel tájékoztatási és
kapcsolattartási kötelezettsége van.
Alapvető felelőssége, feladatai:
Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a tagintézményben folyó szakmai munkát.
Felel a kompetenciakörébe tartozó munkavégzéshez szükséges feltételek biztosításáért.
Véleményezési jogot gyakorol területükön a pedagógusok, más alkalmazottak kinevezésével,
felmentésével kapcsolatban.
Felel a tagintézmény által kibocsátott dokumentumok szakmai minőségéért és
törvényességéért
Gondoskodik a helyettesítésekről az irányítása alá tartozó dolgozók szabadságának kiadásáról,
ütemezéséről.
Ellenőrzi a tagintézményben folyó éves munkaterv és más alapdokumentumok előírásainak
érvényesülését.
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Felel az irányítása alá tartozó dolgozók munkaidő beosztásáért, munkaköri leírásának
előkészítéséért.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakmai pályázati kiírásokat, ezek alapján javaslatot tesz,
az eredményes pályázatokban együttműködik.
Tagja az igazgatótanácsnak.
Véleményezési és javaslattételi jogot gyakorol az intézményt érintő minden kérdésben
Feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak az ellátásban történő részvételi rendje:
A munkakörének megfelelően, a munkatervben meghatározottak szerint részt vesz a pedagógiai
szakszolgálati tevékenységek ellátásában.
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és egyéb munkakörben
foglalkoztatottak:
A zavartalan szakszolgálati tevékenység megvalósításának érdekében a munkaköri leírásában
meghatározott feladatokkal segítik a zavartalan működést.
Nyitva tartás rendje
A tagintézmény tanév közben: hétfőn, szerda és csütörtökön 7.45 – 16 óra között, kedden 7.45- 18 óra
között, pénteken 7.45– 17 óra között tart nyitva.
Ügyfélfogadás az ügyviteli telephelyén: 8 – 16 óra között, kedden 8 - 18 óra között történik.
Nyitva tartás rendje iskolai szünetek ideje alatt:
hétfő-csütörtök: 7.45-16.00; péntek: 7.45-15 óra között.
Ügyfélfogadás rendje szakmai ügyeleti napokon: szerda: 8-12 óra között.
A tagintézmények nyitvatartási ideje alatt az igazgatónak vagy a helyettesítési rendnek megfelelő
vezetőnek az intézményben kell tartózkodnia, illetőleg elérhetőnek kell lenni. Ennek rendje a
munkaidő beosztáshoz kapcsolódóan évente rögzítésre kerül.
Belső ellenőrzés rendje
A szakmai munka belső ellenőrzése a pedagógiai szakszolgálat valamennyi szakalkalmazotti
tevékenységére kiterjed.
Az ellenőrzés rendjét az éves munkaterv szabályozza; pontos menetét, idejét és formáját a
tagintézmények igazgatói ismertetik a szakalkalmazottakkal.
A munkatervben rögzített gyakorisággal részletes esetbeszámolót kér a szakalkalmazottaktól.
Előre megbeszélt időpontban részt vesz a gyermekek, tanulók vizsgálatának, pedagógiai fejlesztésének
alkalmain. Egyéni vagy csoportos pszichoterápiás foglalkozás nem látogatható. Ennek tartalmát és
szakszerűségét a szakmai dokumentáció áttekintésével és a szakalkalmazottal folytatott
esetmegbeszéléssel tekinti át. Az ellenőrzést követően a tagintézmény igazgatója a szakmai
tevékenységet értékeli, az ellenőrzés időpontját és időtartamát, esetleges megjegyzéseivel együtt
jegyzőkönyvben rögzíti. A szakalkalmazott az 60
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ellenőrzés során megállapítottakkal kapcsolatban tett észrevételeit szintén a jegyzőkönyvben rögzítik,
majd azt mindketten aláírásukkal hitelesítik.
Az ellenőrzés bármely időpontban kiterjedhet az írásos dokumentumok, (forgalmi napló, nyilvántartó
tasak, egyéni fejlesztési terv, haladási napló, statisztikák stb.) vizsgálatára is.
Az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait az intézményegység alkalmazotti közösségével ismertetni
kell.
Nyilvánosság
Az Intézmény honlapján közzétesszük - tagintézményekre, telephelyekre lebontva - a tagintézményre
vonatkozó szolgáltatásokat, a működési körzetet, a gyermekek, tanulók, szülők fogadásának idejét.
9. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szarvasi Tagintézménye
A tagintézmény ügyviteli telephelye: 5540 Szarvas, Bethlen Gábor utca 11/2.
Tagintézményi telephely: 5540 Szarvas, Kossuth Lajos utca 56-58.
A tagintézmény működési körzete: Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút,
Szarvas
Az ellátott szakszolgálati feladatok ellátása a tagintézmény telephelyein:
Ügyviteli telephelyen:
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
- fejlesztő nevelés,
- konduktív pedagógiai ellátás,
- szakértői bizottsági tevékenység,
- nevelési tanácsadás,
- logopédiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
Tagintézményi telephelyen:
- szakértői bizottsági tevékenység,
- nevelési tanácsadás,
A tagintézmény irányítása
A tagintézmény élén igazgató áll, szakmai munkáját a tagintézmény-vezetőhelyettes és a választott
képviselőkből álló tagintézményi tanács segíti.
Az igazgatói tanács által hozott döntésekkel és feladatokkal kapcsolatos információkat a
tagintézmény-vezető közvetlen és/vagy közvetett formában köteles átadni az alkalmazottak részére.
A tagintézményi munkamegbeszélések gyakorisága és helye a munkatervben meghatározottak szerint
történik.
Helyettesítési rend:
- Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő valamennyi
ügyben az igazgató-helyettes helyettesíti.
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- Legalább három hétig tartó távolléte esetén a helyettesítés kiterjed a helyettesített teljes jogkörére.
- A fentiektől eltérő eseti helyettesítési megbízás is adható a főigazgató által, azonban a helyettesítési
megbízást írásba kell foglalni, s benne meg kell határozni a helyettesítés időtartamát és tartalmát.
Kapcsolattartás formái:
1. A nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a
gyámhatósággal, egészségügyi intézményekkel:
- személyes konzultáció
- írásos megkeresés útján (levél, fax, e-mail)
- telefonon
2. Szülőkkel való kapcsolattartás:
- szülői értekezlet
- fogadó óra
- eseti megbeszélés
- írásos megkeresés útján (levél, fax, e-mail)
- telefonon
3. Belső kapcsolattartás (tagintézmények egymás között, tagintézményen belüli kapcsolattartás,
tagintézmény és székhely intézmény között)
- írásos formában (levél, fax, e-mail)
- személyes megbeszélés útján
- telefonon
4. Kiemelt külső kapcsolataink:
a) A települési önkormányzatokkal való kapcsolattartás:
A tagintézmények működési helyének megfelelő települési önkormányzatokkal kapcsolata folyamatos,
elsősorban a következő területekre terjed ki:
a működtetés folyamatos biztosítása,
a település és a tankerület gyermekeinek, tanulóinak pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos ellátási
igénye.
A kapcsolattartásért felelős: tagintézmény-vezető.
b) tankerületi igazgatóval való kapcsolattartás kiterjed
a KLIK által fenntartott, tankerületben működő intézményekre vonatkozóan
c) egyéb nem állami, nem önkormányzati fenntartók által fenntartott intézmények képviselőivel
(egyházak, nemzetiségi önkormányzatok)
Tagintézményi- vezető feladatai:
Tisztségét a fenntartó által kiírt és az igazgatótanács által elfogadott pályázat útján tölti be. Közvetlen
felettese a főigazgató, aki felé beszámolási és heti rendszerességgel tájékoztatási és kapcsolattartási
kötelezettsége van.
Alapvető felelőssége, feladatai: 63
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Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a tagintézményben folyó szakmai munkát.
Felel a kompetenciakörébe tartozó munkavégzéshez szükséges feltételek biztosításáért.
Véleményezési jogot gyakorol területükön a pedagógusok, más alkalmazottak kinevezésével,
felmentésével kapcsolatban.
Felel a tagintézmény által kibocsátott dokumentumok szakmai minőségéért és
törvényességéért.
Felel az irányítása alá tartozó dolgozók szabadságának kiadásáról, ütemezéséről.
Ellenőrzi a tagintézményben folyó éves munkaterv és más alapdokumentumok, pl.:
előírásainak érvényesülését.
Felel az irányítása alá tartozó dolgozók munkaidő beosztásáért, munkaköri leírásának
előkészítéséért.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakmai pályázati kiírásokat, ezek alapján javaslatot tesz,
az eredményes pályázatokban együttműködik.
Tagja az igazgatótanácsnak.
Véleményezési és javaslattételi jogot gyakorol az intézményt érintő minden kérdésben.
Feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
A tagintézményvezető- helyettes feladatai:
Feladata mindazon tevékenységek segítése, amelyek a tagintézményi igazgató feladatai körébe
tartoznak, a tagintézményi igazgató utasításai szerint.
Feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak az ellátásban történő részvételi rendje:
A munkakörének megfelelően, a munkatervben meghatározottak szerint részt vesz a pedagógiai
szakszolgálati tevékenységek ellátásában.
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és egyéb munkakörben
foglalkoztatottak:
A szakszolgálati tevékenység megvalósításának érdekében a munkaköri leírásában meghatározott
feladatokkal segítik a zavartalan működést.
Nyitva tartás rendje:
A tagintézmény tanév közben: Hétfőn: 7:30 – 17:00; Kedden: 7:30 – 17:00; Szerda: 7:30 – 17:00;
Csütörtökön 7:30 – 18:00; Péntek: 7:30 – 16:00 tart nyitva.
Ügyfélfogadás: a tagintézmény ügyviteli telephelyén: 8:00 – 16:00 óra között, csütörtök 8:00 – 18:00
óra között történik.
Nyitva tartás rendje az iskolai szünetek ideje alatt:
Hétfő – csütörtök: 7:30 – 16:00; Péntek: 8:00 – 14:00;
Ügyfélfogadás a szakmai ügyeleti napokon: Szerda: 8:00 – 12:00;
A tagintézmények nyitvatartási ideje alatt az igazgatónak vagy a helyettesítési rendnek megfelelő
vezetőnek az intézményben kell tartózkodnia, illetőleg elérhetőnek kell lenni.
Belső ellenőrzés rendje:
A szakmai munka belső ellenőrzése a pedagógiai szakszolgálat valamennyi szakalkalmazotti
tevékenységére kiterjed.
Az ellenőrzés rendjét az éves munkaterv szabályozza; pontos menetét, idejét és formáját a
tagintézmények igazgatói ismertetik a szakalkalmazottakkal.
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A munkatervben rögzített gyakorisággal részletes esetbeszámolót kér a szakalkalmazottaktól.
Előre megbeszélt időpontban részt vesz a gyermekek, tanulók vizsgálatának, pedagógiai fejlesztésének
alkalmain. Egyéni vagy csoportos pszichoterápiás foglalkozás nem látogatható. Ennek tartalmát és
szakszerűségét a szakmai dokumentáció áttekintésével és a szakalkalmazottal folytatott
esetmegbeszéléssel tekinti át. Az ellenőrzést követően a tagintézmény igazgatója a szakmai
tevékenységet értékeli, az ellenőrzés időpontját és időtartamát, esetleges megjegyzéseivel együtt
jegyzőkönyvben rögzíti. A szakalkalmazott az ellenőrzés során megállapítottakkal kapcsolatban tett
észrevételeit szintén a jegyzőkönyvben rögzítik, majd azt mindketten aláírásukkal hitelesítik.
A szakértői vélemények, logopédiai vizsgálati vélemény írásával, szakmai tartalmuk ellenőrzésével, a
szakvéleményezés menetének betartásával kapcsolatos feladatokkal a szakértői bizottság és a
logopédiai csoport vezetője foglalkozik. Tapasztalataikról havi rendszerességgel beszámolnak a
tagintézmény igazgatójának, javaslataik, intézkedési tervük megfogalmazásával.
Az ellenőrzés bármely időpontban kiterjedhet az írásos dokumentumok, (forgalmi napló, nyilvántartó
tasak, egyéni fejlesztési terv, haladási napló, statisztikák stb.) vizsgálatára is.
A szakmai ellenőrzés általánosítható tapasztalatait az intézményegység alkalmazotti közösségével
ismertetni kell.
Nyilvánosság
Az Intézmény honlapján közzétesszük - tagintézményekre, telephelyekre lebontva - a tagintézményre
vonatkozó szolgáltatásokat, a működési körzetet, a gyermekek, tanulók, szülők fogadásának idejét.
10. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szeghalmi Tagintézménye
A tagintézmény ügyviteli telephelye: 5520 Szeghalom, Dózsa György utca. 9 - 11.
Tagintézményi telephelye: 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 2.
Tagintézményi telephelye: 5516 Körösladány, Árpád u. 4.
Tagintézményi telephelye: 5530 Vésztő, Rákóczi Ferenc utca 2.
A tagintézmény működési körzete: Szeghalom, Füzesgyarmat, Körösladány, Vésztő, Bucsa,
Kertészsziget, Körösújfalu
Az ellátott szakszolgálati feladatok ellátása a tagintézmény telephelyein:
Ügyviteli telephelyen:
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
- fejlesztő nevelés,
- szakértői bizottsági tevékenység,
- nevelési tanácsadás,
- logopédiai ellátás,
- konduktív pedagógiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
Füzesgyarmat Tagintézményi telephelyen:
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
- nevelési tanácsadás,
- logopédiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
- szakértői bizottsági tevékenység,???????
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Körösladány Tagintézményi telephelyen:
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
- fejlesztő nevelés,
- szakértői bizottsági tevékenység,
- nevelési tanácsadás,
- logopédiai ellátás,
- konduktív pedagógiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
Vésztő Tagintézményi telephelyen:
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
- fejlesztő nevelés,
- szakértői bizottsági tevékenység,
- nevelési tanácsadás,
- logopédiai ellátás,
- konduktív pedagógiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
A tagintézmény irányítása
A tagintézmény élén igazgató áll, szakmai munkáját a tagintézmény-vezetőhelyettes és a választott
képviselőkből álló tagintézményi tanács segíti.
Az igazgatói tanács által hozott döntésekkel és feladatokkal kapcsolatos információkat a
tagintézmény-vezető közvetlen és/vagy közvetett formában köteles átadni az alkalmazottak részére.
A tagintézményi munkamegbeszélések gyakorisága és helye a munkatervben meghatározottak szerint
történik.
Helyettesítési rend
- Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő valamennyi
ügyben az igazgató-helyettes helyettesíti.
- Legalább három hétig tartó távolléte esetén a helyettesítés kiterjed a helyettesített teljes jogkörére.
- A fentiektől eltérő eseti helyettesítési megbízás is adható a főigazgató által, azonban a helyettesítési
megbízást írásba kell foglalni, s benne meg kell határozni a helyettesítés időtartamát és tartalmát.
Kapcsolattartás formái:
1. A nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a
gyámhatósággal,egészségügyi intézményekkel:
- személyes konzultáció
- írásos megkeresés útján (levél, fax, e-mail)
- telefonon
2. Szülőkkel való kapcsolattartás:
- szülői értekezlet
- fogadó óra
- eseti megbeszélés
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- írásos megkeresés útján (levél, fax, e-mail)
- telefonon
3. Belső kapcsolattartás (tagintézmények egymás között, tagintézményen belüli kapcsolattartás,
tagintézmény és székhely intézmény)
- írásos formában
- személyes megbeszélés útján
- telefonon
4. Kiemelt külső kapcsolataink:
a) A települési önkormányzatokkal való kapcsolattartás:
A tagintézmények működési helyének megfelelő települési önkormányzatokkal kapcsolata folyamatos,
elsősorban a következő területekre terjed ki:
a működtetés folyamatos biztosítása,
a település és a tankerület gyermekeinek, tanulóinak pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos ellátási
igénye.
A kapcsolattartásért felelős:
tagintézmény igazgató.
b) tankerületi igazgatóval való kapcsolattartás kiterjed
a KLIK által fenntartott, tankerületben működő intézményekre vonatkozóan
c) az egyházak általfenntartott intézmények képviselőivel
Tagintézményi igazgató feladatai:
Tisztségét a fenntartó által kiírt és az igazgatótanács által elfogadott pályázat útján tölti be. Közvetlen
felettese a főigazgató, aki felé beszámolási és heti rendszerességgel tájékoztatási és kapcsolattartási
kötelezettsége van.
Alapvető felelőssége, feladatai:
Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a tagintézményben folyó szakmai munkát.
Felel a kompetenciakörébe tartozó munkavégzéshez szükséges feltételek biztosításáért.
Véleményezési jogot gyakorol területükön a pedagógusok, más alkalmazottak kinevezésével,
felmentésével kapcsolatban.
Felel a tagintézmény által kibocsátott dokumentumok szakmai minőségéért és
törvényességéért
Gondoskodik a helyettesítésekről az irányítása alá tartozó dolgozók szabadságának kiadásáról,
ütemezéséről.
Ellenőrzi a tagintézményben folyó éves munkaterv és más alapdokumentumok előírásainak
érvényesülését.
Felel az irányítása alá tartozó dolgozók munkaidő beosztásáért, munkaköri leírásának
előkészítéséért.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakmai pályázati kiírásokat, ezek alapján javaslatot tesz,
az eredményes pályázatokban együttműködik.
Tagja az igazgatótanácsnak.
Véleményezési és javaslattételi jogot gyakorol az intézményt érintő minden kérdésben
Feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
A tagintézményi igazgatóhelyettes feladatai:
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Feladata mindazon tevékenységek segítése, amelyek a tagintézményi igazgató feladatai körébe
tartoznak, a tagintézményi igazgató utasításai szerint. 68

Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak az ellátásban történő részvételi rendje:
A munkakörének megfelelően, a munkatervben meghatározottak szerint részt vesz a pedagógiai
szakszolgálati tevékenységek ellátásában.
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és egyéb munkakörben
foglalkoztatottak:
A zavartalan szakszolgálati tevékenység megvalósításának érdekében a munkaköri leírásában
meghatározott feladatokkal segítik a zavartalan működést.
Nyitva tartás rendje
A tagintézmény ügyviteli telephelyén tanév közben:
hétfőn, kedden és csütörtökön 8:00 – 16:00 óra között, szerdán 8:00- 18:00 óra között, pénteken 8:00–
14:00 óra között tart nyitva.
Füzesgyarmati telephelyen:
hétfőn, kedden és szerdán 8:00 – 16:00 óra között, csütörtökön 8:00- 18:00 óra között, pénteken 8:00–
14:00 óra között tart nyitva.
Körösladányi telephely:
hétfőn: 8:00-17:00; óra között; kedden 8:00- 18:00 óra között; szerdán és csütörtökön 8:00 – 16:00 óra
között; pénteken 8:00– 14:00 óra között tart nyitva.
Vésztői telephely:
hétfőn 8:00- 18:00 óra között, kedden, szerdán és csütörtökön 8:00 – 16:00 óra között, , pénteken
8:00– 14:00 óra között tart nyitva.
Hivatalos ügyek intézése a tagintézmény ügyviteli telephelyén: 8 – 16 óra között,
szerda 8 - 18 óra között történik.
A tagintézmény telephelyein: 8 – 14 óra között, szerdán 8-16 óra között.
Nyitva tartás rendje iskolai szünetek ideje alatt:
hétfő-csütörtök: 7.30-16.00; péntek: 8-14 óra között.
Hivatalos ügyek intézése szakmai ügyeleti napokon: szerda: 8-12 óra között.
A tagintézmények nyitvatartási ideje alatt az igazgatónak vagy a helyettesítési rendnek megfelelő
vezetőnek az intézményben kell tartózkodnia, illetőleg elérhetőnek kell lenni. Ennek rendje a
munkaidő beosztáshoz kapcsolódóan évente rögzítésre kerül.
Belső ellenőrzés rendje
A szakmai munka belső ellenőrzése a pedagógiai szakszolgálat valamennyi szakalkalmazotti
tevékenységére kiterjed.
Az ellenőrzés rendjét az éves munkaterv szabályozza; pontos menetét, idejét és formáját a
tagintézmények igazgatói ismertetik a szakalkalmazottakkal.
A munkatervben rögzített gyakorisággal részletes esetbeszámolót kér a szakalkalmazottaktól. 69
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Előre megbeszélt időpontban részt vesz a gyermekek, tanulók vizsgálatának, pedagógiai fejlesztésének
alkalmain. Egyéni vagy csoportos pszichoterápiás foglalkozás nem látogatható. Ennek tartalmát és
szakszerűségét a szakmai dokumentáció áttekintésével és a szakalkalmazottal folytatott
esetmegbeszéléssel tekinti át. Az ellenőrzést követően a tagintézmény igazgatója a szakmai
tevékenységet értékeli, az ellenőrzés időpontját és időtartamát, esetleges megjegyzéseivel együtt
jegyzőkönyvben rögzíti. A szakalkalmazott az ellenőrzés során megállapítottakkal kapcsolatban tett
észrevételeit szintén a jegyzőkönyvben rögzítik, majd azt mindketten aláírásukkal hitelesítik.
Az ellenőrzés bármely időpontban kiterjedhet az írásos dokumentumok, (forgalmi napló, nyilvántartó
tasak, egyéni fejlesztési terv, haladási napló, statisztikák stb.) vizsgálatára is.
Az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait az intézményegység alkalmazotti közösségével ismertetni
kell.
Nyilvánosság
Az Intézmény honlapján közzétesszük - tagintézményekre, telephelyekre lebontva - a tagintézményre
vonatkozó szolgáltatásokat, a működési körzetet, a gyermekek, tanulók, szülők fogadásának idejét.
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10. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. december 10-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a 2014. évben benyújtott pályázatokról
Kürtiné Erdősi Klára
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az alábbiakban kívánjuk ismertetni a Projektmenedzseri Iroda 2014. évi tevékenységeit, kezdve a benyújtott
pályázatok rövid bemutatásával.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának benyújtott pályázatai a következőek:
1. Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése
A pályázat a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján készült, az iskolai étkeztetési feladatokat is ellátó Térségi Szociális
Gondozási Központ Központi Konyhájának és kettő telephelyének (a Kis Bálint Iskola és a Rózsahegyi Kálmán
Iskola tálalókonyhái) fejlesztésére igényeltünk összesen 28.800.824 Ft támogatást. Megítélt támogatás 25.920.000
Ft, a kivitelezés befejezésének határideje 2015. december 31.
2. Térfigyelő kamera rendszer kiépítése Gyomaendrőd város területén
A pályázat keretei között térfigyelő kamerák telepítésére és működtetésére lehetett támogatást igényelni.
Pályázatunkban összesen 9 helyszín szerepel összesen 6.278.415 Ft összegben (100 %). Első körben pályázatunk
nem részesült támogatásban, a tartalék keretből történő támogatásról decemberben kaphatunk értesítést.
3. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
A 9/2014. (II.3.) EMMI rendelet „kérelem közművelődési intézmény, közösségi színtér technikai, műszaki
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására” pályázat keretében a Közművelődési – Közgyűjteményi
és Szolgáltató Intézmény nyert 353 000 Ft támogatást.
4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
A 9/2014. (II.3.) EMMI rendelet alapján elkészített, fenntartott nyilvános könyvtárak kötött felhasználású, egy
összegben folyósított, nem visszatérítendő támogatására a Határ Győző Városi Könyvtár nyújtott be támogatási
igényt, mely 648 000 Ft támogatásban részesült.
5.- 6. A muzeális intézmények szakmai támogatásának szabályairól szóló 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet alapján
elkészített „Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény kiállításainak megújítása és múzeumpedagógiai
programjainak fejlesztése II. ütem, valamint az 5/2014.(I.24.) EMMI rendelet „kérelem muzeális intézmény
fenntartásának támogatása” pályázatok nem részesültek támogatásban.
7. Raiffeisen Mindenki Ebédel 2014. nyár c. felhívásra pályázatunkat 2014. május 15-ig kellett benyújtani. A pályázat
keretei között 30 kisgyermek félévi ellátását céloztuk meg. Az elnyerhető támogatás természetbeni, önerő
biztosítására nincsen szükség. Összesen 10 település lehet nyertes, melyről a facebook.com szavazói dönthetnek
20 település közül. Sajnos a facebook.com szavazásra nem került be városunk, így támogatásban nem
részesülhettünk.
8. A Várépítő pályázat 2014. februárban került benyújtásra. A pályázatban a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola tornatermi öltözői két nehéz fém ajtajának cseréje és azok beépítése utáni helyreállítási munkálatok
elvégzésre nyújtottuk be kérelmünket. Sajnos a beérkezett pályázatokat értékelő zsűri projektünket nem részesítette
támogatásban.
9. A helyi közösségi közlekedés támogatására irányuló kérelmünket 2014. június 5-én nyújtottuk be. A
21/2014.(IV.18.) NFM rendelet alapján elkészített pályázat kizárólag a helyi közlekedés működtetésének, folyamatos
üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására irányult. A benyújtott támogatási igény 2 763
e Ft, a Magyar Államkincstár által megítélt támogatás 735 000 Ft.
10. Projektjavaslat előkészítését kezdtük meg a KÖZOP-3.5.0-09-11 „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” c.,
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projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatásának érdekében megjelent pályázati felhívás alapján. A
felhívás keretei között a Hármas-Körös folyó védtöltései között, a 46. sz. közút mellett kiépítendő kerékpárút
megépítéséhez szerettünk volna támogatást igényelni.
A projektjavaslathoz megigényeltük az ágazati fejlesztésért felelős miniszter támogató nyilatkozatát, mely előzetes
közbeszerzési eljárás lefolytatását irányozta elő a támogatási igény benyújtása előtt. A közbeszerzési szakértő
kiválasztása megtörtént, azonban az előzetes közbeszerzési eljárás lefolytatására nem került sor, mivel a pályázati
konstrukció felfüggesztésre került az elkülönített keret kimerülése miatt.
11. „Európa jövője: vallás, kultúra és fenntartható fejlődés” címmel pályázatot nyújtottunk be az EACEA-hoz 2015.
szeptember 6-9. között tartandó testvérvárosi találkozó megszervezése érdekében. Sajnos a Bíráló bizottság nem
támogatta projektünket.
12. Az ÁROP-1.A.3-2014 pályázati konstrukció keretei között került benyújtásra a „Területi együttműködések az
esélyegyenlőség és a felzárkózás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi Járás területén” c. projekt, melynek célja
a települések, a helyi civil és gazdasági szereplők között területi együttműködések kialakítása és megerősítése,
többek közt a munkahelyteremtő, társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok
végrehajtásához kapcsolódó koordinációs tevékenység megvalósításával. A projekt járási szintű, a pályázó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint járásközpont, ugyanakkor együttműködő partnerként részt vesz benne
Hunya, Csárdaszállás, Dévaványa és Ecsegfalva is. A projekt október elején benyújtásra került, a hiánypótlást
teljesítettük, jelenleg elbírálás alatt áll.
13. Idén is csatlakoztunk az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” c. programsorozathoz, melyhez a 44/2014. (IX.
5.) BM rendelet alapján 845 000 Ft támogatást igényeltünk. A programot a Közművelődési-Közgyűjteményi és
Szolgáltató Intézmény a Szent Mihály napi pásztortűz és szüreti bál c. rendezvény keretei között szervezte meg. A
projekt elszámolása benyújtásra került a Magyar Államkincstárhoz.
14. Novemberben a Gyermekétkeztetési Alapítvány Mindenki ebédel c. pályázati felhívásai közül 2 konstrukcióban
vett részt Önkormányzatunk. Mindkét pályázatot az endrődi településrészen élő hátrányos helyzetű gyermekek
iskolán kívüli étkeztetése érdekében nyújtottuk be. A Procter&Gamble és a Lidl által támogatott fordulóban, ahol 4
település 28 gyermeke nyerhetett 6 hónapos ellátást, sajnos nem részesültünk támogatásban.
A Raiffeissen Mindenki ebédel 2014 Tél pályázat esetében bejutottunk az első 20 település közé. A GYEA nyilvános
szavazást indít december 1. és 12. között a Facebook-on ezen 20 település között. Támogatásban azok
részesülnek, akik a támogatói szavazatok alapján az 1-10. helyen végeznek.
Önkormányzatunk a KEOP-4.10.0/A/12 kódszámú pályázati felhívás alapján 4 pályázatot, a KEOP-5.5.0/A
konstrukció esetében pedig egy pályázatot készített elő és nyújtott be még 2013 év februárjában. A Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium 2014 augusztusában értesítette az önkormányzatot arról, hogy ezen pályázatokat nem
részesíti támogatásban. Az Önkormányzat a Városi közintézmények komplex energetikai fejlesztése
Gyomaendrődön című (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0222) pályázat esetében kifogást nyújtott be az elutasító döntés
ellen a Közreműködő Szervezethez, melyre a mai napig nem érkezett válasz.
A Széchenyi 2020 fejlesztési terv Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) fejlesztési céljai
és pályázati konstrukciói között ismételten szerepel az energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások
alkalmazása elem. Ennek megfelelően a pályázatok átdolgozása és előkészítése az új konstrukciók megjelenéséig
is folyamatosan feladatunkat képezi.
Az alábbi pályázatok még 2012-ben, illetve azt megelőzően kerültek benyújtásra, státuszuk szerint tartaléklistán
vannak. Miután ezek a pályázatok a korábbiakban már többször bemutatásra kerültek, ezért itt csak felsorolás
szintjén említjük őket.
- Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda intézményeinek fejlesztése a színvonalas kisgyermekkori
nevelés feltételeinek biztosításához (TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0271)
- Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő belterületi utak fejlesztése (DAOP-3.1.1/B-11-20110009)
- Az Őszikék Idősek Otthonában élők XXI. századnak megfelelő humanizált életkörülményeinek megteremtése.
(TIOP-3.4.2-11/1-2012-0014)
2014. évben megvalósított, illetve folyamatban lévő projektek:
- Önkormányzati struktúrafejlesztés Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál
- Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény kiállításainak megújítása és múzeumpedagógiai programjainak
fejlesztése
- Határ Győző mellszobrának megvalósítása
- Gyomaendrőd szennyvíztisztító telep korszerűsítése
- „Lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében
A Képviselő-testület mindkét nagy projekt vonatkozásában előterjesztések formájában rendszeres tájékoztatást kap,
ezért ebben a beszámolóban részletesebben nem térünk ki ismertetésükre. A gyomaendrod.hu honlapon mindkét
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pályázatról aloldalt hoztunk létre, az információk frissítéséről a beszerzést elnyert PR felelősök gondoskodnak.
A Kistérségi Iroda által végzett egyéb feladatok:
- Több uniós forrásból támogatásban részesült projektünknek tart a fenntartási ideje, melyhez kapcsolódóan
Fenntartási Jelentéseket szükséges készíteni. A PFJ-khez szükséges adatokat összegyűjtöttük, azokat határidőben
a meghatározott felületre feltöltöttük. A Közreműködő Szervezetek jelentéseinket elfogadták. Ez évben jelentősen
megváltoztak a KSz-ek (ez személyi/kapcsolattartói, nyilvántartási és helyszíni változást is jelent), mely
változás számunkra többlet munkát jelentett.
- Az idén járt le a Selyem út – III. ütem c. DAOP projekt és a Polgármesteri Hivatal kirendeltségének felújítása c.
CÉDE pályázat fenntartási időszaka. A projektek rendben lezárásra kerültek a Közreműködő Szervezetek részéről.
- Változás bejelentések elkészítése, dokumentáció összeállítása rendszeres feladatunk. Amikor a KT bármilyen
olyan ügyben döntést hoz, mely helyszíne korábbi, fenntartási időszakban lévő pályázatunkat érint, azt változás
bejelentés formájában engedélyeztetni szükséges az irányító hatóságokkal.
- A benyújtott pályázatokhoz rendszerint további adatszolgáltatási eljárás is tartozik, melyeket minden esetben
határidőre elkészítettünk és benyújtottunk, azokat a bíráló szervezetek elfogadták.
- Folyamatos kapcsolattartás zajlik az iroda, illetve egyéb szervezetek között (elsősorban Közreműködő
Szervezetek, illetőleg Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület, Körösök Völgye Akciócsoport, Körösszögi Kistérség Többcélú Társulása stb.)
- A különféle szervezetektől, KSz-ektől rendszeresen érkező kérdőíveket, adatszolgáltatási kötelezettségeket
rendben, határidőben teljesítjük.
- A DAOP-4.2.1-11-2012-0032 jelű, A gyomaendrődi Százszorszép óvoda fejlesztése c. projektünk elutasítása
kapcsán még 2012. szeptemberében nyújtottunk be kifogást a Közreműködő Szervezethez, mely ez évben
kifogásunknak helyt adott. Ezzel kapcsolatosan 2014. februárban tisztázó kérdésekre adtunk válaszokat, melyeket
áttekintve a KSz ismételten elutasította a pályázatot, azzal az indokkal, hogy a projekt tartalma a pályázati kiírás
céljainak nem felel meg. A döntés ellen kifogást nyújtottunk be, melyre ez idáig választ nem kaptunk.
- A „Gyomaendrődi szennyvíztisztító korszerűsítése” című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055 azonosító számú projekt
kapcsán a támogatási arány felülvizsgálatára, emelésére tettünk kísérletet. Ennek érdekében benyújtásra került a
CBA, valamint az EU-Önerő Alaphoz már második alkalommal nyújtottunk be támogatási igényt. Mindkettő esetében
még folyamatban van az elbírálás.
- Kapcsolatot tartottunk az egyház, a főépítész, illetve az egyházi főépítész között a Norvég Alap által meghirdetett
pályázathoz kapcsolódó műszaki egyeztetés és helyszíni bejárás során. Segítettük a pályázat benyújthatóságának
vizsgálatát.
- Az iroda dolgozói az önkormányzati pályázatok felkutatásában, benyújtásának előkészítésében, előterjesztésében,
egyeztetésében, megírásában, szerződés kötésében, adatszolgáltatásában, hiánypótlásában, megvalósításában,
beszerzési / közbeszerzési eljárásaiban, elszámolásában, előrehaladási jelentéseiben, zárásában, ellenőrzésében,
fenntartásában és végső záró ellenőrzésében végig részt vesznek. Folyamatosan figyelik a megjelenő pályázati
felhívások, tervezetek publikált részleteit. Előzetes adatgyűjtést végeznek.
Kistérségi munka:
Csárdaszállás és Hunya települések tekintetében is keressük a támogatási forrásokat és erre felhívjuk a kollégák
figyelmét, illetve felajánljuk segítségünket.
- Virágos Magyarország 2014.
- 4/2014. (I. 31.) BM rendelet
- 9/2014. (II.3.) EMMI rendelet
- Megújulnak köztereink (térkövezési pályázat)
- Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázat (Nyíri-Szmolár Eszter)
- Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati támogatás kérelem
- Várépítő 2014.
- Adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatása
- Vízelvezetési szolgalmi jog átvezetésére irányuló ügyintézés - folyamatban
- KEOP-2014-4.10.0/F tervezet figyelem felhívás
- Itthon vagy – Magyarország, szeretlek
- Konténerizált víztisztító és vízkiosztó berendezésekhez kapcsolódó támogatás
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megvitatni szíveskedjen és döntését határozat formájában
hozza meg.
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Döntési javaslat
"Beszámoló a 2014 évben benyújtott pályázatokról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2014. évben benyújtott pályázatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 18.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Kürtiné Erdősi Klára
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. december 10-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Kner Nyomdaipari Múzeum 2015. évi támogatása
Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomai Kner Nyomda Zrt. vezérigazgatója kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy 2015. évben is - a
korábbi évekhez hasonlóan – támogassa a Kner Nyomdaipari Múzeum működését.
A Múzeum működtetésével kapcsolatos feladatok, a gyűjtemény gondozása, a múzeum épületének és
környezetének karbantartása, a működés feltételeinek biztosítása (fűtés, takarítás, hivatalos ügyintézés stb), a
látogatók professzionális kiszolgálása, tárlatvezetése szakmabeli személyzet biztosításával.
A Kner Nyomdaipari Múzeum támogatására a 2015. évi költségvetési koncepcióban 900 e Ft került beépítésre.
A 900 e Ft-os támogatás megítélésével a nyomda vállalja, hogy 2015. május 1 és szeptember 30. között heti 4
alkalommal, csütörtöktől-vasárnapig, napi 6 órás nyitva tartással biztosítja a múzeum látogathatóságát.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.

Döntési javaslat
"Kner Nyomdaipari Múzeum 2015. évi támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2015. évben 900 e Ft-al támogatja a Kner
Nyomdaipari Múzeum működését a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvényben foglaltaknak megfelelően.
A támogatni kívánt időszak 2015. május 1. és 2015. szeptember 30 között heti 4 alkalom csütörtöktől-vasárnapig.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete utasítja Toldi Balázs polgármestert, hogy a 2015-ös
évre szóló támogatói szerződést kösse meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. december 10-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért alapító okiratának
módosítása
Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. szeptember havi ülésen tárgyalta a Közalapítvány
Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért alapító okiratának módosítását, amelyen Dr. Frankó Károlyt a kuratórium
elnökévé, Hevesi-Nagy Anikót a kuratórium tagjává választotta meg.
A Képviselő-testületi határozatok, valamint az elfogadó nyilatkozatok megküldésre kerültek a Gyulai
Törvényszékhez.
A Gyulai Törvényszék 2014. november 20-án hivatalunkhoz érkezett Pk.60.245/1998/30. szám alatti végzésével 30
napon belül elutasítás terhe mellett hiánypótlást kér az önkormányzattól az alábbiakban:
Dr. Frankó Károly kuratóriumi elnök és Hevesi Nagy Anikó kuratóriumi tag részéről nyilatkozat, melyben arról
nyilatkoznak, hogy nem áll fenn velük szemben a Ptk. 3.22 (1), (4) és (5) bekezdéseiben, valamint a Ptk 3:397 § (3)
és (4) bekezdéseiben foglalt kizáró okok.
A tisztségüket elfogadó nyilatkozatban feltüntetett 2016. április 30. dátum nem áll összhangban az alapító
okirat 4.2 pontjával, amely szerint a megbízatás első alkalommal 3 évre szól.
Az elfogadó nyilatkozat értelmében 2014. október 1. napjától 2016. április 30. napjáig vállalják a tisztséget, melyet az
alapító okiratban foglalt rendelkezés értelmében 2014. szeptember 25. napjától 2017. szeptember 24. napjára
szükséges módosítani.
A bíróság a 2014. október 15. napján kelt alapító okirat módosítását kéri, annak érdekében, hogy az alapító okirat a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek maradéktalanul megfeleljen.
az alapító okirat 4.7 pontjában a közeli hozzátartozó jogszabályi hivatkozás módosítása szükséges a Ptk. 8:1
§ (1) bekezdésének 1. pontjára.
az alapító okirat 4 fejezetének kiegészítése szükséges a kuratóriumi tagok esetében a Ptk. 3:22. § (1), (4) és
(5), továbbá a 3:397. § (3) és (4) bekezdéseiben, valamint a felügyelő szervre vonatkozó 8. fejezet kiegészítése a
Ptk. 3:26. § (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi rendelkezésekkel.
A bírósági végzést meghaladó tartalommal az alapító okirat nem módosítható.
Fentiek értelmében szükséges a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért alapító okirat módosítása.
Döntési javaslat
"Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért alapító okiratának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat, mint alapító az 1991. március 28. napján alapított -32/1991(III.11) KT számú
határozat-, és az 1998. április 30-án -102/1998. (IV.30.) Kt számú határozat- közalapítvánnyá minősített
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért alapító okiratát a következők szerint módosítja:
1) Az alapító okirat 4./ A Közalapítvány kezelője és képviselete 4.7 pontja helyébe a következő lép
4.7 Nem vehet részt a kuratórium döntésében az a tag, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) 1
pontja), élettársa (továbbiakban együtt hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekel.
Nem minősül előnynek a közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
nem pénzbeli szolgáltatás.
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2) Az alapító okirat 4./ A Közalapítvány kezelője és képviselete a következő 4.9-es ponttal egészül ki
4.9 Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához
szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős
bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségviselője nem lehet.
3) Az alapító okirat 8./ Felügyelő bizottság a következő 8.9-es ponttal egészül ki
8.9 A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához
szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre
vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
4) Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban
maradnak. Az alapítói határozatot továbbá a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának – mint alapítónak a Képviselő-testület ___________________________sz. határozatával jóváhagyta. Egyidejűleg megbízást adott az alapító arra, hogy képviseletében Toldi Balázs
polgármester az alapító okirat módosításával kapcsolatban keletkező okiratokat saját kezűleg és jóváhagyólag írja
alá.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. december 10-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetőjének megbízása
Hoffmanné Szabó Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Fürdő) ügyvezető igazgatójának határozott időre
szóló megbízása 2014. december 31-én lejár. Vass Ignácot a Gyomaendrőd Város Képviselő-testület 287/2012.
(V.16.) Gye. Kt. határozata alapján kötött Megbízási szerződéssel, 2012. június 1. napjától 2014. december 31.
napjáig bízta meg a Képviselő-testület az ügyvezető igazgatói (továbbiakban: ügyvezetői) feladatok ellátásával.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. legfőbb döntéshozó szerve a Ptk. 3:109. § (2) bekezdésben biztosított
hatáskörében eljárva az ügyvezetői feladatok ellátására – az 516/2014. (XI.6.) Gye. Kt. határozatnak megfelelően –
pályázatot tett közzé.
A pályázati kiírásra – a benyújtási határidőnek megfelelően – 2014. december 2-án, 12 óráig 9 darab pályázat
érkezett be.
A pályázatokat és az azok tartalmát összefoglaló táblázatot az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.
Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Döntési javaslat
"Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetőjének megbízása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendr?d Város Önkormányzatának Képvisel?-testülete, mint a Gyomaendr?d Liget Fürd? és Szolgáltató Kft.
alapítója és kizárólagos tulajdonosa az ügyvezet? igazgató álláshelyet megbízás útján kívánja betölteni.
Gyomaendr?d Város Önkormányzatának Képvisel?-testülete a Gyomaendr?d Liget Fürd? és Szolgáltató Kft.
kizárólagos tulajdonosa a Polgári Törvénykönyvr?l szóló 2013. évi V. tv. 3:114. §-ban foglaltakra figyelemmel
megbízza …………………………………………………………………………………
szám alatti lakost 2015. január 1. napjától 2019. december 31.
napjáig a Kft ügyvezet?i feladatainak ellátásával, egyben jóváhagyja a határozat részét képez? megbízási
szerz?dést azzal, hogy megállapítja a megbízási díját és egyéb költségeit a következ?k szerint:
Megbízási díj: havi bruttó …………………. Ft, azaz: ………………………………………….forint,
Saját gépkocsi használatára: havi ……………..
, melyet
Ft
a Polgármester igazol.
A Képvisel?-testület utasítja a polgármestert az alábbi megbízási szerz?dés megkötésére:

MEGBÍZÁSI SZERZ?DÉS

Amelyet kötöttek az alább megjelölt szerz?d? felek, az alulírott helyen, id?pontban, a következ?k szerint:

1. Szerz?d? felek
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1.1.
Gyomaendr?d Város Önkormányzata, képviseletében Toldi Balázs polgármester, mint megbízó (a
továbbiakban: Megbízó)
Székhely: 5500 Gyomaendr?d, Selyem út 124.
Törzsszám: 725525
Adószám: 15725527-2-04

1. 2.

…………………………………...……(név),
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)

Született: ………….………………, …….. . ……… . ………. .
Anyja neve: …………………………………
Adóazonosító: ……………………………

2. El?zmények

2. 1. Gyomaendr?d Város Önkormányzata a Gyomaendr?di Liget Fürd? és Szolgáltató Kft.-t, a Gyomaendr?d
városában található termálfürd? (a továbbiakban: Fürd?) üzemeltetésre hozta létre.

3. A megbízás tárgya

3. 1. A Megbízó Gyomaendr?d Város Képvisel?-testülete ………./2014.(XII.18.)
Gye. Kt. határozata alapján, jelen
szerz?dés szerinti tartalommal megbízza a Megbízottat a Gyomaendr?di Liget Fürd? és Szolgáltató Kft.
ügyvezet? igazgatói (továbbiakban: ügyvezet?i) feladatainak ellátásával, megbízási jogviszony keretében,
határozott id?re, 2015. január 1. napjától kezd?d?en 2019. december 31. napjáig, a Megbízott a megbízást a
jelen szerz?désben rögzített tartalommal elfogadja, és vállalja ennek teljesítését.
3. 2. Az ügyvezet?i megbízást a jelen szerz?désben, a Polgári Törvénykönyvr?l szóló 2013. évi V. törvény
(továbbiakban: Ptk.) és a Gazdasági Társaság Alapító Okiratában, a vonatkozó szabályzatokban, és az irányadó
jogszabályokban foglaltak szerint köteles ellátni.

4. A Megbízott feladatai, kötelezettségei

A Megbízott feladati és kötelezettségei a következ?k:

a) ellátja a Fürd? irányítását, ügyvezetését,
b) köteles meghozni, a Fürd? Alapító Okirata (továbbiakban: Alapító Okirat), a jelen szerz?dés, valamint a
vonatkozó szabályzatok, jogszabályok szerinti döntéséket,
c) irányítja és felügyeli a Fürd? gazdálkodását,
d) az ügyvezet? képviseli a Fürd?t a harmadik személyek irányában, gyakorolja a cégjegyzési jogot az
Alapító Okirat és jelen szerz?désben rögzítettek szerint,
e) gyakorolja munkáltatói jogot a Fürd? munkavállalói felett, a munkáltatói jog gyakorlása átruházható az
Alapító Okirat, illetve a Gazdasági Társaság Szervezeti és M?ködési Szabályzatában rögzítettek szerint,
f)
köteles a Megbízó és a Fürd? Felügyel?-bizottsága részére rendszeresen a Gazdasági Társaság
ügyeir?l felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehet?vé tenni,
g)
a Fürd? számviteli törvény szerinti beszámolójának, adóbevallásainak határid?ben történ?
elkészíttetése,
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h) gondoskodni a Fürd? üzleti könyveinek szabályszer? vezetésér?l,
i)
köteles megtenni a jogszabályban rögzített bejelentéseket a Cégbíróság részére,
j)
köteles ellátni határid?ben mindazokat, a fent nem említett feladatokat, melyeket a jogszabályok,
irányadó szabályzatok határoznak meg.

5. A Megbízó feladatai, kötelezettségei

5. 1. A Megbízó határid?ben biztosítja a Megbízott számára a feladata ellátásához szükséges információkat.
5. 2. A Megbízó, a Fürd? Alapítója, illetve a nevében eljáró személy, szervezet határid?ben meghozza a
hatáskörébe tartozó, a Fürd? m?ködéséhez szükséges döntéseket.
5. 3. Biztosítja a Megbízó a Megbízott számára a megbízási feladatai ellátásához szükséges feltételeket.
5. 4. A Megbízó esedékessége szerint megfizeti a Megbízott számára a jelen szerz?dés szerinti megbízási
díjat és költségtérítést.

6. Megbízási díj, költségtérítés

a)
A Megbízottat az ügyvezet?i feladatok ellátásért havi bruttó ……………………..
Ft, azaz
…………………………………………..
forint összeg? megbízási díj illeti meg. Az SZJA tv. és vonatkozó jogszabályok
figyelembe vételével a megállapított megbízási díj minden tárgyhót követ? hónap 05. napjáig kerül
számfejtésre a Liget Fürd? könyvelését végz? iroda által. Megbízottnak, egy összegben a Megbízott által
megadott bankszámlájára történ? átutalás útján történik a kifizetés.
b)
A Megbízott részére az SZJA tv. szabályai szerint a Megbízó havonta biztosítja a saját
személygépkocsija a jelen szerz?dés teljesítéséhez kapcsolódó használatáért havi …………………..
Ft
elszámolását, továbbá a feladat ellátásához kapcsolódó mobiltelefon használat költségeinek elszámolását.
c) Egyéb költségtérítésre a Megbízott csak külön el?zetes írásbeli megállapodás alapján jogosult.

7. A megbízási szerz?dés megsz?nése

1. A Fürd? tulajdonosi jogait gyakorló Önkormányzat a Ptk. 3:25. § (1) bekezdés c) pontja alapján jogosult a
Megbízottat, mint ügyvezet?t a tisztségb?l bármikor, indoklási kötelezettség nélkül visszahívni.
2. A Megbízott a Ptk. 3:25. § (3) és (4) bekezdése alapján az ügyvezet?i tisztségr?l bármikor lemondhat, ha
azonban a Fürd? m?köd?képessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentését?l számított
hatvanadik napon válik hatályossá.
3.

A lemondás hatályossá válásáig a Megbízott a halaszthatatlan döntéseket köteles meghozni.

4.

Megsz?nik a jelen megbízási szerz?dés a következ? esetekben:
a) a megbízás id?tartamának lejártával,
b) ha a Megbízott az ügyvezet?i tisztségb?l visszahívásra kerül, a visszahívás id?pontjában,
c) törvényben szabályozott kizáró ok következik be a Megbízott személyével kapcsolatosan,
d) amennyiben az ügyvezet? lemond a tisztségér?l, a Ptk. 3:25. § (3) (4) bekezdése szerint
megállapított id?pontban,
e) a törvényben meghatározott esetben.

8. Vegyes rendelkezések

1. Megbízott vezet? tisztségvisel?nek min?sül. A Megbízott a ügyvezet?i feladatokat az ilyen tisztséget
betölt? személyekt?l elvárható gondossággal, a Polgári Törvénykönyvr?l szóló 2013. évi V. törvényben
meghatározott felel?sségi szabályok mellett tartozik ellátni.
2.
3.

Megbízott a Ptk. 2:47. § (1), (2) és (3) bekezdése alapján köteles az üzleti titkot meg?rizni.
A felek rögzítik, hogy a jelen szerz?dés csak írásban és közös megegyezéssel módosítható.
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4. Jelen megbízási szerz?désben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvr?l szóló 2013. évi V.
törvény, valamint a Gazdasági Társaság Alapszabályának, egyéb szabályzatok, illetve vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerz?dést a felek elolvasás és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyez?t
jóváhagyólag aláírták.

Gyomaendr?d, 2014. december 31.

Megbízó

Megbízott

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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