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GÖLLESZ VIKTOR
FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI INTÉZMÉnYe

(82OO Ves;prép,.Gábor Áron y.2.)
SZERVEZETI ES MUKODESI SZABALYZATA

Hatályos: 2015. június 15-től

A köItségvetési szerv egységes szerkezetű Alapíto okiratát Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzatának Közgyű!ése a 23 l 2O14.(I.3O.) határozatáva!
hagyta jővá.

A költségvetési szerv alapításának időpontja: 2013. 01. 01.

A költségvetési szerv atapításáró l sző|őjogsza bály:
Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények átvételéről és
egyes törvények módosításáről szóló 20t2, évi CXCII. töruény 10 § (2) bekezdés b)
pontja.
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4. A költségvetési szerv
alaptevékenysége:

kormányzati funkció szerinti besoro!t

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,
üzemeltetési, egyéb szol gáltatások

LOL22I Fogyatékossággal élők nappali ellátása
107030 Szociális foglalkoztatás

5. A köttségvetési szerv szervezeti fe!építése, szervezeti ábrája:

Intézményvezető

Intézményvezető: 1fő
Szakmai vezető: 1fő
Szakmai csopoft

. Terápiás munkatársl 3 fő

. Szociális gondozó: 5 fő
Gazdasági ügyintéző: L íő
Gépkocsivezető, karbantaftó l L Jő

Gépkocsivezető,
karbantartó

Szakmai csoport



6. A szervezeti egységek megnevezése, feladatköre:

Az i n tézm é n yvezető fe la da ta i
. szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény munkatársainak munkáját.
. Irányítja a gondozói feladatokat.
. Biztosítja a jogszabályokban előírt naprakész dokumentációt.
. Az ellátást igénybevevők állapotát figyelemmel kíséri.
. Felügyeli az intézmény higiéniáját.
. Intézkedik a hiányosságok megszűntetéséről.
. kapcsolatot tart a hozzátartozókkal, illetve gondnokokkal.
. szervezi az ellátottak foglalkoztatását.

Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

A szakmai vezető feladatai
. A nappali intézmény ellátottjai gondozási tevékenységének irányítása és az ezzel járó

adminisztrációs feladatok elvégzése.
. A rehabilitációs foglalkoztatással kapcsolatos adminisztrációs munka, illetve jelentési

köte l ezettség ek elvég zése az e l ő írt h atá ridőre.
. Az intézményvezető távolléte esetén intézkedési jogköre van, a munkarend, a munkaidő

beosztás és a váratlanul felmerülő problémák tekintetében.
. Teljes körű szakmai adminisztrációt végez.
. Feladatait az intézményvezető irányítása és ellenőrzése mellett látja el.

Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza,

Szakmai csoport

A terápiás munkatárs feladatai
o Egyéni és kíscsoportos fejlesztő foglalkozások szervezése és lebonyolítása.
. Mozgásfejlesztés,
. Memóriafejlesztés.
. Logikai készség fejlesztése.
. praktikus intelligenciafejlesztés.
. Átalános műveltség fejlesztése.
. Beszédkészségfejlesztése.

Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

A szociális gondozó feladatai
o Az ápoto-gonoozó rrrtrntát a szakmai követelményekne( valamint az egyéni gondozási

és foglalkoztatási tervek figyelembevételével, legjobb tudása szerint végzi.
. Figyelemmel kíséri az ellátottak egészségi állapotát.
. vezeti a jogszabályban előírt dokumentációt.
. Részt veóz a *ántarr,,igiénés ellátásban, azegyéni fejlesztési terv megvalósításában.
. Folyamatosan figyelemmel kíséri az ellátóttakat, jelzi az egészségügyi és mentális

változásokat.
. Részt vesz és segít az egyéni és csoportos foglalkozásokon.



. Figyelemmel kíséri az ellátottak kapcsolatait.

. Fizikai, szellemi, kulturális és szórakoztató tevékenységeket szervez.

Részletes feladatait a munkaköri leírás taftalmazza.

A gazdasági ügyintéző feladatai
r Együtlműködési kötelezettsége van az intézményvezető és az ISZSZ vezetőjével

fennálló m unkakapcsolatban.
o A Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye költségvetésének

elkészítése.
o A fenntartó által megállapított költségvetési előirányzattal valő gazdálkodásban, szakmai

segítséget nyújt.
r Nyilván tartja a szabadságokat, távollétet.
o Ellátja a határidős munkaügyi, statisztikai jelentési kötelezettségeket.
o Elkészíti a belső szabályzatokat.
o Yégzi a személyi és munkaüggyel kapcsolatos nyilvántartási feladatokat.
o Megszervezi és lebonyolittja a leltározást, az összesítő leltárt, és a megadott határidőre

az ISZSZ felé tová bbiltja.
o Elkészíti a havi élelmiszer beérkezést és kiadást, egyezteti a nyilvántartásokkal, beszedi

a havi térítési dűakat, azzal szabályszerűen e|számol.
o Kezéli akészpénz ellátmányt, amellyel 30 naponta elszámol azISZSZ felé, a készpénzes

számlákat rovat elszámolási ívre vezeti fel.
o Vezeti a szigorú számadású nyomtatványokat.
o Feladata az illetményelőleg nyilvántartása, vezetése.
o Elkészíti az intézmény havi likviditási terveit.
o Vezeti az intézmény iktatókönyvét.
o Kötelezettségvállalási nyilvántartást vezet.
o Feladata minden számlával kapcsolatos ügyintézés, utalások ügykezelése, számlák

továbbítása ISZSZ felé utalványrendelettel, és a megfelelő mellékletekkel együtt, és az
ezzel kapcsolatos nyilvántartások vezetése.

o Vezeti a szerződése( megállapodások nyilvántarLásait.
o Távolléte esetén az intézményvezető által kijelölt személy helyettesíti.
o A fenti feladatokon kívül mindazt a munkaköréhez tartozó feladatot köteles elvégezni,

amellyel az intézményvezető megbfuza, ha az hatályos jogszabályokba nem ütközik.

Részletes feladatait a munkaköri leírás taftalmazza.

A gépkocsivezető, karbanta rtó feladata í
A karbantartási feladatokkal a gépkocsivezető van megbízva.

karbantartási feladatok:
. általános karbantartási munkák elvégzése,
. általánoshibaelhárítás,
. az intézmény szűkebb környezetének rendben taftása,
r szakképesítésnek megfelelő, munkaköri leírásában részletezett feladatok elvégzése.

szállítási feladatok:
. az ellátottak egészségügyi szakrendelésre, és egyéb hivatalos helyre való szállítása,
. a gépjármű mindenkori biztonságos használatának biztosítása,



. a gépjármű vezetése, rakodási, és szállítási feladatok ellátása,

. beszerzés eseti megbízás alapján,

. menetlevelek szabályszerű vezetése, naponkénti leadása, f

. a gépjármű tisztán tartása, szabadság, illewe szabadnap esetén teli tankkal történő
átadása,

. kisebb hibák elhárítása, egyéb hibák jelentése,

Részletes feladatait a munkaköri leírás taftalmazza.

Intézményi Fórumok

ÓsszdoPozói éftekezlet
Az intézmény működésének fontos feltétele a munkahelyi demokrácia érvényesülése és állandó
fejlesztése. Nélkülözhetetlen az ellátotta( és a dolgozók rendszeres tájékoztatása az intézmény
működéséről. A dolgozók véleményét szükséges kikérni az intézmény működését érintő
fontosabb döntések előtt. A dolgozókkal való tanácskozás alapvető formája az Összdolgozói
Munkaértekezlet. Az intézményvezető szükség szerint de évente legalább egy alkalommal hívja
össze, az összes dolgozó részvételével, Az intézményvezető beszámolója alapján
megtárgyalják:

o az eltelt időszakban végzett munkát,
o az etikai helyzetet,
o a következő időszak feladatait,
o a munkafeltételek alakulását.

Az értekezletről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet az irattárban kell megőrizni. Olyan
kérdésre, amelyre az intézményvezető az értekezleten nem adott választ, nyolc napon belül
írásban kell válaszolni.

Sza kszeruezeti a l a psze ruezet
Az intézményben, szerueződött reprezentatilv szakszervezettel, ill. képviseletükkel az
intézményvezető kollektív szerződést köt. A dolgozókat érintő, a törvényességet nem sértő
minden lényeges kérdést a kollektív szerződés szabályoz.

7. A helyettesítés rendje

Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges, vagy tartós távolléte nem akadályozhatja.
A helyettesítés rendszerének kidolgozása az intézmény vezetőjének feladata. A helyettesítéssel
kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri leírásokban kell
rögzíLeni. Helyettesítésre az intézmény valamennyi dolgozója kötelezhető. Helyettesítésnek
számít a betegállomány idejére, illetve átmenetileg ellátatlan feladatoknak saját dolgozóval
tö rténő helyettesítése.

Az intézm én yvezető h elyettesítése
Az intézményvezető helyettesítésére a szakmai vezető jogosult a munkaköri leírásában
meghatározottak szerint.



8. Az intézmény irányítási és működési iendje, a rrrunkáltatói jogok
gyakorlásának rendje

Az intézményvezető egyszemélyi felelősséggel irányítja, és képviseli az intézményt, szervezi a
tevékenységi körébe taftozó feladatok ellátását. E tevékenysége során a szeryezet céljának
szem előtt tartásával, a szociális intézmények működésére vonatkozó hatályos jogszabályok, az
Alapító okirat, a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének döntései, illetve e
szabályzat mindenkori figyelembevételével jár el, melynek során jogosult és köteles minden
olyan döntést meghozni, ami az intézmény eredményes tevékenysége érdekében szükséges.

Az intézmény szervezeti egységeinek munká ját az intézményvezető koordinálja és ellenőrzi.
A szakmai vezető az intézményvezető irányításának és utasításának megfelelően végzi el a
vezetése alá beosztott dolgozók munkájának szeruezését és ellenőrzését.

Az intézménwezető fő feladatai
a

a

a

O

Közvetlen kapcsolatot tart fenn Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával.
Biztositlja a jogszabályban meghatározott működési, személyi és szakmai feltételeket.
Biztosítja a jogszabályoknak megfelelő, magas színvonalú intézményi szolgáltatást.
Gondoskodik az intézmény működése kapcsán felmerülő gazdasági feladatok ellátásáról,
a nfilvántartási, elszámolási, és adózási kötelezettség teljesítéséről, az Intézményi
Szolgáltató Szervezettel kötött megállapodás alapján.
Dönt az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos lényeges kérdésekben.
Javaslatot tesz a felügyeleti szervnek az intézmény éves költségvetésének
összeállítására, közreműködik az éves költségvetés tervezésénél (irányelv, koncepció,
tervjavaslat), a jóváhagyotL előirányzatok jogcímei szerinti feladatok végrehajtásában,
és a tárgyévi várható, illeWe tényleges teljesítések összegzésével, értékelésével a
zárszámadás összeá l l ításá ba n.
Az intézmény eredeti előirányzataít, és a kiemelt előirányzatok módosításait
jóváhagyás;a előterjeszti a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármester Hivatal Pénzügyi
Irodájának.
A jóváhagyott bevételi előirányzaton belüli/felüli többletbevételt a felügyeleti szerv
egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű
elői rányzat-módosítás után használ hatja fel.
Gondoskodi k az intézmény hu má n pol iti kájáról.
A belső e|lenőrzés által feltárt hiányosságokat a legrövidebb időn belül megszünteti,
kivizsgálja a hiányosságok okait, és megállapítja a felelősséget.
Kapcsolatot tart az intézményi szolgáltatást igénybevevőkkel, illeWe törvényes
képviselőikkel.
Elkészíti az éves továbbképzési tervet,
Biztosítja az intézmény működését, megköti a működéshez szükséges szerződéseket.
Gondoskodik az intézmény működése során felmerülő biztonsági természetű kérdések,
feladatok ellátásáról.

a

a

Az intézményvezető jogköre
. G}rako,.cLja a munkáltatóijogokat az intézmény közalkalmazottai felett.
o Az intézmény alkalmazottait aláírásijoggal ruházhatja fel.
o A költségvetési előirányzatok betartása, és az Iszsz ellenjegyzése melletL, a

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának hatályos vagyonrendeletében
rögzített étékhatárokon belül szerződésen alapuló kötelezettséget vállalhat.

o

a



. Dönt az intézményi jogviszony létrehozásáról/megszüntetéséről.

. Megállapítja a személyi térítési dtjakat. 
t'

Az intézménwezető jóváhagyja
. az intézmény belső működését érintő szabályokat,
o ö ír|uílkaköri leírásokat,
. a gazdasági ügyintéző által elkészített intézményi költségvetési javaslatot, és

felterjeszti a fen nta rtónak.

Az intézményvezető felelős:
. az intézmény szakmai, gazdasági, etikai, jogszabályi előírásoknak megfelelő

működéséért,
. az intézmény tevékenységéne( szervezetének, működésének, tárgyi eszközeinek,

szem é lyzetének szü kséges fej l esztéséért, azok összeha n g o l ásá é rt,
. az intézmény képviseletéért,
. az intézmény szervezetének, működési rendjének kialakításáért, a szakmai egységek

és azok tevékenységének meg hatá ro zásáé*.,
. az intézmény jogszerű és eredményes működéséhez szükséges szabályzatok és

utasítások biztosításáért, továbbá mindezek végrehajtásáért, és a végrehajtás
ellenőrzéséért,

. az intézmény tevékenységeinek megszervezéséért, a többszintű ellenőrzés
megtervezéséért és végrehajtásáért., az ellenőrzési tapasztalatok közreadásáért, a

fél ügyeleti szerv tájékoztatásáért,
. az intézmény alkalmazotti létszámáért, az illetménygazdálkodáséft, valamint a

munkatársak erkölcsi elismerésére, a közalkalmazotti juttatásokra vonatkozó jogköre
gyakorlásáért,

. az intézmény kapcsolatainak alakításáért, koordinálásáért,

. az összdolgozói munkaértekezletek, fórumok szeruezéséért és vezetéséért,

. dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabályok, és veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének döntései, és e szabályzat személyes
hatáskörébe utal.

. felelős .az intézmény tevékenységi körébe tartozó önkormányzati vagyon
nyilvántartásával, vagyonkezelésével, fenntartásával, és üzemeltetésével
kapcsolatos feladatok maradéktalan ellátásáéft, a VKSZ Zrt.-vel és az ISZSZ-e!
kötött megállapodások, szerződések alapján,

. felelős a jóváhagyott, módosítotr koltségvetés végrehajtásáért, ellenőrzéséért,

. felelős a munkavédelem, az élet-, és vagyonbiztonság, a tűzvédelmi, a
közegészségügyi, környezeWédelmi, valamint. az egyéb hatósági előírások
betarLásának megszervezéséért és ellenőrzéséért, továbbá az egészséges és

biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért, a munkahelyi
kockázatkezelésért, a munka-alkalmassági vizsgálat elvégeztetéséért, valamint a

fel so rolt fel ad atok m egfel el ő szabályzatokba va l ó fog l a l ásáért,
. lehetővé teszi az intézményben érdekképviseleti szeruek (pl.: szakszervezet) igény

szerinti működését,
. felel a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és

hitelességéért,
. felelős a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a

Belső Kontrollrendszer megszeruezéséért és hatékony működéséért.



A munkatársakra irányuló közös szabályok 
i,

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi )CfiIII. törvény rendelkezései érvényesek a
munkavégzéshez kapcsolódó szabályoknál. A munkaviszonyt a munkaadó és munkavállaló
között létrejött szerződés alapozza meg. Munkavállaló a munkaköri leírásban foglaltak szerint
végzi munkáját legjobb tudása szerint.

A beosztott munkatársak általános hatásköre
A munkatársak hatásköre a munkahelyi vezető által kiadott munkaköri leírásában szereplő
feladatok ellátására terjed ki.

A munkatársak általános feladata
. A munka megfelelő együttműködéssel való végzése.
. Az intézmény tevékenységére, szervezetére vonatkozó jogszabályok, e szabályzat, a

belső szabályozók előírásainak ismerete és szakszerű, maradéktalan betartása.
. Munkájukat az intézményvezető közvetlen irányításával végezni, utasításainak

eleget tenni.
Kijelölt feladataikat kötelesek a megkövetelt szakmai színvonalon, az elvárható
legnagyobb gondossággal ellátni.
A munkát akadályozó, hátráltató, vagy az intézmény érdekeit sértő körülmények
jelzése a felettes felé.

o A felettes tudta nélkül kapott utasításról őt haladéktalanul értesíteni,
. A munkáltató által a munkakörre előírt szakképesítést megszerezni, magukat tovább

képezni, szakmai ismereteiket fejleszteni.
. A munkaköri leírás szerint a munkakörükbe utalt, vagy a vezetőtől kapott egyéb

feladatokat önállóan, pontosan, szakzerűen, és határidőre elvégezni.
. A munkakörükre előírt nyilvántartásokat szakszerűen vezetni.
o A helyettesítés rendjének megfelelően, vagy a vezető utasítása alapján más

munkatársat helyettesíteni, munkájában segíteni.
. A munkakör átadásánál, átvételénél a folyamatban lévő ügyekről, a leltári tárgyakról

átadás-átvétel i jegyzőkönyvet készilteni.
. Az intézmény érdekeit képviselni, emellett pártatlan, elfogulatlan ügyintézést

végezni.
o A tudomására jutott szolgálati-, üzieti, és hivatali titkot megőrizni.

A munkatársak általános jogköre
A munkatársak jogosult:

. a munkaköri leírásában meghatározotL aláírási, intézkedési jog gyakorlása,

. betekinteni az adott munkakörbe tarLozó minden olyan anyagba, adatbázisba,
amelyet a vonatkozó jogszabályo( vagy belső szabályzatok nem zárnak ki,. tájékozódni az intézmény és saját munkájukat érintő legfontosabb kérdésekről,. kezdeményezni, javaslatot tenni, véleményezni a munkával összefüggő feladatok
megoldását,

. munkájuk értékelését, minősítését megismerni,

. a kollektív szerződés szerintijogokat alkalmazni.

A m unkatársak általános felelőssége
A munkatársak felelősek:



. a munkaköri leírásukban szereplő, illetve hatáskörükbe tartozó feladatok legjobb
tudás és képesség szerinti teljesítéséért, oly módon, hogy az megfeleljen az
intézmény általános működési normáinak, i

o a tűz-, baleset-, munka-, egészség, környezetvédelmi és vagyonvédelmi előírások
betartásáért.

A közalkalmazott és a munkáltató kártérítési felelőssége
- Gondatlan károkozás esetén a közalkalmazott hat havi illetménye erejéig felel,
amennyiben:

. a munkáltató gazdálkodására vonatkoző szabályok súlyos megsértésével,

. az ellenőrzési kötelezettség elmulasztásával, illewe hiányos teljesítésével
okozta a kárt,

o vagy a kár olyan jogszabályba ütköző utasítás teljesítéséből keletkezetL,
amelynek várható következményeire az utasított közalkalmazott figyelmét
előzőleg felhívták.

A vezető a vezetői tevékenységének keretében gondatlanul okozott károkért teljes
mértékben felel. A vezetői tevékenységben szándékosan okozott kárért, illetve a nem
vezetői tevékenysége keretében okozott kár megtérítésével kapcsolatban az általános
kárfelelősségi szabályok a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az
irányadó, azzal az eltéréssel, hogy gondatlan károkozás esetén a felelősség mértéke a
vezető h_at havi átlagkeresetéig terjedhet.

Az intézmény munkarendje

Az intézmény dolgozóinak heti munkaideje 40 óra, A dolgozók műszakuk kezdetét és végét
jelenléti ilven kötelesek vezetni. Az intézmény házirendjét az intézményvezető készíti el és a
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közjóléti Bizot[sága hagyja jóvá.

9. Egyéb szabályok

Az intézménv képviselete
Az intézmény önálló jogi személy, melynek képviseletére az intézményvezető jogosult. Az
intézményvezető távolléte esetén az intézmény képviseletére eseti megbízás alapján a szakmai
vezető jogosult.

Aláírási joqosultság
Az intézmény hatáskörébe tartozó ügyekben az intézményvezető rendelkezik aláírási joggal. Az
intézmény nevében levelezést nem folytathat senki, minden kimenő posta az intézményvezető
aláírásával érvényes. Távollétében aláírási joggal az intézményvezető által megbízott személy
rendelkezik.

Kötelezettségvá l la lás
A kötelezettségvállalásokról nyilvántartást kell vezetni, és a megrendelésen szerepelnie kell a

nyilvántartás számának. A megrendelő és az intézményvezető együttes aláírásával érvényes. A
kötelezettségvállalással járő, tartós együttműködésre épülő megrendeléseket szerződésbe kell

foglalni, és legalább évente felül kell vizsgálni.



Uta lvá nyozási, érvényesítési, el lenjegyzési jog
Utalványozásra az intézményvezető jogosult, éruényesítő azISZSZ könyvelője, ellenjegyző az

$ZSZ gazdasági igazgató-helyettese.

Bélyegző használata

A kör alakú bélyegző szövege:
Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye
Veszprém, Gábor Aron u. 2.

Az intézmény kör alakú bélyegzője
o az intézmény cégszerű aláírásához, illeWe levelezéshez,
o anyagi jellegű kötelezettség vállaláshoz használandó.

A bélyegzőt csak az a személy kezelheti, aki azt nyilvántartás szerint áWette.
A bélyegző használatának ellenőrzését az intézményvezető által kijelölt személy végzi.

Az íntézm én y cég bélyegzőjének (h osszú) szövege :
Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye
Veszprém, Gábor Aron u. 2.

Bankszám laszám : It7 48007 -L58037B2
Adószám l 15803782-1-19

A cégbélyegző (hosszú) kezelésével megbízott személyek felelősek azért., hogy a bélyegző
rendeltetésének megfelelően haszná ljá k, visszaélés ne történ hessen.

1 0.Va gyon nyi latkozat tétel i köteIezettséggel éri ntett m u n ka körökl
. intézményvezető.

A Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzata
2015. június 15-én lép hatályba.
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