5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740

MEGHÍVÓ
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2015. szeptember 22-én (kedden) 9.00 órai kezdettel tartja következő nyilvános ülését.
Az ülésre a békéscsabai Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában – Békéscsaba, Szent István
tér 7. sz. – kerül sor.
Tervezett napirend:
1.) Bankó András úti telephely átadásából adódó elszámolás vagyonkezelési
szerződés alapján
2.) Tájékoztató a Társulás vagyonkezelésébe átvett ingatlanok műszaki állapotáról,
valamint felújítási karbantartási költségeiről
3.) A Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Hajléktalanok
Átmeneti Szállása, illetve Nappali Melegedője tekintetében, az intézményi térítési
díjak megállapítása.
4.) A Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Fövenyes úti
telephelyén folyó szakmai munka, az épület állapotának, felújítási igényének a
bemutatása.
5.) Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ működési engedélyének
módosítás.
6.) Forrás-SQL Kötelezettségvállalási modul bevezetése
7.) Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és a Békéscsabai
Kistérségi Életfa Idősek Otthona közötti pénzeszköz átadás
8.) Békéscsabai Kistérségi Társuláshoz tartozó intézmények Szervezeti és Működési
Szabályzatainak módosítása
9.) Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosítása
10.) Társulás szakértői jelentései
A napirendi pontok dokumentumait elektronikus úton juttatjuk el a Tanács tagjaihoz.
Az ülés eredményessége érdekében megjelenésére feltétlenül számítunk!
Békéscsaba, 2015. szeptember 18.

Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/441-351

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. szeptember hó 22. napján tartandó ülésére
a 01. számú napirendhez
Tárgy: Bankó András úti telephely átadásából adódó elszámolás vagyonkezelési
szerződés alapján
Előterjesztő: Szarvas Péter TT elnöke
Előkészítő: Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető
Véleményező: Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága
Döntéshozatal módja: egyszerű többség
Tisztelt Társulási Tanács!
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 287/2015. (V.21.) közgy.
határozatában döntött az 5600 Békéscsaba, Bankó András u. 44 számú, 976 hrsz-ú ingatlan
átvételéről és a szerződésből eredő kötelezettségek elszámolásáról.
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás és Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata az ingatlan tekintetében 2015. 08. 11-én módosította a közöttük
hatályban lévő vagyonkezelési szerződést. Az átadás-átvétel 2015. július 30-án megtörtént.
A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Békéscsabai Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás között kötött vagyonkezelési szerződés pontjai
ellentmondásban állnak,
- A Társulás, illetve annak intézménye az elszámolt értékcsökkenés erejéig felújításra
köteles
- amennyiben a bevételekben megtérül.
továbbá a vagyonkezelési szerződés megkötését követően a Mötv és az ÁHT szabályozása
alapjaiban változott meg. Emiatt 2015. december 31-ig a vagyonkezelési szerződést
módosítani szükséges.
A jelen szerződésmódosítás értelmében a szerződés 4. pontjában felsorolt ingatlanok közül
törlésre kerül a Bankó András utcai ingatlan.
Az ingatlan a Békéscsabai Kistérség Egyesített Szociális Központja kezelésében volt a fenti
időpontig. Az ingatlanon a vagyonkezelői jog fennállásának idején nem volt felújítás és
beruházás.
A vagyonkezelési szerződés 8. pontja alapján „a vagyonkezelő köteles a vagyonkezelésbe vett
vagyon után elszámolt és a bevételekben megtérülő értékcsökkenés összegének
felhasználásáról évente elszámolni.”

Az intézmény 2015. június 30-ig 5.297.214 Ft halmozott értékcsökkenést tart nyilván az
ingatlan vonatkozásában, amit az évente megállapított térítési díjakból nem tudott
érvényesíteni. Az intézménynek bevétele nem volt.

1. Határozati javaslat:
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ költségvetésének terhére
a Békéscsaba, Bankó András u. 44. számú ingatlanon állagmegóvás, felújítás fedezetét
…………………. Ft összegben átadja Békéscsaba Megye Jogú Város
Önkormányzatának.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2015. szeptember 22
2. Határozati javaslat
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa a Tanács és Békéscsaba Megye Jogú Város Önkormányzata között kötött
vagyonhasznosítási szerződést felülvizsgálja, és annak jogszerűsége és célszerűsége
érdekében a szükséges intézkedést meghozza.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2015. december 31.
.
Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke
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5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. szeptember 22-i ülésére
az 2. sz. napirendhez
Tárgy: Tájékoztató, a Társulás vagyonkezelésébe átvett ingatlanok műszaki állapotáról,
valamint felújítási karbantartási költségeiről
Előterjesztők és készítők:
 Intézményvezetők
 Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető
Döntéshozatal módja: egyszerű többség

Tisztelt Társulási Tanács!
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a
49/2015. (VI.17.) sz. KTT határozatával döntött arról, hogy készüljön tájékoztató a soron
következő Társulási Tanács ülésre, – műszaki szakértő által alátámasztottan – az egyes
intézményekben üzemeltetett ingatlanok állapot felméréséről, felújítási igényéről, és annak
becsült költségéről.
A Társulás intézmény vezetői elkészítették az általuk vagyonkezelésbe átvett ingatlanokról –
műszaki szakértő által alátámasztottan – az ingatlanok műszaki állapotának felmérését, és a
felújítási karbantartási munkák költségbecslését.
1. Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
Kimutatás, az intézmény általa legfontosabbnak tartott felújítási karbantartási munkákról,
az alábbi telephelyek vonatkozásában:
1.1 Békéscsaba, Ady Endre úti telephely
Épület karbantartási és javítási munkái:

5.113 eFt

1.2 Békéscsaba, Csaba utcai telephely
Épület karbantartási és javítási munkái:

121.158 eFt

1.3 Csabaszabadi Idősek klubja telephely
Tetőfelújítás költségbecslése
(Korábbi 2015.03.10. költségbecslés 3.000 eFt)
1.4 Békéscsaba, Fövenyes utcai épület
Tető szigetelés felújítása

11.308 eFt

10.668 eFt

A Fövenyes utcai telephely egy „H” alakú épület, két cca. 400 m² alapterületű
épületszárnyból áll és ezt középen összekötő 3 m széles és 10 m hosszú cca. 30 m²
épületrésszel. Az épület lapos tetős, és évek óta beázik. Az intézmények több

alkalommal végeztettek rajta tetőjavítási munkákat, de ez nem oldotta meg a beázást.
Véleményem szerint, egy enyhén lejtős faszerkezetű nyeregtető, zsindely fedéssel
ellátva jelentené a végleges megoldást, amelynek a becsült költsége, az „Építőipari
költségbecslési segédlet 2015” alapján:
4.1.14 tétel tartalma: maximum 55 fok hajlású, egyszerű kialakítású nyeregtető,
helyszínen készített ácsszerkezettel (fedélszék, lécezés illetve deszkázat) láng
és gombamentesítéssel, alátét és páraáteresztő fólia terítéssel, héjazat készítést
gerincfedéssel, pontszellőzőkkel, hófogókkal, tegola bitumenes zsindelyfedéssel
12.000 Ft/m². A tető becsült költsége: 830 x 12 = 9.960 eFt
Fövenyes úti telephely tetőfedés költségbecslése:

9.960 eFt

1.5 Békéscsaba, Deák Ferenc utcai épület
Akadálymentesítés, szigetelés, festés
1.6 Békéscsaba, Kazinczy utcai épület
Tetőfedés, lábazat, parketta javítás
1.7 Békéscsaba, Kossuth utcai épület
Épület teljes felújítása
1.8 Békéscsaba, Mokry utcai épület
Nyílászárók festése, vakolat javítás
1.9 Békéscsaba, Orosházi úti épület
Épület teljes felújítása

800 eFt

2.800 eFt

15.736 eFt

2.800 eFt

49.368 eFt

1.10
Békéscsaba, Sarkantyú utcai épület
Épület felújítása

650 eFt

2. Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
2.1 Békéscsaba, Fövenyes utcai épület
A Fövenyes úti telephely tetőszerkezet felújítási költsége megegyezik, a BKESzKp-nál
leírtakkal
2.2 Békéscsaba, Bartók Béla 24. telephely
A Bartók Béla úti telephely felújítását és karbantartását jelenleg Békéscsaba MJV
Önkormányzata végzi pályázati forrásokból
2.3 Békéscsaba, Gyár utcai Hajléktalan szálló
Az Intézmény a Hajléktalan szálló felújítását nem tervezi, mivel a működési
engedélyhez szükséges legfontosabb munkákat elvégeztette.
3. Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona
3.1 Zárlatos térvilágítás javítása
3.2 Épület szükséges felújítási és karbantartási munkái

302 eFt
16.942 eFt
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Határozati javaslat:
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa elfogadja, a Társulás vagyonkezelésébe átvett ingatlanok felújítására és
karbantartására tett javaslatot.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2015. szeptember 22.

Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke
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Békéscsaba, Ady Endre utcai Idősek Otthona
Karbantartási és felújítási javaslat
KÖLTSÉGBECSLÉSE
Készült a 2014.11.24.-i Állapot Felmérés alapján.

1.

2

Munka megnevezése

Mennyiség

Fajlagos
nettó
becsült
költség

Becsült
nettó
költség

Burkolati hibák javítása

8282

6500

533000

1

800000

800 000

200

4200

840000

180

4980

896400

1
32

15000
3800

15000
121600

a meglévő, törött burkolati rész felszedése, új burkolat
lefektetése, ragasztása, fugázása
A kerékpár tárolónál a hibás vízelvezetés
megoldása
5 méter csapadékvíz elvezető folyóka és 2 m3-es
szikkasztó akna létesítése. A lejtési viszonyok
korrigálása az érintett területen.
Külső kiselemes burkolat helyreállítása.

3

4

5.
6.

Csatorna javítása
Állványozás
A meglévő cserép sok helyen átvezeti a vizet az
ereszcsatorna felett. A meglévő ereszcsatorna egyedi
kialakítású, négyzetes keresztmetszetű. Ezek helyre
illesztése, javítása, a bádogozás szükség szerinti
pótlása és néhány elem cseréje indokolt.
+ (Az északi oldalon a 2 méter lifegő bádoglemez
helyreállítása.)
Külső faburkolatok festése
Guruló állvány használata. A teljes felület átcsiszolása,
félolaj alapozás és egy réteg UV álló vékonylazúr
(MILESI) festése
Konyhai mosogató szennyvíz bekötése
Lábazati vakolat javítása
A felázott lábazati vakolat leverése, fugák kitisztítása
Vakolat helyreállítása
• Eurosan VS gúzolás
• Eurosan EP • SiliconTOP szilikonfesték

7.
8.

9.

Fa nyílászárók festése
Az irodai részen lévő fa nyílászáró
átcsiszolása, egy réteg festés
A padláson a szellőző berendezés hőszigetelésének
javítása
A meglévő rossz hőszigetelés eltávolítása.
Ásványgyapot paplannal való pótlás, annak rögzítése
A meglévő nyílászárók illesztési hibáinak javítása
8 db ajtó, 20 db ablak javítása, beállítása, hibás tömítés
pótlása, szúnyogháló rögzítése

145

2980

432100

1

150000

150000

28

8500

238000

Összesen nettó
27 % ÁFA
Összesen bruttó

4026100
1087047
5113147

Békéscsaba, 2015. szeptember 2.

……………………………………..
Fajzi Tamás
építész

5600 Békéscsaba, Andrássy út 18/C-1em.1., tel: 30/214-8061, e-mail: fajzi@t-online.hu

Békéscsaba, Csaba utca 3. szám alatti Idősek Otthona
Felújításának Tervezői Költségbecslése
A Csaba utcai Idősek Otthona épülete felújításra szorul. Az idősek otthoni funkció ellátására csak
korlátozottan megfelelő az épület jelenlegi állapotában.
Helyzetleírás:
Az épület állapotát a 2015.02.24.-én kelt állapot felmérési leírásomban bemutattam. A lényeg az,
hogy a jelenlegi épületszerkezetek közül csak a tartószerkezetre lehet azt mondani, hogy külső
szemrevételezés alapján megfelel a rendeltetésének. A többi szerkezeti elem, a szigetelésektől
kezdve a nyílászárókon át az épületgépészetig, minden felújításra, lényegében cserére szorul. Nem
beszélve az épület alaprajzi elrendezéséről, a függőleges akadálymentes közlekedést segítő lift
hiányáról.
Megfontolandó kérdés, hogy ezt az amúgy építészetileg értékes épületet lehetne-e másra használni.
Az sem elhanyagolható szempont, hogy az épület eredendően is az idős nyugdíjasoknak épült. Igaz,
egykor feltehetőleg nagyobb telekkel rendelkezett, mint most. Jelenleg alig van parkosított terület az
épülethez.
Jelen tervezői költségbecslésben azt gondoljuk, hogy az épület teljes felújítása, komplex
akadálymentesítése közel annyiba kerülne, mintha egy új épületet kéne felépíteni.
1 m2 alapterület becsült felújítási költsége mintegy nettó 180(eFt). A mintegy 500 m2-es épület
felújítási költsége a következő lenne a tervezői költségbecslés szerint:
Költségbecslés:
Bekerülési költség
2
500 m alapterület
90 000 000
felújítási költsége
nettó
Terezési és
5 400 000
lebonyolítási díj (5+1)%
Beruházás összesen
95 400 000
nettó
27% ÁFA
25 758 000
Bruttó becsült
121 158 000
beruházási költség:

Békéscsaba, 2015. szeptember 1.

....................................................
Fajzi Tamás
építész

5600 Békéscsaba, Andrássy út 18/C-1em.1., tel: 30/214-8061, e-mail: fajzi@t-online.hu

Címzett:
Békéscsabai Kistérségi Egesített Szociális Központ
Központ székhelye: 5600 Békéscsaba, Ady Endre utca 3034
Bátori Zsuzsanna mb. igazgatónő részére

Tárgy:
Csabaszabadi nyugdíjas ház – tetőszerkezete

Tisztelt Igazgató nő!

A Csabaszabadi, Apáczai u. 2. szám alatti Nyugdíjasok nappali klubja épület tetőszerkezetének állapotát vizsgáltam meg
a Békéscsabai Kistérségi Egesített Szociális Központ felkérése alapján . Megállapítottam, hogy a tető több szempontból nem
felel meg az elvárható követelményeknek.
Az épület tulajdonos önkormányzat részéről polgármester asszony adott felvilágosítást az épület ill. a tető építésének
történetéről. Elmondása alapján a szóban forgó tető 1997-1998 között épült, helyi összefogással.
A helyszíni bejárás során megállapítottam, hogy a tető héjazata mázas sajtolt cserép még abból a szériából, amelyik
közül sok cserépnek lepattogzik a máza. Az ekkortájt készült cserepeknél ez sajnos típushiba volt, mely az akkori agyag
őrlési technológia nem megfelelő voltára vezethető vissza.
Az alkalmazott cseréplécek sok helyen nem megfelelő minőségűek, az egyik sarkuknál gyakran anyaghiányosak,
elvékonyodnak. Ezért, valamint az 1,00 métert meghaladó szarufa kiosztás miatt behajlik a cserép a szarufák között.
A tetőtérben lévő állószékek székoszlopairól hiányzik a könyökfa, emiatt a derékszelemen behajolhat. A látható helyen a
talpszelemen mérete 10/10-es volt, ami alulméretezett.
A szarufák ép anyagúak, azonban a tapasztalt szerkezeti hibák miatt elmozdultak helyükről, ezzel megemelve a cserép
héjazatot. Így átlátható hézagok jöttek létre a cserepek között, amin a csapadékvíz bejut a tetőre.
A bádogos szerkezetek sok helyen hiányosak, A szegélyeknél gyakran nincs horganyzott acél elem, ami a beázásoknak
elsődleges okozója. A függőleges csapadék levezetés helyett vízköpős megoldás van, ami szél esetén áztatja a falat.
A tető hibája folyamatosan rontja az alatta lévő értékes épületszerkezetet. Kijavítása azért lenne fontos, hogy tovább ne
ázzanak a nyugdíjas ház helyiségei, mert ez egyre drágábbá teszi majd a felújítást.
A felújítás során le kell szedni a cserepeket, cseréplécet. A meglévő tetőszerkezetet könyök fákkal és a szelemenek
megfelelő alátámasztásával stabilizálni kell. Ki kell egyenlíteni a hullámos tetősíkot a szarufák mellé szegezett pallókkal. Új
cseréplécezés készül, valamint új tetőhéjazat. A cserepek lehetnek jó minőségű bontott cserepek is, mivel jelenleg három
típusú cserép található az épületen, ami esztétikailag zavaró.
A kiugró épületrészt korcolt lemezfedéssel kell lefedni. Teljesen új horganyzott acél bádogos szerkezeteket kell készíteni.
A felújításnál célszerű a víz áztatta falakat lefesteni.
A fenti felújítás becsült összege mintegy nettó 3 millió forint.

Békéscsaba, 2015. március 10.
Tisztelettel:

…………………………………
Fajzi Tamás
ügyvezető

5600 Békéscsaba, Andrássy út 18/C-1em.1., tel: 30/214-8061, e-mail: fajzi@t-online.hu

Csabaszabadi Idősek Klubja
Tertőfelújítás Költségbecslése
A költségbecslés a 2015. március 10.-i, a helyszíni szemle tanulságait tartalmazó levélben
leírt hiányosságok kijavításának munkálatait tartalmazza.

Költségbecslés:

A cserepezés és cseréplécezés
lebontása, a fedélszerkezet
teljes körű javítása, szerkezeti
elemek 30 %-os pótlása, a
faanyag gomba és
rovarmentesítése,
páraáteresztő tetőfólia,
ellenléc, cserépléc és újra
cserepezés a meglévő cserepek
felhasználásával, 20%-os
pótlásával
Tervezés és műszaki ellenőrzés
költsége (4+1)%
Összes nettó költség
27 % ÁFA
Összes költség

Mennyisége
(m2)

egységára

530

16000

Becsült
nettó
költsége
8480000

424 000

8 904 000
2 404 080
11 308 080

Békéscsaba, 2015. szeptember 1.

…………………………………………………………….
Fajzi Tamás
építészmérnök
É-04 0034

5600 Békéscsaba, Andrássy út 18/C-1em.1., tel: 30/214-8061, e-mail: fajzi@t-online.hu

Fövenyes utcai épület - tető szigetelés felújítása
Tervezői költségbecslés
A meglévő tető oxidbitumenes szigetelése rossz állapotban van, az ott lévő vastaglemez fokozatosan
megy tönkre. A helyenkénti javítás csak elodázza a tető szigetelés teljes felújítását. A vízszigetelés
cseréje előbb-utóbb elkerülhetetlen. Ha már készül új szigetelés, most van alkalom a tető
hőszigetelésének növelésére. 10 cm vastag hőszigetelő lemez elhelyezése célszerű, ami a későbbi fal
és nyílászáró szigetelés részeként csökkenteni fogja az épület fűtési költségét.
A “H” alakú épület két nagyobb tömbből áll. Mindegyik egység mintegy 400 m2 alapterületű. Az
egységeket összekötő folyosó alapterülete mintegy 50 m2. A 850 m2-es teljes tetőfelületet egyszerre
célszerű felújítani.
A Békés-Kas Kft-nél Fodré Imre épületszigetelési szakmérnökkel konzultáltam az elvégzendő
munkákkal kapcsolatban. Előzetes számítások szerint 10 cm-es kiegészítő hőszigeteléssel és új PVC
vízszigeteléssel, új attika lezárással mintegy nettó 8 millió forint körüli összegbe kerülne a teljes tető
felújítása. Pontosabb költségvetést csak a tető részletes felmérése után tudok készíteni.
Költségbecslés:

A tető szigetelés nettó
kivitelezői költsége
Tervezés és műszaki
ellenőrzés költsége
(4+1)%
Összes nettó költség
27 % ÁFA
Összes költség

Ft
8 000 000
400 000

8 400 000
2 268 000
10 668 000

Békéscsaba, 2015. szeptember 1.
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Fajzi Tamás
építészmérnök
É-04 0034

5600 Békéscsaba, Andrássy út 18/C-1em.1., tel: 30/214-8061, e-mail: fajzi@t-online.hu

Békéscsaba, Deák Utcai Idősek Klubja
Békéscsaba, Deák u.3.

Épület felújításának tervezői költségbecslése
A Deák Utcai Idősek Klubja épülete Békéscsaba egyik legszebb utcájában található. Az épület egy
jómódú polgár háza lehetett, ami a két világháború között épült. Szecessziós jellegű vakolatdíszek
vannak a homlokzaton. Összességében jó állapotban van az épület, de néhány hiányosság, hiba azért
található. Az épület alaprajzi elrendezése szintén jó.
Helyzetleírás:
Nincs megvalósítva az épület akadálymentessége.
A létesítmény tartószerkezetileg jó állapotban van. Nem láthatók rajta komolyabb repedések.
A tetőszerkezet aránylag jó állapotban van, nem láthatók a cserépfedési egyenetlenségek.
A külső és belső nyílászárók többsége még eredeti. Ebből adódóan vannak záródási problémák, de
sok helyen megvannak még az eredeti réz kilincsek is, amikre vigyázni kell. Célszerű lenne tömítő
profilokkal ellátni az ablakokat, valamint a belső üvegezést 3-8-3-as hőszigetelő üvegre cserélni.
Másik, drágább, de épületszerkezetileg jobb megoldás lehetne, hogy a teljes belső ablakrészt
kicserélnénk hőszigetelő üvegezésű ablakra.
A belső ajtók eredetiek, jó állapotban, csak átfesteni kell.
Az iroda a régi beüvegezett veranda helyén van. Itt igazán rossz a helyzet, mert egyrétegű üvegezésű
az ablak, ahol télen kell tartózkodni az ott dolgozónak. Ezt az ablakot haladéktalanul ki kell cserélni.
A külső vakolatok és festés jó állapotban vannak, noha egy külső festésnél célszerű lenne színterv
szerinti helyreállítás, hogy még jobban megmutatkozhasson az épület eredeti szépsége.
A lábazat terméskő, néhol nem túl szép cementhabarcsos javításokkal.
A cserepeken és a tetőszerkezeten nem látszik hiba.
A teraszok burkolata megfelelő.
A falazott kerítésben lévő fa festése lepattogzott, át kell festeni.
A belső útburkolatoknál a kis és nagy kockakövek még megvannak, amikre szintén vigyázni kell.
A belső vakolatok jó állapotban vannak. Ez alól kivétel a fekete mosogató és a konyhai előtér, ahol
penészfoltok jelentek meg. Ezek javítása rövid távon penészölő spray-vel lehetséges, hosszabb távon
a szerkezetben lévő hőhíd megszüntetése külső hőszigetelő anyag beépítésével oldható meg.
A villanyhálózat és a fűtési rendszer jó állapotban van.
Összegzés: Az épület megfelelő állapotú. Az irodai nyílászáró cseréje indokolt, valamint a kerti kapu
és a többi külső nyílászáró tömítése és festése megoldandó.
Költségbecslés:
A fenti munkálatok becsült költsége 800 000 Ft.
Békéscsaba, 2015. szeptember 1.

....................................................
Fajzi Tamás
építész

5600 Békéscsaba, Andrássy út 18/C-1em.1., tel: 30/214-8061, e-mail: fajzi@t-online.hu

Békéscsaba, Kazinczy Utcai 50 FH-es Időskorúak Napközi Otthona és Házi Gondozási Körzet
Békéscsaba, Kazinczy u. 4.

Épület felújításának tervezői költségbecslése
A Kazinczy utcai létesítményt egy utcára merőleges gerincű polgárházból alakították ki.
Összességében jó állapotban van az épület, de néhány hiányosság, hiba azért található benne. Az
épület alaprajzi elrendezése szintén jónak mondható.
Helyzetleírás:
Az épület akadálymentes, kiépült egy rámpa az északi oldalon.
A létesítmény tartószerkezetileg aránylag jó állapotban van. Nem láthatók rajta komolyabb
repedések, de egy hajszálrepedést lehet látni az egyik kis ablak sarkából ferdén lefelé kiindulva. Ez
némi alapsüllyedést jelez, azonban ennek mértéke még nem olyan jelentős, hogy azonnali
beavatkozást igényeljen. Minden esetre időszakonként ajánlatos figyelni a repedéseket, amennyiben
tágulnak, statikus szakvélemény válik szükségessé.
A tetőszerkezet aránylag jó állapotban van, de cserepek rögzítései nem mindenhol jók. Ezért
időnként elmozdul egy-egy cserép, ami beázáshoz vezet. Szintén hibás a télikert fedése, mert itt is
beázik a tető nagy esőknél.
A külső és belső nyílászárók többsége aránylag jó állapotban van.
A külső vakolatok és a festések többségében jelenleg még jó állapotban vannak, azonban a kisebb
javítási munkákat célszerű elvégezni.
A lábazat vakolt. Mivel a szigetelés síkja a lábazat felső részénél van, a szigetelés alatti rész sok
helyen lefagyott, néhol még a tégla is kilátszik. A lépcső és a lábazat közötti résznél szintén le van
fagyva a vakolat.
A falazott kerítés kapuja szorul, illeszteni és javítani kell.
A belső útburkolatok jó állapotban vannak.
Az belső vakolatok jó állapotban vannak.
A ragasztott parketta több helyen feljött, mozog, nagy rések vannak közte. Célszerű felszedni a hibás
helyeken és újrarakni. Ez után fel kell csiszolni és újra kell lakkozni a parkettát.
A villanyhálózat és a fűtési rendszer jó állapotban van. A csillárokban lévő izzós világítás nem
energiatakarékos. Ezeket ki kell cserélni korszerű E 21-es vagy E14-es foglalatú LED-es égőkre.
Összegzés: Az épület megfelelő állapotú. A tetőfedések, lábazat és parketta javítása munkálatokat
javaslom elvégezni.
Költségbecslés:
A fenti munkálatok becsült költsége mintegy 2 800 000 Ft. A szükséges munkák pontos felmérése
után lehet meghatározni a felújítási munkák tényleges költségét, ami eltérhet a becsült értéktől.
Békéscsaba, 2015. szeptember 1.

....................................................
Fajzi Tamás
építész

5600 Békéscsaba, Andrássy út 18/C-1em.1., tel: 30/214-8061, e-mail: fajzi@t-online.hu

Békéscsaba, Kossuth utcai Idősek Klubja út Békéscsaba, VII. ker. Kossuth u. 2.sz.
Felújításának Tervezői Költségbecslése

A Kossuth utcai Idősek Klubja épület felújításra szorul. Az épület alapterülete kicsi, a szükséges
funkciókat, mint az ebédeltetést és a nappali foglalkozatást csak szűkített formában tudja ellátni.
Maga az épület egy régi parasztház átalakítgatásából jött létre, a van olyan fala is, ahol vályog
lábazat látszik. Mindezek ellenére nem akar összedőlni az épület, nincs közvetlen veszélyhelyzet.
A múlt évben megtörtént az épület részleges akadálymentesítése, akadálymentes WC és tusoló lett
kialakítva, valamint egy rámpa használatával kerekesszékkel is be lehet jutni a klubba.

Helyzetleírás:
Az épület tartószerkezetileg kívánni valókat hagy maga után. Vegyes szerkezetű falai vannak, a
téglából és a vályogból. A vályogfal alatt csak kis mélységű téglaalap van.
A tetőszerkezet szarufái vegyesek, egy részük korhadtak vagy szúrágott.
A többi épületszerkezeti elem is szinte kivétel nélkül elavult, felújításra szorul.
A fa nyílászáró szerkezetek vasalatai több helyen rosszak, a szárnyak deformálódtak.
A nyílászárók és a falak hőtechnikai szempontból nem felelnek meg a mai energetikai
követelményeknek.
A külső vakolatok rossz állapotban vannak, a fal foltos, helyenként lemállott a vakolat.
A lábazatról több helyen lejött a vakolat, kilátszik a tégla. Az utcai homlokzatnál vályog lábazat kissé
alámosódott.
A cserepek sajtolt csabai agyagcserepek. A vápában és a kémények körül hanyagul van bevágva,
nincsenek rögzítve rendesen. Ezért gyakran le-le csúszik egy cserép, ami beázási gondot okoz.
A teraszok feletti előtető műanyag hullámlemezből készült, ideiglenes megoldásnak tűnik.
A falazott kerítését lefedő beton feddlapnak nincs vízorra, ezért a falra csorgó víz teljes mértékben
tönkretette a vakolatot.
Az épület körüli beton járda néhány helyen befelé, a fal irányába vezeti a vizet.
A kerítés vasalata rozsdás.
A belső burkolatok kopottak, régiesek, a fugák el vannak szennyeződve. A belső ajtók
működőképesek.

A belső vakolatok aránylag jó állapotban vannak.
A villanyhálózat elavult, itt is alumínium kábelek lettek beépítve. A fűtési rendszer parapet
konvektoros, elavult, nagyon rossz hatásfokkal üzemeltethető.

Összegzés: Az épület teljeskörű felújítása vagy bontás utáni újjá építése előbb-utóbb elkerülhetetlen.
Ha felújításra kerülne sor, a felújítást össze célszerű kötni az épület energetikai megújításával, mely
kiterjed a fűtési és világítási rendszerre, az épület hőszigetelésére, új nyílászárók beépítésére. A
jelentős felújítási költséget követően jelentősen lecsökkenhet az épület energia felhasználása.

Jelen tervezői költségbecslésben az épület teljes felújítása, energetikai korszerűsítése van becsülve. A
költségbecslés fajlagos becsült felújítási költségen alapul, melytől akár jelentősebb eltérések is
lehetnek a pontos munkálatok meghatározása során.
1 m2 alapterület becsült felújítási költsége mintegy nettó 140(eFt). A mintegy 100 m2-es épület
felújítási költsége a következő lenne a tervezői költségbecslés szerint:
Költségbecslés:

Felújítási munkák

fajlagos nettó
felújítási költség
140 000

Terezési és
lebonyolítási díj (7+1)%
Beruházás összesen
nettó
27% ÁFA
Bruttó becsült
komplex beruházási
költség:

Alapterület
81,95

Felújítási
nettó költség
11 473 000
917 840
12 390 840
3 345 527
15 736 367

A komplex felújításból itt is ki lehet ragadni részelemeket, amelyek megvalósítása elkülönülten is
lehetséges. Így akár kisebb összeg rendelkezésre állása esetén is lehetséges elkezdeni a felújítási
munkát.
Békéscsaba, 2015. szeptember 1.

....................................................
Fajzi Tamás
építész

5600 Békéscsaba, Andrássy út 18/C-1em.1., tel: 30/214-8061, e-mail: fajzi@t-online.hu

Békéscsaba, Mokry utcai Idősek Klubja
Békéscsaba, Mokry u.14.

Épület felújításának tervezői költségbecslése

Helyzetleírás:
A létesítmény tartószerkezetileg jó állapotban van. Nem láthatók rajta komolyabb repedések.
A tetőszerkezet is aránylag jó állapotban van, de cserepek rögzítései nem mindenhol jók.
Hőtechnikai szempontból az épület felújításra szorul, mivel az ablakok nagyobb része régi, tessauer
típusú ablak és ajtó.
A tessauer ablakokat és ajtókat le kell mázolni, a hibáz záródásokat ki kell javítani. Javasolt
felragasztható tömítő szalaggal ellátni a nyílászárókat.
A külső vakolatok és a festések többségében jelenleg még jó állapotban vannak, azonban a kisebb
javítási munkákat célszerű elvégezni a lábazat közeli helyeken.
A lábazat vakolt. Mivel a szigetelés síkja a lábazat felső részénél van, a szigetelés alatti rész sok
helyen lefagyott, néhol még a tégla is kilátszik. A lépcső és a lábazat közötti résznél szintén le van
fagyva a vakolat.
A belső útburkolatok jó állapotban vannak.
Az belső vakolatok jó állapotban vannak.
A villanyhálózat és a fűtési rendszer megfelelő állapotban van.
Összegzés: Az épület összességében megfelelő állapotú. Javasolt a közeljövőben egy teljes körű
épületszigetelést végezni, de ezt inkább egy későbbi pályázat részeként lehetne megvalósítani. A
nyílászárók festését és a külső vakolatjavításokat és ezek festését célszerű elvégezni.
Költségbecslés:
A fenti munkálatok becsült költsége mintegy 500 000 Ft.
A szükséges munkák pontos felmérése után lehet meghatározni a felújítási munkák tényleges
költségét, ami eltérhet a becsült értéktől.
Békéscsaba, 2015. szeptember 1.

....................................................
Fajzi Tamás
építész

5600 Békéscsaba, Andrássy út 18/C-1em.1., tel: 30/214-8061, e-mail: fajzi@t-online.hu

Békéscsaba, Orosházi út 94-96 szám alatti Idősek Napközi Otthona
Felújításának Tervezői Költségbecslése

Az Orosházi úti utcai Idősek Otthona épülete felújításra szorul. Az épület alaprajzi elrendezése jó, a
terveket mintegy 25 évvel ezelőtt Békefalvi András építész készítette. Az épület felhasználja a csabai
népi építészet motívumkincsét, ezért megőrzése és karbantartása különösen fontos.

Helyzetleírás:
Az épület tartószerkezetileg jó állapotban van. Nem láthatók rajta a fal megsüllyedéséből eredő
repedések.
A tetőszerkezet is szerkezetileg rendben van.
A többi épületszerkezeti elem azonban szinte kivétel nélkül elavult, felújításra szorul.
A fa nyílászáró szerkezetek vasalatai több helyen rosszak, néhány ablakot nem lehet nyitni.
A nyílászárók és a falak hőtechnikai szempontból nem felelnek meg a mai energetikai
követelményeknek.
A külső vakolatok rendkívül rossz állapotban vannak, a műanyag alapú homlokzati festék le van
peregve.
A lábazat sok helyen le van fagyva a felázások miatt.
A mázas cserepekről, amelyek még a régi agyagőrlési technológiával készültek, sok helyen
lepattogzott a máz, foltos lett.
A teraszok burkolata fel van fagyva.
A falazott kerítését lefedő beton feddlapnak nincs vízorra, ezért a falra csorgó víz teljes mértékben
tönkretette a vakolatot.
A belső burkolatok kopottak, régiesek, a fugák el vannak szennyeződve. A belső ajtók
működőképesek, de elsősorban a tokszerkezetük kopott.
A belső vakolatok jó állapotban vannak.
A villanyhálózat elavult, valószínűleg alumínium kábelek lettek beépítve. A fűtési rendszer radiátoros,
szintén elavult, de komoly energia felhasználás mellett üzemképes állapotban van.

Összegzés: Az épület teljeskörű felújítása előbb-utóbb elkerülhetetlen. A felújítást össze célszerű
kötni az épület energetikai megújításával, mely kiterjed a fűtési és világítási rendszerre, az épület
hőszigetelésére, új nyílászárók beépítésére, esetleges napelemes és hőszivattyús technológia
felhasználására. A jelentős felújítási költséget követően jelentősen lecsökkenhet az épület energia
felhasználása.

Jelen tervezői költségbecslésben az épület teljes felújítása, energetikai van becsülve. A költségbecslés
fajlagos becsült felújítási költségen alapul, melytől akár jelentősebb eltérések is lehetnek a pontos
munkálatok meghatározása során.
1 m2 alapterület becsült felújítási költsége mintegy nettó 110(eFt). A mintegy 408 m2-es épület
felújítási költsége a következő lenne a tervezői költségbecslés szerint:
Költségbecslés:

Felújítási munkák

fajlagos nettó
felújítási költség
110 000

Terezési és
lebonyolítási díj (5+1)%
Beruházás összesen
nettó
27% ÁFA
Bruttó becsült
komplex beruházási
költség:

Alapterület
408

Felújítási
nettó költség
44 880 000
2 244 000
47 124 000
12 723 480
49 368 000

A komplex felújításból ki lehet ragadni részelemeket, amelyek megvalósítása elkülönülten is
lehetséges. Így akár kisebb összeg rendelkezésre állása esetén is lehetséges elkezdeni a felújítási
munkát.
Békéscsaba, 2015. szeptember 1.

....................................................
Fajzi Tamás
építész

5600 Békéscsaba, Andrássy út 18/C-1em.1., tel: 30/214-8061, e-mail: fajzi@t-online.hu

Békéscsaba, Sarkantyú Utcai Idősek Klubja
Békéscsaba, Sarkantyú u.2.

Felújításának Tervezői Költségbecslése
Az Sarkantyú Utcai Idősek Klubja épülete jó állapotban van. A nemrégen átépített és felújított
épület jól szolgálja az idős generációt. Az épület alaprajzi elrendezése szintén jó.
Helyzetleírás:
Az épület tartószerkezetileg jó állapotban van. Nem láthatók rajta a fal esetleges megsüllyedéséből
eredő repedések.
A tetőszerkezet jó állapotban van.
A műanyag nyílászárók újszerűek, jól nyithatóak. Az udvar felőli oldalon a szúnyoghálók le vannak
szakadva a tokszerkezetről, ezt vissza kell illeszteni és rögzíteni kell.
A külső vakolatok és festés jó állapotban vannak. Egyedül a hátsó ételbeszállítási ajtó mellett van
leesve a varok vakolat.
A lábazat szerencsére jó állapotban van.
A cserepeken és a tetőszerkezeten nem látszik hiba.
A teraszok burkolata megfelelő.
A falazott kerítésben lévő fa kapu ki lett javítva, de ottlétünkkor még nem lett lefestve.
A belső burkolatok újszerűek. Azonban a tusoló csempe alatti kenhető szigetelése sérülhetett, mivel
a mögötte lévő falszerkezet vizesedik. Javasolt új kenhető szigetelést felvinni a falra, és
újracsempézni a sérült területet.
A belső ajtók működőképesek.
A belső vakolatok jó állapotban vannak. Ez alól kivétel a fekete mosogató és a konyhai előtér, ahol
penészfoltok jelentek meg. Ezek javítása rövid távon penészölő spray-vel lehetséges, hosszabb távon
a szerkezetben lévő hőhíd megszüntetése külső hőszigetelő anyag beépítésével oldható meg.
A villanyhálózat és a fűtési rendszer jó állapotban van.
Összegzés: Az épület újszerű állapotú. A kisebb hiányosságok kijavítása javasolt.
Költségbecslés:
A hőhíd kijavítása és a tusoló vízszigetelésének újraépítése, csempézése mintegy 650 000 Ft
költséget jelenthet.

Békéscsaba, 2015. szeptember 1.

....................................................
Fajzi Tamás
építész

Munkalap1

Árajánlat
Tárgy:

Békéscsabai Életfa, zárlatos térvilágítás javításról

A térvilágítás problémája:
A főelosztó szekrényből kiinduló térvilágitás kábelek sérültek így zárlatot okoznak
Ez a probléma nem oldható meg kábelcserével mert az a térburkolat felbontása és visszarakása igen jelentős
költséggel járna
Ezért a javaslatunk következő:
Három kört érint a probléma
Ezt a három kört önállóan de különböző helyről táplálnák meg és önálló vezérlést kapnának
Ebben ugyanúgy szerepelne alkonykapcsoló,kézi -aut üzem.
anyagszükséglet:
mbcu5x2,5
alkonykapcs
kiselosztó kapcsolóval
egyéb anyag

150m
3db
3db

anyagdíj:
munkadíj:
összesen:

nettó
ÁFA
bruttó

158 600,00 Ft
144 000,00 Ft
302 600,00 Ft
81 702,00 Ft
384 302,00 Ft

Köszönjük a megkeresésüket!

Békécsaba, 2015. 09. 02.

Tisztelettel:
Dinya Béla
Tel: +36 30-218 5669

Rébeli-Szabó Attila
+36- 30- 3600 767

Bm-i Kistérs. Életfa. Id. Otthona:
Megjegyzés:
Az intézmény térvilágítási problémái kb. 4 évvel ezelőtt kezdődtek. Eleinte, csak csapadékosabb időjárás esetén
volt feszültség kimaradás, amelyet egy szakasz kábelcserével megoldottunk. Azóta tovább fokozódtak a
meghibásodások. A három fázisos rendszer fokozatosan egy fázisra lett terhelve, majd újabb kábelzárlatok miatt a
térvilágítás használhatatlan, kb másfél éve.

Oldal 1

5600 Békéscsaba, Andrássy út 18/C-1em.1., tel: 30/214-8061, e-mail: fajzi@t-online.hu

Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona

tervezett felújítási és karbantartási munkák 2015.09
Költségbecslés

Munkák megnevezése:
Külső fa nyílászárók, zsalugáterek és
1 szúnyoghálók festése:
a régi felület csiszolása,

felület
(m2)

Fajlagos
költség
(Ft)

A munka
nettó
költsége(Ft)

1 921

3 100

5 955 100

746

4 100

3 058 600

121

5 800

701 800

648

3 150

2 041 200

félolaj alapozás, Milesi vékonylazúr festés
2 Külső fafelületek festése:

állványozás és alpinista technológia
a régi felület csiszolása,
félolaj alapozás, Milesi vékonylazúr festés

3 Lábazat javítása

A 365 m2-en 30 %-nyi lábazati vakolat
felázott. Lábazati vakolat leverése, fugák
kitisztítása, portalanítás
tapadóhíd felvitele
Vakolat helyreállítása lélegző mozaik
vakolattal
4 Terasz oldalfal javítása

A 72 db megrongálódott terasz
elválasztófal javítása,
felázott vakolat leverése, fugák
kitisztítása, portalanítás
tapadóhíd felvitele
Vakolat és festés helyreállítása
Takaróléc elhelyezése és festése
kétoldalon a kialakított dilatációnál

5 Teraszok kiselemes burkolatának javítása

Meglévő kiselemes térburkolat és
ágyazatuk felszedése a vizesedett falak
mentén. Ez a 706 m2 terasz 50 %-át érinti.
Az aljzatbeton lejtésének korrekciója
vékony betonjavító anyaggal. Az
esetlegesen hiányzó függőleges
vízszigetelési felhajlítás pótlása. A terasz
burkolatának visszaépítése.
6 Folyosók tisztasági festése
Diszperziós festés műanyag bázisú vizesdiszperziós fehér vagy gyárilag színezett
festékkel, új vagy régi lekapart,
előkészített alapfelületen, vakolaton, egy
rétegben, tagolatlan sima felületen
Diszperzit belső falfesték, fehér 100,

353

3 250

1 147 250

1 247

350

436 450

A beruházás nettő összköltsége

13 340 400

27 % ÁFA

3 601 908

A beruházás bruttó költsége

16 942 308

Békéscsaba, 2015. szeptember 01.

Fajzi Tamás
építészmérnök
É1-04-0034

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740

Előterjesztés a Társulási Tanács 2014. szeptember 22–i ülésére
az 3. sz. napirendhez
Tárgy: A Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Hajléktalanok
Átmeneti Szállása, illetve Nappali Melegedője tekintetében, az intézményi térítési díjak
megállapítása.
Előterjesztő: Szarvas Péter TT elnök
Előkészítő: Gregorné Práth Szilvia intézményvezető
Véleményező: Társulás Pénzügyi Bizottsága
Döntéshozatal módja : egyszerű többség
Tisztelt Társulási Tanács!
A Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központintegrált intézményként
működik, a Hajléktalanok Átmeneti Szállása és a Nappali Melegedő különálló szervezeti
egységként működik a Gyár út 16. szám alatti telephelyen.
A Hajléktalanok Átmeneti Szállása30 férőhelyen, míg a nappali melegedő 20 férőhelyen nyújt
ellátást.
A Társulás 2015. március hó 24. napján tárgyalta a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ, Hajléktalanok Átmeneti Szállása, illetve a Nappali Melegedő
tekintetében, az intézményi térítési díjak megállapítását.
A nappali melegedő szolgáltatásait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló III.
törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 115/A. § (1) bekezdés f) pontja alapján térítésmentesen
kell biztosítani.
Hajléktalanok Átmeneti Szállása tekintetében a következő összegű térítési díjak kerültek
elfogadásra:
1 - 28.500,- Ft jövedelemig: 170,- Ft/fő/nap 5.100,- Ft/fő/hó
28.501 - 57.000,- Ft jövedelemig: 340,- Ft/fő/nap 10.200,- Ft/fő/hó
57.001 - 85.500,- Ft jövedelemig: 510,- Ft/fő/nap 15.300,- Ft/fő/hó
85.501,- Ft jövedelem felett: 680,- Ft/fő/nap 20.400,- Ft/fő/hó.
A szolgáltatási önköltség 3.067,- Ft/nap, az intézményi térítési díjat a megszerzett
jövedelemhez is próbáltuk igazítani, ezért sávosan egyre emelkedő összegben határoztuk meg az
intézményi térítési díjat. A térítési díj megállapítására vonatkozó javaslatunkat az indokolta,
hogy bíztunk abban, hogy a térítési díj emelése arra ösztönzi majd a magasabb jövedelemmel
rendelkező hajléktalan szállón élő ellátottakat, hogy aki munka jövedelemmel rendelkezik
további lépéseket is megtegyen (pl. önmaga gondoskodik a lakhatásáról), annak érdekében, hogy

visszailleszkedjék a társadalomba. A térítési díj fentiekben ismertetett meghatározása, azonban
nem jelentett motivációt és nem a legmagasabb jövedelemmel rendelkezők hagyták el a szállót.
A Hajléktalanok Átmeneti Szállását 6 fő hagyta el,mert nem tudták fizetni a térítési díjat ezek a
kliensek az utcára kerültek. A Nappali Melegedőn igénybe vették a meleg étkeztetést, eddig az
időjárás nem veszélyeztette az életüket, azonban a téli időszakban ez problémát fog jelenteni.
További 5 fő gondolkodik azon, hogy kéri jogviszonyának megszüntetését, mert nem tudják
fizetni a szállódíjat.
A 2015. április 1-től bevezetett új térítési díj alapján a foglalkoztatást helyettesítő támogatással
rendelkezőkön kívül mindenkinek emelkedett a térítési díja minimum a duplájára, ami eddigi
tapasztalataink alapján a díjfizetés azoknál a klienseknél jelent nehézséget, akiknek 28.501 és
40.000 forint között van a jövedelmük.
Az e fölötti jövedelemmel rendelkezők könnyebben át tudtak állni a megnövekedett térítési díjra,
segítségünkkel megtanulták (kisebb-nagyobb sikerrel) újra beosztani a megmaradt pénzüket,
hogy mindenre jusson.
Sajnos az is gyakori a klienseinknél, hogy átmenetileg, vagy akár éveken keresztül is a
jövedelmüket olyan levonások terhelik, amiket a térítési díj megállapításakor a szabályok
értelmében nem tudunk figyelembe venni, így a magasabb sávba kerülnek, magasabb térítési
díjat kötelesek fizetni és a térítési díj kifizetése után, alig marad pénzük a minden napi
megélhetésükre.
A Szoctv. 115. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az intézményi térítési díj év közben egy
alkalommal korrigálható. A térítési díj év közben történő módosítását szükségesnek tartom,
egyrészt megvalósulna a jövedelemarányos teherviselés másrészt a szociális biztonság (az
alapvető szükségletek kielégítése) is biztosítva lenne azáltal, hogy a legrászorultabb kliensek is
igénybe tudnák venni az ellátást.
A fentiekre tekintettel a Hajléktalanok Átmeneti Szállása tekintetében a térítési díjak 2015.
október 1. napjától történő megállapítását az alábbiak szerint javasoljuk a Tisztelt Tanácsnak.
Javaslat a Hajléktalanok Átmeneti Szállása tekintetében a következő összegű térítési díjak
elfogadására:
1 – 40.000,- Ft jövedelemig: 170,- Ft/fő/nap 5.100,- Ft/fő/hó
40.001 - 57.000,- Ft jövedelemig: 340,- Ft/fő/nap 10.200,- Ft/fő/hó
57.001,- Ft jövedelem felett: 510,- Ft/fő/nap 15.300,- Ft/fő/hó

Határozati javaslat:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a
jelen előterjesztés 1. számú mellékletével szó szerint megegyező szöveggel elfogadja a
megállapított intézményi térítési díjakat.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2015. október 1.
Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke

1.számú melléklet

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott
Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ tekintetében
megállapított intézményi térítési díjak
Hajléktalanok Átmeneti Szállásaintézményi térítési díj:
1 – 40.000,- Ft jövedelemig:

170,- Ft/fő/nap 5.100,- Ft/fő/hó

40.001 - 57.000,- Ft jövedelemig:

340,- Ft/fő/nap 10.200,- Ft/fő/hó

57.001,- Ft jövedelem felett:

510,- Ft/fő/nap 15.300,- Ft/fő/hó

Nappali Melegedőintézményi térítési díj: 0- Ft/ fő/ nap
A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 0,- Ft, az 1993. évi III. tv. 115/A.
§(1) bekezdés f) pontja alapján térítésmentesen kell biztosítani.

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740

Előterjesztés a Társulási Tanács 2014. szeptember 22–i ülésére
az 04. sz. napirendhez
Tárgy: A Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Fövenyes úti
telephelyén folyó szakmai munka, az épület állapotának, felújítási igényének a bemutatása.

Előterjesztő: Szarvas Péter TT elnök
Előkészítő: Pataki Erzsébet intézményvezető
Döntéshozatal módja : egyszerű többség
Tisztelt Társulási Tanács!
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a
48/2015. (VI. 17.) KTT. határozatában úgy döntött, hogy szülessen a soron követező TT ülésre a
Fövenyes utcai ingatlan kapcsán előterjesztés, ami bemutatja az ott folyó ellátás szükségességét,
az épület állapotát, az épület felújítási igényét, és ennek jól becsült forrásigényét.
A KKT. határozat szerint áttekintettük a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ Fövenyes utcai telephelyének működését.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 309/2006 (VI. 8.) közgy.
határozatában adta át térítésmentesen használatra a békéscsabai 1731. hrsz.- ú Békéscsaba,
Fövenyes u. 1/A. szám alatti volt óvodaépület üresen álló részét telephelyként a Békéscsabai
Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központnak. Az épületrész átalakítását a Békéscsaba
és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás pályázati forrásból valósította meg.
A Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ integrált intézményként
működik. A Békéscsaba, Fövenyes u. 1/A. szám alatti területi irodában családsegítést és
gyermekjóléti szolgáltatást biztosítanak..
A családsegítés általános és speciális segítő szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek
és eszközrendszerének felhasználásával az egyének, családok, közösségi csoportok jólétének
elősegítésére irányul, elősegítve fejlődésüket, szociális környezetükhöz való alkalmazkodásukat.
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a
gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűntetését, illetve a
családból kiemelt gyermek visszahelyezését.
A területi irodában folyó munkát jelenleg 3 munkatársunk látja el, 2 fő családgondozó, valamint
1 fő szociális asszisztens. Korábban 3 fő családgondozó látta el a feladatokat a Fövenyes utca
1/A. szám alatt, azonban a szociális területet szabályozó ágazati jogszabályok 2015. március 1.
napjától történt változásai miatt csökkent a szolgáltatást igénybe vevők száma (pl.

jogszabályváltozás következményeként,, megszűnt a rendszeres szociális segélyben részesülők
kötelező együttműködése az intézménnyel).,
Jelenleg 50-60 fő a családsegítést és 30-40 család a gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevők
száma.
Az intézmény gazdasági feladatait a Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ látja el, a
házi pénztár a Szabadság tér 9. szám alatti központi irodánkban működik, ezért a,
krízistámogatás nyújtásakor a kliensnek be kell jönnie a Szabadság tér 9. szám alá átvennie a
pénzt, miután a családgondozó telefonon egyeztetett annak kifizetéséről a vezetővel vagy
szakmai egységvezetővel. Nagyon sok kliensünk jogosult önkormányzati támogatásokra, a
családgondozó szükség esetén segítséget nyújt különböző kérelmek kitöltésében, amelyekhez a
kérelmet a Polgármesteri Hivatalban a Szabadság tér 11-17. szám alatti irodaházban nyújthatják
be, tehát emiatt is be kell jönniük a belvárosba. A Fövenyes utca 1/A. szám alatti területi
irodában csak segítő beszélgetésre van lehetőség.
A területi iroda, az épület nagyságából adódóan jelentős költségeket ró az intézményre, az elmúlt
években nem történt jelentősebb felújítás, így folyamatosan elromlik valami, évek óta nem volt
tisztasági meszelés, illetve az irodák folyamatos beázása miatt egyre rosszabb a helyzet.
2014. július 1. napjától 2015. július 31. napjáig 257.816,- Ft került kifizetésre javításra,
karbantartásra.
2015.01.01 – 2015.07.31. napjáig üzemeltetésre 1.031.748,- Ft került kifizetésre. (1. számú
mellékletben részletesen feltüntetve a kiadások). A hátralévő 5 hónap költsége megközelítőleg
500.000,- Ft lesz.
Az átalakítási, felújítási munkálatok alkalmával a lapos tető nem került felújításra 2007-ben, az
állapota azóta csak romlott, a tető oxidbitumenes szigetelése rossz állapotban van, az ottlévő
vastaglemez fokozatosan megy tönkre, az épület szinte minden helyisége beázik, a tető javítása
egyre sürgetőbb. A 2. sz melléklet bemutatja a felújítás kalkulált költségeit, ez a mi
intézményünknek 5.534.000,- Ft kiadást jelentene.

Határozati javaslat:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a
Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Fövenyes úti telephelyén
folyó szakmai munkáról, az épület állapotáról és a felújítási igényének bemutatásáról szóló
előterjesztés megismerte.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2015. október 1.

Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke

1.számú melléklet
Számla kelte
2014.12.31
2015.02.09
2015.03.09
2015.04.10
2015.05.22
2015.06.18
2015.07.01

Szállító neve
Békéscsabai Városüzemeltetési Kft.
Békéscsabai Városüzemeltetési Kft.
Békéscsabai Városüzemeltetési Kft.
Békéscsabai Városüzemeltetési Kft.
Békéscsabai Városüzemeltetési Kft.
Békéscsabai Városüzemeltetési Kft.
Békéscsabai Városüzemeltetési Kft.

számla száma
33572
34368
35144
35911
36711
37519
38336

vásárolt szolgáltatás
Hulladékszállítás: 2014.12.01-12.31
Hulladékszállítás: 2015.01.01-01.31
Hulladékszállítás: 201502.01-02.28
Hulladékszállítás: 201503.01-03.31
Hulladékszállítás: 2015.04.01-04.30
Hulladékszállítás: 2015.05.01-05.31.
Huddalékszállítás: 2015.06.01-06.30

számla
végösszege
15970
15970
15970
15970
15970
15970
15970
111790

2015.02.19
2015.01.23.
2015.04.08
2015.05.05
2015.06.15
2015.07.09

Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szoc. Központ
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szoc. Központ
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szoc. Központ
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szoc. Központ
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szoc. Központ
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szoc. Központ

vevo15-00235
vevo15-00035
vevo15-00654
vevo15-00872
vevo15-01078
vevo15-01289

Fövenyes u. 2015. 01. havi gázdíj
Fövenyes u.2014.12. havi gázdíj
Fövenyes u. 2015. 03. havi gázdíj
Fövenyes u. 2015. 04. havi gázdíj
Fövenyes u. 2015. 05. havi gázdíj
Fövenyes u. 2015. 06. havi gázdíj

167443
147771
120862
69558
50721
9138
565493

2014.12.31
2015.02.06
2015.03.06
2015.04.09
2015.05.08
2015.06.05
2015.06.05
2015.07.07

MVM Partner Zrt.
MVM Partner Zrt.
MVM Partner Zrt.
MVM Partner Zrt.
MVM Partner Zrt.
MVM Partner Zrt.
MVM Partner Zrt.
MVM Partner Zrt.

239922311114
20623311115
42036311115
63281311115
84343311115
91762311115
104623311115
125141311115

áram: 2014.12.01-12.31
áram: 2015.01.01-01.31
áram: 2015.02.01-04.30
áram: 2015.03.01-05.31
áram: 2015.04.01-04.30
áram: 2014.07.01-2014.12.31
áram: 2015.05.01-07.31
áram: 2015.01.01-08.31

9441
9054
8746
8746
8746
-7129
8746
-4626
41724

2015.01.14
2015.02.20
2015.03.10
2015.04.11
2015.05.12
2015.06.09
2015.07.10

Magyar Telekom Nyrt.
Magyar Telekom Nyrt.
Magyar Telekom Nyrt.
Magyar Telekom Nyrt.
Magyar Telekom Nyrt.
Magyar Telekom Nyrt.
Magyar Telekom Nyrt.

755021811170263000100042
755021811170263000100059
755021811170263000100067
755021811170263000100075
755021811170263000100083
755021811170263000100091
755021811170263000100109

Ktelefon,Kinternet: 2014.12.01-12.31
Ktelefon,Kinternet: 2015.01.hó
Ktelefon,Kinternet: 2015.02.hó
Ktelefon,Kinternet: 2015.03.hó
Ktelefon,Kinternet: 2015.04.hó
Ktelefon,Kinternet: 2015.05.hó
Ktelefon,Kinternet: 2015.06.hó

12573
12648
11521
13072
12871
12959
14581
90225

2015.01.15
2015.01.21

Gyepes és Társa Bt
Gyepes és Társa Bt

K-001204/2014
K-000005/2015

Biztonsági szolg. Fövenyes,2014.II-III-IV.név
Fövenyes, riasztó rendszer lekötése

59436
3810
63246

2015.01.14
2015.05.13

Csiernyik Arnold
Péter József

DQ3SA1337017
GU4SA0282817

Fövenyes, duguláselhárítás, csatorna tisztítás
Fövenyes,csőtisztítás

16000
15000
31000

2015.04.14
2015.04.13
2015.04.17

Printvill Kft.
Printvill Kft.
Printvill Kft.

WH1SA3896899
WH1SA3896898
WH1SA6346401

érintésvédelmi javítás, Fövenyes
érintésvédelmi javítás, Fövenyes
érintésvédelmi felülvizsgálat és jegyzőkönyv

26670
76200
19050
121920

2015.04.27

Torma Ernő

DQ3SA4577673

üzemzavar elhárítás, gázkészülék javítás Fövi

6350

5600 Békéscsaba, Andrássy út 18/C-1em.1., tel: 30/214-8061, e-mail: fajzi@t-online.hu

Fövenyes utcai épület - tető szigetelés felújítása
Tervezői költségbecslés
A meglévő tető oxidbitumenes szigetelése rossz állapotban van, az ott lévő vastaglemez fokozatosan
megy tönkre. A helyenkénti javítás csak elodázza a tető szigetelés teljes felújítását. A vízszigetelés
cseréje előbb-utóbb elkerülhetetlen. Ha már készül új szigetelés, most van alkalom a tető
hőszigetelésének növelésére. 10 cm vastag hőszigetelő lemez elhelyezése célszerű, ami a későbbi fal
és nyílászáró szigetelés részeként csökkenteni fogja az épület fűtési költségét.
A “H” alakú épület két nagyobb tömbből áll. Mindegyik egység mintegy 400 m2 alapterületű. Az
egységeket összekötő folyosó alapterülete mintegy 50 m2. A 850 m2-es teljes tetőfelületet egyszerre
célszerű felújítani.
A Békés-Kas Kft-nél Fodré Imre épületszigetelési szakmérnökkel konzultáltam az elvégzendő
munkákkal kapcsolatban. Előzetes számítások szerint 10 cm-es kiegészítő hőszigeteléssel és új PVC
vízszigeteléssel, új attika lezárással mintegy nettó 8 millió forint körüli összegbe kerülne a teljes tető
felújítása. Pontosabb költségvetést csak a tető részletes felmérése után tudok készíteni.
Költségbecslés:

A tető szigetelés nettó
kivitelezői költsége
Tervezés és műszaki
ellenőrzés költsége
(4+1)%
Összes nettó költség
27 % ÁFA
Összes költség

Ft
8 000 000
400 000

8 400 000
2 268 000
10 668 000

Békéscsaba, 2015. szeptember 1.

…………………………………………………………….
Fajzi Tamás
építészmérnök
É-04 0034

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. szeptember hó 22. napján tartandó ülésére
a 05. számú napirendhez

Tárgy: Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ működési engedélyének
módosítása.
Előterjesztő: Szarvas Péter TT elnöke
Előkészítő: Bátori Zsuzsanna intézményvezető
Véleményező: Társulás Pénzügyi Bizottsága
Döntéshozatal módja: egyszerű többség
Tisztelt Társulási Tanács!
A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ, a telephelyek közötti férőhelyek
átcsoportosítását kívánja végrehajtani.
Az intézmény kéri a Társulási Tanács tagjainak a beterjesztés megvitatását, és elfogadását.

Határozati javaslat:
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa mint fenntartó, a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
engedélyezett férőhelyét az alábbiak szerint határozza meg:
 Ady Endre utca 30-34 telephely szenvedélybetegek nappali ellátás férőhelyek
száma:
jelenleg: 30 fő – módosított: 40 fő
 Kazinczy utcai telephely idősek nappali ellátás férőhelyek száma:
jelenleg: 50 fő – módosított: 40 fő
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2015. szeptember 1.
Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke

Ikt. szám:
Ügyintéző:Bátori Zsuzsa
Tárgy: telephelyek közötti
férőhelyátcsoportosítás
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Budapest
Damjanich utca 48.
1071.

Tisztelt Cím!
1. A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás (székhely: 5600,
Békéscsaba, Szent István tér. 7.) által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális
Központ (székhelye: 5600 Békéscsaba, Ady Endre utca 30-34.) integrált formában működik 14
telephelyen.
2014. január 01. napjától a szenvedélybetegek nappali ellátása a Bartók Béla utca 12. számú
telephelyen működik, miután a 4-es Honvéd utcai telephely Szenvedélybetegek Otthona átkerült
állami fenntartásba, ahol addig működött a szenvedélybeteg nappali ellátás is.
A szenvedélybetegek nappali ellátása jelenleg 30 férőhelyen engedélyezett.
Az ellátás kötelező feladat, jelenleg a városközponthoz közelebb eső telephelyen működik. A létszám
folyamatosan emelkedik, jelenleg 34 fő ellátását biztosítjuk, illetve további kérelmezők jelentkezését
tapasztaljuk.
Az 1993. évi III. törvény 92/K § b) pontja alapján kérem a szenvedélybeteg nappali ellátás
működési engedély módosítását 40 engedélyezett férőhelyre, az engedélyezett férőhely
létszámbővítést szíveskedjen befogadni a szenvedélybeteg nappali ellátásba.
A Kazinczy utcai telephelyen az idősek nappali ellátása 50 férőhelyen működik.
A betöltött létszám 22. Amennyiben szükséges az idősek nappali ellátása terhére lemondunk a
szenvedélybeteg nappali ellátás javára az alábbiak szerint: a Kazinczy utcai telephely idősek nappali
ellátásának engedélyezett férőhelye jelenleg 50 fő. Ebből 10 engedélyezett férőhely
átcsoportosítását szíveskedjen befogadni a szenvedélybeteg nappali ellátásba.
2. Intézményünkben a fogyatékos nappali ellátás 5 telephelyen 6-6 fő, összesen 30
engedélyezett férőhelyen működik az alábbi telephelyeken: Fövenyes Utcai Idősek Klubja,
Sarkantyú Utcai Idősek Klubja, Kazinczy Utcai Idősek Klubja, Deák Utcai Idősek Klubja,
Csabaszabadi.
A Mokry Utcai Idősek Klubja ellátási területén a fogyatékos nappali ellátásra igény
mutatkozik. Mivel fogyatékos személyekről van szó, nem tudnak az intézmény egyéb
telephelyein működő speciális ellátásba elmenni, ott a számukra legkedvezőbb ellátást
igénybe venni.
Az 1993. évi III. törvény 92/K § b) pontja alapján kérem a fogyatékos nappali ellátás férőhelyeinek
átcsoportosításához hozzájárulni szíveskedjen, azt befogadni szíveskedjen az alábbiak szerint:
A Mokry utcai telephely nappali ellátásának működési engedélye 50 fő, betöltött férőhely 33 fő.
Az idősek klubja terhére kérem a befogadáshoz szíves hozzájárulását.
Békéscsaba, 2015. augusztus 19.
Szarvas Péter
TT elnöke

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/441-351

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. szeptember hó 22. napján tartandó ülésére
a 06. számú napirendhez
Tárgy: Forrás-SQL Kötelezettségvállalási modul bevezetése

Előterjesztő: Szarvas Péter TT elnöke
Előkészítő: Gregorné Práth Szilvia intézményvezető
Véleményező: Társulási Tanács Pénzügyi bizottsága
Döntéshozatal módja: egyszerű többség
Tisztelt Társulási Tanács!
A Békéscsabai Kistérségi Társulás Intézményellátó Központja kezdeményezi, a Társulásnál a
Forrás-SQL programrendszeren belül, a kötelezettségvállalási modul bevezetését.
A modul bevezetésének szükségessége:
 A pénzügy kötelezettségvállalás és főkönyv modulok logikai kapcsolatai miatt
 Előzetes kötelezettségvállalások rögzítése, kötelezettségvállalások, nyilvántartása a
Forrás-SQL
programrendszerben:
fedezetbiztosítás
rögzítése,
szerződéses
kötelezettségvállalások rögzítése, kötelezettségvállalásos szerződések egyszerűsített
rögzítése.
 Szerződéses kötelezettségvállalások módosítása: átütemezés, összegváltozás és
főkönyvi dimenzió változása miatt.
 Kötelezettségvállalások analitikus kimutatása.
 Végleges kötelezettségvállalás generálása előzetes kötelezettségvállalásból.
 Éves bér-kötelezettségvállalás és bérkönyvelés rögzítése.
A Forrás-SQL Kötelezettségvállalási modul ára: 1.039.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.319.530
Ft.
Határozati javaslat:
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a Forrás-SQL
kötelezettségvállalási modul megvásárlásáról, a közbeszerzési eljárási rend
szabályozását követően dönt.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2015. szeptember 22.
Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/441-351

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. szeptember hó 22. napján tartandó ülésére
a 07. számú napirendhez
Tárgy: Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és a Békéscsabai
Kistérségi Életfa Idősek Otthona közötti pénzeszköz átadás
Előterjesztő: Szeverényi Attiláné PB elnöke
Előkészítő: Krattinger Linda gazdasági ügyintéző
Véleményező: Társulás Pénzügyi Bizottsága
Döntéshozatal módja: egyszerű többség
Tisztelt Pénzügyi Bizottság!
Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 2014. június 30.-val
jogutódlással megszűnt, a két jogutód intézmény a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ és a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona. A Békéscsabai
Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ bankszámla egyenleg 2014. június 30-vál
119.166.894,-Ft volt, amely 50%-50%-ban szétosztásra került a két jogutód intézmény között.
A jogutód intézmények az induláshoz és működéshez szükséges 59.538.447,-Ft összegű pénzt
július elején megkapták.
Az Életfa Szociális Szolgáltató Központ záró-pénzkészlete, még nem tartalmazott olyan
pénzügyi tételeket, amelyek pályázatokhoz kapcsolódtak. A pályázathoz kapcsolódó kiadási
tételeket az intézmény kifizetette attól függetlenül, hogy érkezett-e rá pályázati finanszírozás.
A szétválást követően több pályázat pénzügyi zárása 2014-2015 tavaszán és nyarán
megtörtént. A lezárt pályázati támogatások a Családsegítő és Gyermekjóléti Központnál lévő
elkülönített bankszámlaszámokra érkeztek. A megérkezett támogatási összegekből a
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ a fenntartó döntése alapján ad át az Életfa Idősek
Otthona részére.
A pénzügyi lezárást követően az alábbi támogatási összegek érkeztek meg:
 TÁMOP 5.6.1.C-11/2-2011-0024 ”SANSZ”- áldozatsegítő együttműködés és
szolgáltatásfejlesztés Békés megyében; 15.132.507,-Ft
 TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0057 ÖSSZ-KÉP-ES-SÉG Modellkísérleti program a
Békéscsabai kistérségben működő alapszolgáltatások funkcionális
összekapcsolására; 2.544.718,-Ft
 TÁMOP 5.3.3.-11/2-2011-0016 "Belépő" utcán élő hajléktalanok reintegrációja;
960.034,-Ft
 TÁMOP 5.2.5/A-10/2-2010-0056 „Esély az esélyekhez”; 2.900.401,-Ft
A pályázatokból átadandó összegek:
 TÁMOP 5.6.1.C-11/2-2011-0024 ”SANSZ”- áldozatsegítő együttműködés és
szolgáltatásfejlesztés Békés megyében című pályázatból 1.464.496,-Ftkerülne
átadásra. 2014. június 30-val (a szétváláskor) az intézmény kifizetett 49.127.214,-Ft

kiadást és kapott 46.198.223,-Fteu-s támogatást. Az eu-s támogatásból nem fedezett
kiadásokat nagy valószínűsséggel az Életfa térítési díjaiból realizálódtak, mivel a
Családsegítőnek a saját bevétele csekély mértékű.
A szétválást követően a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 12.203.263,-Ft
kiadást teljesített és 15.132.254,-Fteu-s támogatás érkezett. E kettő különbözete is
2.928.991,-Ft, amelynek fele 1.464.496,-Ft.
 TÁMOP 5.3.3.-11/2-2011-0016 "Belépő" utcán élő hajléktalanok reintegrációja
esetében a megérkezett támogatás fele kerülne átadásra az Életfa Idősek otthona
részére, 480.017,-Ft. Ennek a pályázatnak a fizikai zárása még a szétválás előtt, 2014
májusában megtörtént, csak a pénzügyi elszámolás 2014 év végén történt.
 TÁMOP 5.2.5/A-10/2-2010-0056 „Esély az esélyekhez”;esetében a megérkezett
támogatás fele kerülne átadásra az Életfa Idősek otthona részére 1.450.200,- Ft. Ez a
pályázat is fizikailag lezárult a szétválás előtt, 2014 februárjában, csak a pénzügyi
elszámolás 2014 év végén történt.
Egyéb pénzeszközök átadása:
 A szétváláskor az ellátottak letéti pénze is megfelezésre került, amely csak Életfa
Idősek Otthonát illeti meg teljes összegben. 2014. június 30.-ig az ellátottak letéti
pénze 2.580.190,-Ft volt, ennek a felét az Életfa megkapta, de másik fele is megilleti
őt. Ennek az összegnek a fele 1.290.095,-Ft-ot.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Központnak összesen 4.684.808,-Ft-ot kellene átadnia
az Életfa Idősek Otthona részére.
Az Életfa Idősek Otthonának is szükséges pénzt átadni a Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ számára. A 2013 év végén egy elhunyt ellátott az intézménynek adományozott
2.016.639,-Ft összeget, hogy a Békési úton hajléktalanok részre történő lakás kialakításhoz.
Ez a felajánlott összeg csak 2015-ben került felhasználásra, a szétváláskor ez is megfelezésre
került. Ennek következtében az Életfa Idősek Otthonának1.008.319,-Ft-ot kellene átadnia
a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ részére.
Határozati javaslat:
1) A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa, mint fenntartó hozzájárul, hogy az általa fenntartott Békéscsabai
Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ a Békéscsabai Kistérségi Életfa
Idősek Otthona részére 4.684.808,-Ft pénzeszközt adjon át.
2) A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa, mint fenntartó hozzájárul, hogy a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek
Otthona a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ részére
1.008.319 Ft pénzeszközt adjon át.
3) A fenti előirányzat változásait, a következő 2015. évi költségvetési módosításkor
figyelembe kell venni.
Határidő: azonnal
Felelős:Pataki Erzsébet BKCSGYK intézményvezető
Polonkai Istvánné BKÉIO intézményvezető
Gregorné Práth Szilvia BKIK intézményvezető
Békéscsaba, 2015. szeptember 22.
Szarvas Péter
TT Elnöke
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5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. szeptember hó 22. napján tartandó ülésére
a 08. számú napirendhez
Tárgy: Békéscsabai Kistérségi Társuláshoz tartozó intézmények Szervezeti és Működési
Szabályzatainak módosítása
Előterjesztő: Szarvas Péter TT elnöke
Előkészítő:
 Bátori Zsuzsanna intézményvezető
 Pataki Erzsébet intézményvezető
 Polonkai Istváné intézményvezető
 Gregorné Práth Szilvia intézményvezető
 Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető
 Gyulavári György pályázati ügyintéző
Döntéshozatal módja: egyszerű többség
Tisztelt Társulási Tanács!
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás intézményei
elkészítették a Szervezeti és Működési Szabályzatainak módosításait (a továbbiakban:
SzMSz).
Kérik, a Társulási Tanács tagjainak a melléklet SzMSz-ok megvitatását, és elfogadását.

Határozati javaslat:
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa elfogadja, a Társulás intézményei 8/A,B,C,D,E,F,G melléklet szerinti Szervezeti
és Működési Szabályzat módosításait, valamint egységes szerkezeteit.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2015. szeptember 1.
Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke

Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Az SzMSz V./5. pontja helyébe, az alábbi szöveg lép:
A munkavállalók havi munkabeosztás szerint dolgoznak. A főállású dolgozók heti
munkaideje 40 óra, négyhavi munkaidőkeretben. A részfoglalkozású dolgozók
munkaidejét, az intézmény működését szem előtt tartva, megállapodás alapján
munkaszerződésben szükséges rögzíteni.
Az önkéntes segítők munkaviszonyt nem létesíthetnek az intézménnyel. A velük kötött
megállapodás értelmében látja el a rábízott feladatokat.
Az intézményben dolgozó főállású munkavállalók munkaidejébe 30 perc munkaközi
szünet került beépítésre, mely része a munkaidőnek, arra díjazás jár.
Az intézmény szakértőket is alkalmazhat a ténylegesen felmerülő igényeknek, a konkrét
feladat megoldásának megfelelően.

Békéscsaba, 2015. szeptember 22.

Bátori Zsuzsanna
intézményvezető

Békéscsabai Kistérségi Egyesített
Szociális Központ

Szervezeti
és
Működési Szabályzata

Hatályos 2015.év szeptember hó 1. napjától
a ../2015. (IX.22.) számú KTT határozat alapján

I.

Általános rendelkezések
I./1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja
I./2. Az intézmény jogszabályi meghatározása

II. Az intézmény adatai
II./1. Az intézmény neve, székhelye
II./2. Telephelyek
II./3. Alaptevékenysége
II./4. Alapító szerv neve
II./5. Alapító okirat száma
II./6. Működési területe
II./7. Az intézmény fenntartója
II./8. Az intézmény felügyeleti szerve
II./9. Az intézmény jogállása
II./10. Gazdálkodási jogköre
II./11. Az intézmény bélyegzői
II./12. Az intézményvezető jogállása
II./13. Az intézmény gazdasági ügyeinek elvégzése
II./14. Az intézmény dolgozóinak jogállása
II./15. Az intézmény szakmai és törvényességi felügyeleti szervei
II./16. Az intézmény képviseletére jogosult személy
III. Az intézmény feladatai
IV. Az intézmény szervezeti felépítése
IV./1. Az intézmény szervezeti felépítése
IV./2. A munkaköri leírás készítésének szempontjai,
a munkaköri leírás szerkezete
IV./3. Vezetői feladatok, vezetési módszerek
IV./4. Középvezetői feladatok
IV./5. Az intézményben folyó munkát segítő szakmai fórumok
IV./6 Az intézmény munkáját segítő testületek, szervek, közösségek
V. Az intézmény működésének főbb szabályai
Munkavégzéssel kapcsolatos szabályok
V./1. Munkaviszony létrejötte
V./2. Munkaviszony teljesítése, munkaköri kötelezettségek,
intézményi titkok megőrzése
V./3. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére
V./4. Az intézmény működési rendje
V./5. Az intézmény dolgozóinak munkarendje
V./6. Szabadság
V./7. Kártérítési kötelezettség
V./8. Az intézmény munkatársainak felelőssége
V./9. Anyagi felelősség
V./10. A Szakmai program
V./11. Az intézmény ügyiratkezelése
V./12. Az intézmény gazdálkodásának rendje
V./13. A helyettesítés rendje
VI. Záró rendelkezések
A Szervezeti Működési Szabályzat hatálybalépése
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3.o.
3.o.
3.o.
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Mellékletek:
1. A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ szervezeti felépítése
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I.
FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I./1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:
A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az
intézményi működés belső rendjét, a külső és belső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat
és mindazon rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más intézmény vagy hatóság
feladat és hatáskörébe.
A Szervezeti és Működési Szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységek,
munkacsoportok és folyamatok összehangolt működését és hatékony kapcsolati rendszerét
tartalmazza.
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak betartása az intézmény valamennyi
dolgozójára nézve kötelező.
I./2. Az intézmény jogszabályi meghatározása
a. / a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátási formák biztosítása,
b. / a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátási formák működtetése
A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ feladatait a szociális igazgatásáról és a
szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
valamint az intézmény működését, tevékenységét érintő hatályos jogszabályok határozzák
meg.
Az intézmény működtetését a hatályos jogszabályok szerint kell megszervezni és
folyamatosan karbantartani.

II.
FEJEZET
AZ INTÉZMÉNY ADATAI

II/1 Az intézmény neve, székhelye /pontos cím/:
BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS KÖZPONT
(továbbiakban: intézmény)
5600 Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34.
Telefon: 66/540-394, 540-396, 540-415
Fax: 66/540-399
E-mail: eszibcs@invitel.hu
Bankszámlaszám: OTP 11733003-15625294
Adószám: 15825294-2-04
KSH jelzőszám: 15345266.8531.322.04
II/2 Telephelyek megnevezése, működési engedélyek érvényessége:
A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ integrált szervezeti formában
működik. Az intézmény 15 telephelyen látja el szolgáltatásait. Kihasználva az épületek
adottságait, földrajzi elhelyezkedésüket és a területen jelentkező lakossági szükségletet, egyegy telephely többféle szolgáltatást is nyújt.
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Telephely megnevezése
Ady Endre Utcai Idősek Otthona
Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34.
Csaba Utcai Idősek Otthona
Békéscsaba, Csaba u. 3.
Bartók Béla Úti Idősek Otthona
Békéscsaba, Bartók B. út 12.
Orosházi Úti Idősek Klubja
Békéscsaba, Orosházi út 94-96.
Deák Utcai Idősek Klubja
Békéscsaba, Deák u. 3.
Sarkantyú Utcai Idősek Klubja
Békéscsaba, Sarkantyú u. 2.
Kossuth Utcai Idősek Klubja
Békéscsaba, Kossuth u. 2.
Kazinczy Utcai Idősek Klubja
Békéscsaba, Kazinczy u. 2/1.
Mokry Utcai Idősek Klubja
Békéscsaba, Mokry u. 14.
Jázmin Utcai Idősek Klubja
Békéscsaba, Jázmin u. 1.
Fövenyes Utcai Idősek Klubja
Békéscsaba, Fövenyes u. 1/a.
Csabaszabadi Telephely
Csabaszabadi, Apácai u. 2.
Telekgerendási Idősek Klubja
Telekgerendás,Dózsa György u.11.
Kétsopronyi Idősek Klubja
Kétsoprony, Ady Endre u. 5.

Telefonszáma
540-380
322-770
449-621
441-188
325-428
325-153
431-285
328-401
323-461
433-270
459-344
248-049
482-385
246-387

Helyrajzi
száma
Békéscsaba
1245.
Békéscsaba
3813.
Békéscsaba
2898., 2899.
Békéscsaba
10308.
Békéscsaba
220.
Békéscsaba
4303/A/1.
Békéscsaba
11531.
Békéscsaba
3226.
Békéscsaba
5101.
Békéscsaba
18001.
Békéscsaba
1731.
Csabaszabadi
098/9.
Telekgerendás
23/5
Kétsoprony
27.

Működési engedélyének
érvényessége
határozatlan idejű
2015. december 31-ig.
2015. december 31-ig.
határozatlan idejű
határozatlan idejű
határozatlan idejű
határozatlan idejű
határozatlan idejű
határozatlan idejű
határozatlan idejű
határozatlan idejű
határozatlan idejű
határozatlan idejű
határozatlan idejű

Falugondnoki szolgáltatás: határozatlan időre
Szenvedélybetegek nappali intézménye: határozatlan időre
Támogató szolgáltatás: pályázati időszak szerint
II/3 Alaptevékenysége:
a./ a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátási formák biztosítása:
- falu- és tanyagondnoki szolgáltatás
 étkeztetés
 házi segítségnyújtás
 támogató szolgáltatás
 nappali ellátás
= idősek nappali ellátása, demens ellátással
= szenvedélybetegek nappali ellátása
= fogyatékos személyek nappali ellátása
b./ a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátási formák működtetése:
 ápolást, gondozást nyújtó intézmények:
 idősek otthonai
 átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények:
 időskorúak gondozóházi ellátása
II/4 Alapító szerv neve:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
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II/5 Alapító okirat száma:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa az
56/2013. (XII.12.) sz. KTT határozatával 2014. január 01-i hatálybalépéssel
jóváhagyva.
II/6 Működési területe:
- Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területe
- Csabaszabadi Község közigazgatási területe
- Kétsoprony Község közigazgatási területe
- Telekgerendás Község közigazgatási területe
- Újkígyós Város közigazgatási területe
II/7 Az intézmény fenntartója:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
II/8 Az intézmény felügyeleti szerve:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
II/9 Az intézmény jogállása
Önálló jogi személy
II/10 A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
A gazdasági feladatokat a Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ látja el a felek
által előzetesen elfogadott és a fenntartó által jóváhagyott Munkamegosztási megállapodásban
foglaltak szerint.
Kormányzati funkciók:
072410
Otthoni (egészségügyi) szakápolás
095020
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
101142
Szenvedélybetegek nappali ellátása
101222
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
102021
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
102022
Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
102030
Idősek, demens betegek nappali ellátása
107051
Szociális étkeztetés
107052
Házi segítségnyújtás
107053
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
107055
Falu-, tanyagondnoki szolgáltatás

II/11 Az intézmény bélyegzői
Kör és hosszú bélyegző.
A körbélyegző tartalmazza a fenntartó és az intézmény nevét, székhelyét.
A hosszú bélyegző az intézmény nevén és a székhelyén kívül tartalmazza az
intézmény bankszámlaszámát és adószámát.
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II/12 Az intézményvezető jogállása
A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ vezetőjét Békéscsaba és
Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa határozott időre bízza
meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. szerint. Felette az
egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja.
II/13 Az intézmény gazdasági ügyeinek elvégzése
Az intézmény gazdasági feladatait az Intézményellátó Központ látja el a 10. pontban
rögzítettek szerint.
II/14 Az intézmény dolgozóinak jogállása
A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ dolgozói felett a munkáltatói
jogokat az intézményvezető gyakorolja.
Az intézményben foglalkoztatottak egyrészt a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII. 26.) Korm. rendelet alapján közalkalmazotti
jogviszony, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján
munkaviszony, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései alapján megbízási és
vállalkozási jogviszonyban látják el feladataikat.
II/15 Az intézmény szakmai és törvényességi felügyeleti szervei
 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
 Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
 Magyar Államkincstár
 Békéscsabai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
II/16 Az intézmény képviseletére jogosult személy
Az intézményvezető, illetve az általa meghatalmazott személy okiratban foglalt
meghatalmazással.

III. FEJEZET
AZ INTÉZMÉNY FELADATAI
A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ idősek és szociálisan rászorulók alapés szakosított ellátását végzi. A feladatokat jelen SZMSZ-ben, az Szt.-ben és annak
módosításaiban előírtak szerint szervezi meg.
Falu– és tanyagondnoki szolgáltatás feladata a külterületi és a tanyasi lakott helyek
intézményhiányból eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való
hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni és közösségi szintű szükségletek teljesítésének
segítése.
Étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani. Ha az
étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára, az ellátást
igénybevevő részére diétás étkezést kell biztosítani.
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Házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének
fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő
fizikai, mentális, szociális szükséglete saját, környezetében, életkorának, élethelyzetének és
egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával,
fejlesztésével biztosított legyen.
A házi gondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális alapés szakellátást nyújtó intézményekkel.
Támogató szolgáltatás feladata- különösen a személyi segítő szolgálat – segítséget nyújtani a
fogyatékos ember személyi szükségleteinek kielégítéséhez, a társadalmi életben való
részvételhez, az önálló munkavégzéshez, szolgáltatások igénybevételéhez, az alapvető
szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutásához.
Nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe vevők részére szociális,
egészségügyi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. A
helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, biztosítja, hogy a szolgáltatás
nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.
Szenvedélybetegek nappali ellátása célja: a szenvedélybetegek társadalmi, közösségi
integrációja, ill. reintegrációja, ártalomcsökkentés, prevenció.
A szolgáltatás olyan hosszú távú egyéni szükségletekre alapozott gondozást kínál, amely
nagymértékben épít a szolgáltatást igénybe vevő aktív és felelős részvételére, valamint a
természetes erőforrásokra, őket is oktatva és támogatva.
Demens betegek nappali ellátása A Pszichiátriai Neurológiai Szakkollégium által befogadott
demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy pszichiáter,
neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező
személyeket látjuk el, aki számára napi rendszerességgel csoportos foglalkozásokat
szervezünk. A mentálhigiénés munkatársak állapotfelmérése alapján gondozási tervet
készítenek, folyamatos gondozói felügyeletet biztosítunk.
Fogyatékos személyek nappali ellátása Feladata: személyes gondoskodás keretében az
igénylő egészségi, pszichés és mentális állapotának megfelelő komplex, személyre szóló
speciális ellátás biztosítása.
A fogyatékos ellátás területén alapszolgáltatás tekintetében egyéni igényeken alapuló ellátást
biztosít, mely biztonságot nyújt a szolgáltatást igénybe vevők számára, gondozásuk révén a
fogyatékkal élő személyek és hozzátartozóik életminősége javítható.
Kiemelt cél a lakosság körében a befogadó-elfogadó attitűd, a tolerancia és segítségnyújtási
képesség erősítése, ezáltal is elősegítve speciális bánásmódot igénylő fogyatékosok a
társadalmi esélyegyenlőségét.
Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásra legfeljebb egy évig kerülhet sor. Ha az
ellátást igénybevevő családi környezetébe nem helyezhető vissza, az intézmény vezetője az
ellátás időtartamát további egy évvel meghosszabbíthatja.
Biztosítani kell az intézmény működéséhez elengedhetetlen tárgyi feltételeket, az általános
működési feltételeket, az általános személyi feltételeket, az általános szakmai feltételeket.
A bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását
igénybe vevő személy részére nyújtott olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget kell
érteni, amelynek során az igénybevevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő
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egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő
testi, szellemi funkcióinak helyreállítására kerül sor.
Speciális ellátást a demens betegek otthona részleg biztosít az arra rászorulók részére.

IV. FEJEZET
AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
IV./1. Az intézmény szervezeti felépítése
Az intézmény szervezeti ábráját az 1. Számú melléklet tartalmazza. Az intézmény által
nyújtott alapszolgáltatás és a szakosított ellátás külön szakmai irányítás alá esik, a két ellátási
formának külön felelős vezetője van.
Az alapszolgáltatás vezető irányítja az alapszolgáltatást nyújtó intézményhálózat működését,
segíti a nappali ellátást nyújtó klubok, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, támogató
szolgáltatásban, falu- és tanyagondnoki szolgáltatásban dolgozók munkáját, szakmai
iránymutatást ad, ellenőrzi az elvégzett feladatok minőségét, szakszerűségét. Felettese az
intézményvezető, akinek rendszeresen beszámol tapasztalatairól.
A szakellátás - átmeneti és tartós bentlakást nyújtó intézmények – irányítását az
intézményvezető ápoló végzi. Az intézményvezető ápoló irányítja az ápolási-gondozási
munkát, a különböző telephelyeken működő ápolást-gondozást nyújtó egységek
tevékenységeit összehangolja és ellenőrzi. Felettese az intézményvezető, akinek rendszeresen
beszámol tapasztalatairól.
Az intézményben az idősek otthoni elhelyezések kérelmezőinek ügyfélfogadását, részükre
információnyújtást, a kérelmek nyilvántartását, a kérelmezők előgondozását szociális- és
mentálhigiénés munkatárs látja el.
A térítési díj szedését, az ezzel kapcsolatos feladatokat a szociális ügyintéző munkatárs végzi
az Intézményellátó szervezet pénzügyi munkatársaival.
Az igazgató kezdeményezi a fenntartónál a működési engedélyek szükség szerinti
módosítását, a jogszabályok naprakész követését, az elhelyezésekkel és az ellátással
kapcsolatos jogi ügyintézést, az intézmény működéséhez kapcsolódó napi ügyintézést, az
intézmény szabályzatainak elkészítését, melyben munkáját jogi tanácsadó segíti.
A munkaköri leírások készítéséért az alárendelt területen az intézményvezető ápoló, az
alapszolgáltatás vezető a felelős. Az intézményvezető ápoló és alapszolgáltatás vezető
munkaköri leírását az intézményvezető készíti el. A munkaköri leírásokat az intézményvezető
hagyja jóvá.
IV./2. A, Munkaköri leírás készítésének szempontjai
1. Munkakör és hatáskör meghatározása
2. Munkakörhöz tartozó feladatok és felelősség meghatározása
3. Munkaköri feladatok változásának lehetősége
4. Változó munkahelyen történő alkalmazás szükségessége
B , Munkaköri leírás szerkezete
- szervezeti egység megnevezése,
- munkakör megnevezése,
- munkakör betöltőjének neve,
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a munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség,
a munkakört betöltő közvetlen felettese,
munkaköri feladatok,
munkakörrel kapcsolatos helyettesítési kötelezettségek,
anyagi felelősség,
titoktartási kötelesség,
a munkakörrel nem összefüggő feladatok meghatározása,
a munkavállaló tudomásulvételének igazolása
aláírások

IV./3. Vezetői feladatok, vezetési módszerek
Intézményvezető:
- Irányítja és szervezi az intézmény Alapító Okiratában rögzített szakmai
tevékenységeket, ellátja az intézmény képviseletét.
- Közvetlenül ellenőrzi a szakmai egységek munkáját.
- Irányítja a Szervezeti és Működési Szabályzatban és a Szakmai Programokban
meghatározott intézményi munkát.
- Gazdálkodik a humán erőforrással, dönt a foglalkoztatásról a szakmai
jogszabályok szerinti kötelező tartalommal
- Kinevezi az intézményvezető helyettest, aki távollétében helyettesként jogosult
eljárni, gyakorolja felette a munkáltatói jogkört.
- Kinevezi az önálló szervezeti egységek vezetőit, felettük gyakorolja a munkáltatói
jogkört.
- Gondoskodik az intézmény eredményes működéséhez szükséges feltételekről, a
jogszabályokban meghatározottak szerinti feltételek megteremtéséről és azok
folyamatos fenntartásáról.
- Rendszeresen ellenőrzi a vezetők és a munkatársak tevékenységének
jogszerűségét, a hatályos jogszabályok betartását. Meghatározza a vezetői
ellenőrzés szabályait, rendszeresen figyelemmel kíséri az intézmény szervezeti
egységein belül kialakított munkamegosztás elveit és annak gyakorlati
megvalósítását, a munka szervezettségét, a munkafegyelem megtartását, a szociális
munka etikai szabályainak érvényesülését.
- Közvetlenül irányítja az alap- és szakosított ellátás munkáját. Meghatározza az
intézmény minden egysége Szakmai Programjának alapelveit,a végrehajtás
módját, formáját és feltételeit.
- Munkáltatói, valamint fegyelmi jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott
keretek között az intézmény dolgozóira vonatkozóan
- jogviszony létesítése
- jogviszony megszüntetése
- illetmény megállapítása
- jutalmazás
- fegyelmi eljárás indítása, fegyelmi büntetés kiszabása.
- Részt vesz az intézmény költségvetésének elkészítésében. Felel az intézmény
számára megállapított költségvetés szakszerű felhasználásáért. Biztosítja az
intézmény tevékenysége során a pénzügyi, gazdálkodási, bérgazdálkodási
fegyelmet.
- Meghatározza a dolgozók munkarendjét, munkaidejét.
- Felel a bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos intézkedések megtételéért.
- Értékeli az intézmény tevékenységét, szükség esetén javaslatokat tesz a
szolgáltatások és egyéb tevékenységek fejlesztésére, változtatására, minőségének
javítására.
- Jóváhagyja az intézmény munkatervét.
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Gyakorolja a kiadmányozási és utalványozási jogkört.
Jóváhagyja az éves leltárutasításokat.
Gondoskodik a munkatársak továbbképzéséről és képzéséről.
Gondoskodik a fenntartó által kért beszámolók, kimutatások, jelentések
határidőben történő elkészítéséről.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a munkatársakat
tájékoztatja e körben.
Együttműködik civil szervezetekkel, önszerveződő csoportokkal, érdekképviseleti
szervekkel.
Az intézmény Alapító Okirata szerinti tevékenységeknek a megszervezése és a
feladatok folyamatos és jogszerű, az ellátottak érdekei szerinti végrehajtása.
A vagyonkezelés területén, a használatba vagy vagyonkezelésbe adott vagyon
rendeltetésszerű igénybevétele, használata és megőrzése a mindenkor hatályos
jogszabályok, valamint a felek között létrejött megállapodások rendelkezéseinek
maradéktalan betartása mellett.
Az intézmény gazdálkodásában a szakmai eredményesség és gazdaságosság
követelményeinek érvényesítése.
Az intézményben működő szervezeti egységekben a gazdálkodás fenti
szabályainak betartása és betartatása a vezetők közreműködésével.
Az intézmény mindenkor hatályos jogszabályok szerinti működéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
Az intézmény működését szabályozó jogszabályok és szabályzatok betartása és
betartatása, mind a dolgozók, mind a feladatellátásban résztvevő ellátottak
tekintetében.
Az intézmény személyügyi feladatainak irányítása.
A gazdasági feladatokat ellátó Intézményellátó Központ gazdasági vezetőjével
együttműködik a szabályos és hatékony működés érdekében.
A fenntartó Társulási Tanács elnökének előzetes írásbeli véleménye alapján dönt
az általános intézményvezető helyettes jogviszonyának létesítéséről és
megszüntetéséről.
A szervezett információ és adatszükségleti rendszer kialakítása, működtetése, A
tervezési-, beszámoltatási és információszolgáltatási kötelezettség teljesítése és az
adatszolgáltatás hitelességének biztosítása.
A gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjának megteremtése.
A belső ellenőrzés megszervezése és irányítása.
Az intézmény szabályzatainak kiadása és naprakészen tartása.
Jelentés készítése az intézmény működéséről a felügyeleti szervek és a fenntartó
részére, továbbá a jogszabályok szerinti ilyen irányú kötelezettségének teljesítése.
A munkavédelmi és tűzvédelmi feladatokkal kapcsolatos intézkedések kiadása.
Az intézmény feladatellátását szolgáló fizetési, vagy egyéb teljesítési kötelezettség
vállalása, vagy követelés előírása.
Az intézmény adminisztrációs rendjének betartása, a jogszabályok szerinti
tartalmú jelentések, beszámolók elkészítéséért felel.

IV./4. Középvezetői feladatok
Alapellátás vezető:
- A hatályos jogszabályokat szem előtt tartva irányítja az alapszolgáltatást nyújtó
intézményhálózat működését:
- falu- és tanyagondnoki szolgáltatás
- étkeztetés
- nappali ellátás – idős -szenvedélybeteg –demens -fogyatékos
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- házi segítségnyújtás
- támogató szolgálat.
Segíti a nappali ellátást nyújtó csoportfelelősök munkáját, ellenőrzi az általuk
elvégzett feladatok minőségét, szakszerűségét.
Ellenőrzi az alapszolgáltatásban végzett tevékenységek során a higiéniai és az
etikai szabályok betartását.
Segítséget nyújt protokollok kidolgozásához, szakmai továbbképzéseket szervez a
nappali ellátást nyújtó személyzet számára.
Rendszeresen beszámol a nappali ellátást nyújtó intézményekben végzett szakmai
munkájáról az igazgatónak.
Közreműködik az igazgató személyzeti feladatainak ellátásában, ellátja az ebben a
körben rábízott feladatokat.
Pályázatok figyelésében, elkészítésében tevékenyen részt vesz.
Az igazgató utasításának megfelelően elkészíti az éves munkaprogramot.
Szakmai kapcsolatot tart fenn a háziorvosokkal, társintézményekkel, civil
szervezetekkel.

Intézményvezető ápoló:
- A hatályos jogszabályokat szem előtt tartva szervezi, irányítja és ellenőrzi az
intézményi szakellátást, – átmeneti és tartós bentlakás – az igazgatóval
együttműködve.
- Közvetlenül irányítja az ápolási-gondozási munkát, a különböző telephelyeken
működő ápolást-gondozást nyújtó egységek tevékenységeit összehangolja, és
ellenőrzi.
- Segítséget ad az ápolási-gondozási munka megszervezéséhez, protokollok
kidolgozásához, szakmai továbbképzéseket szervez az ápoló személyzet számára.
- Ellenőrzi az intézmény gyógyszer – és gyógyászati segédeszköz felhasználását.
- Kapcsolatot tart az intézményben dolgozó orvosokkal.
- Rendszeresen beszámol az átmeneti és tartós bentlakásban végzett szakmai
munkájáról az igazgatónak.
- Szakmai kapcsolatot tart fenn a háziorvosokkal, társintézményekkel, civil
szervezetekkel.
- Pályázatok figyelésében, elkészítésében tevékenyen részt vesz.
- Közreműködik az igazgató személyzeti feladatainak ellátásában, ellátja az ebben a
körben rábízott feladatokat.
- Az igazgató utasításának megfelelően elkészíti az éves munkaprogramot.
Csoportfelelős:
- Munkáját az alapellátási koordinátor közvetlen irányításával végzi.
- Feladata a klub vonzáskörzetébe tartozó területen az alap- és nappali ellátás
biztosításának megszervezése, ellenőrzése, valamint a felmerülő új szükségletek
feltárása és jelzése.
- Felelős a klubtagok és a házi gondozottak fizikai, egészségügyi és pszichés
ellátásáért, személyi, környezeti és élelmezési higiénéjének biztosításáért.
- Feladata az alap- és nappali ellátást igénybevevők felvétele, és azzal kapcsolatos
adminisztráció vezetése, a szükséges jelentések, nyilvántartások pontos vezetése.
- Kapcsolatot tart a többi klubbal, valamint a feladatainak ellátását elősegítő
gazdasági, társadalmi és civil szervezetekkel.
- Kapcsolatot tart a területileg illetékes háziorvosi szolgálatokkal.
- Feladata munka- és tűzvédelmi szabályok betartása és betartatása.
- Leltári felelősséggel tartozik a rábízott intézményi vagyonért.
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IV./5. Az intézményben folyó munkát segítő szakmai fórumok
- vezetői értekezlet
- munkaértekezlet
- mentálhigiénés és foglalkoztató munkatársak csoportértekezlete
- dolgozói érdekképviseleti szervezetek (Szociális Területen
Szakszervezete, Közalkalmazotti Tanács)
- Érdekképviseleti Fórum
- lakógyűlés

Dolgozók

Vezetői értekezlet:
Az intézményvezető negyedévente legalább egy alkalommal hívja össze, melyen
kötelezően részt vesz az:
- intézményvezető
- intézményellátó központ
- alapellátás vezető
- intézményvezető ápoló
- jogi képviselő
- jegyzőkönyvvezető.
A vezetői értekezlet feladata:
- szakmai információ csere a belső szervezeti egységek munkájáról
- az intézmény, valamint a belső szervezeti egységek aktuális és konkrét
feladatainak meghatározása, felmerülő problémák közös megbeszélése.
Csoportfelelősök értekezlete:
A csoportfelelősök értekezletét az alapellátás vezető hívja össze szükség szerint, de
legalább 3 havonta.
A klubvezetők értekezletén részt vesz:
- intézményvezető
- alapellátás vezető
- csoportfelelősök
- támogató szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, falu-, tanyagondnoki
szolgáltatás koordinátora
- jogi képviselő
Az értekezlet feladata:
- az alapellátási munkával kapcsolatos feladatok konkrét meghatározása, az eltelt
időszak alatt végzett munkák értékelése,
- tapasztalt hiányosságok feltárása, és azok megszüntetésére intézkedések
megfogalmazása,
- felmerülő problémák közös megbeszélése,
- a működéssel kapcsolatos információ csere.
Szakosított ellátás értekezlete:
Az értekezletet az intézményvezető ápoló hívja össze szükség szerint, de legalább ¼
évben egyszer.
A főnővéri értekezleten részt vesz:
- intézményvezető
- intézményvezető ápoló
- szakmai koordinátorok
- szükség szerint gyógyszeres nővér, mozgásterapeuta, mosodai dolgozók.
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Az értekezlet feladata:
- az ápolási-gondozási munkával kapcsolatos feladatok konkrét meghatározása, az
eltelt időszak alatt végzett munkák értékelése,
- tapasztalt hiányosságok feltárása, és azok megszüntetésére intézkedések
megfogalmazása,
- felmerülő problémák közös megbeszélése,
- a működéssel kapcsolatos információk cseréje.
Szociális- és mentálhigiénés munkatársak csoportértekezlete:
A mentálhigiénés és foglalkoztató munkatársak csoportértekezletét az intézményvezető
hívja össze szükség szerint, de legalább három havonta egy alkalommal.
A mentálhigiénés és foglalkoztató munkatársak csoportértekezletén részt vesz:
- intézményvezető
- intézményvezető ápoló
- alapellátás vezető
- szociális- és mentálhigiénés munkatársak
A mentálhigiénés és foglalkoztató munkaértekezlet feladata:
-

-

az intézményben a szolgáltatást igénybevevők mentálhigiénés ellátásának és
foglalkoztatásának átfogó szintű tervezése, szervezése, az eltelt időszak alatt
végzett munkák értékelése,
tapasztalt hiányosságok feltárása, és azok megszüntetésére intézkedések
megfogalmazása,
felmerülő problémák közös megbeszélése,
a dolgozók mentális védelme érdekében szakmai programok kidolgozása,
a működéssel kapcsolatos információk cseréje.

Dolgozói értekezlet
A dolgozói értekezletek negyedévente egy alkalommal, illetve szükség szerint kerülnek
megszervezésre.
Az értekezleten részt vesz a jogi képviselő, a csoportfelelős, és/vagy az alapellátás
vezető, intézményvezető ápoló, szakmai koordinátor, részt vesznek a munkaterületen
alkalmazott fő- és részfoglalkozású dolgozók, szükség szerint az intézményvezető.
A csoportfelelős az értekezleten:
- beszámol az eltelt időszak alatt végzett munkáról,
- értékeli a munkaterv teljesítését,
- ismerteti a következő időszak feladatait.
Dolgozói érdekképviseleti szervezetek értekezletei
Az intézmény igazgatója együttműködik az intézményi dolgozók minden olyan törvényes
szervezetével - Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete, Közalkalmazotti Tanács -,
amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme. Az intézmény működését
segítő testületek, szervek és közösségek üléseiről jegyzőkönyv készül. A
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
- az ülés helyét, időpontját,
- a megjelentek nevét,
- a tárgyalt napirendi pontokat,
- a hozott döntéseket,
- a feladat – végrehajtás felelősét, határidejét.
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IV./6. Az intézmény munkáját segítő testületek, szervek, közösségek
- Idősek Ellátását Segítő Közalapítvány,
- Békés Öregség Alapítvány,
- Naplemente 2006 Alapítvány,
- Béthel Alapítvány-Gadara Ház,
- Aut-Pont Alapítvány,
- Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete,
- Mentálhigiénés Egyesület,
- Mi-Értünk Egyesület,
- Réthy Pál Kórház és Rendelőintézet,
- Magyar Vöröskereszt Békéscsabai Szervezete,
- Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona
- Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
- Délalföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
- Magyar Államkincstár Békés Megyei Területi Igazgatósága,
- Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
- Délalföldi Regionális Közigazgatási Hivatal,
- Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
- Türr István Képző és Kutató Intézet Békéscsabai Igazgatósága
- Gyermekélelmezési Intézmény,
- Szentgyörgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola,
- Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet
- Megyei-, regionális-, országos hatáskörű, szakirányú munkát végző, szociális
oktatási feladatokat ellátó intézmények, szervezetek,
- Társulás településeinek önkormányzatai és polgármesteri hivatalai
- Egyházak.

V.
FEJEZET
AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI
Munkavégzéssel kapcsolatos szabályok
V./1. A munkaviszony létrejötte
A munkaviszony létrejöhet határozott vagy határozatlan időre. A határozott idejű
munkaviszony létrejöhet munkaszerződéssel vagy kinevezéssel, a határozatlan idejű
munkaviszony kinevezéssel. A munkaszerződés és kinevezés a hatályos jogszabályokat szem
előtt tartva meghatározza az alkalmazás módját, a munkakört, a munkaidőt, a munkavégzés
helyét, az alapbért, valamint a pótlékokat.
V./2. A munkaviszony teljesítése, munkaköri kötelezettségek, intézményi titkok
megőrzése
A munkavégzés teljesítése a munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányban, valamint a
munkaköri leírásban leírtak szerint történik. A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát
szakértelemmel és pontosan végezni, az intézményi titkot megtartani. Az intézményi titok
megsértése fegyelmi vétségnek minősül.
V./3. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére
Az intézményt érintő kérdésekben nyilatkozattételre az intézményvezető vagy az általa
megbízott személy jogosult. A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell
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lenni az intézményi titoktartásra vonatkozó szabályokra, valamint az intézmény jó hírnevére,
és érdekeire.
V./4. Az intézmény működési rendje
Az intézményben működő egységek Házirendjükben meghatározott munkanapokon tartanak
nyitva.
Munkanapokon 8.00 - 16.00 óráig, meghatározott módon tartanak nyitva
- az idősek klubjai
- szenvedélybetegek nappali intézménye
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 10.00 – 14.00 óráig tart nyitva: a Kazinczy Utcai
Idősek Klubja, Sarkantyú Utcai Idősek Klubja, Deák Utcai Idősek Klubja
Folyamatosan működnek:
- az időskorúak átmeneti ellátása
- az idősek otthonai.
V./5. Az intézmény dolgozóinak munkarendje
A munkavállalók havi munkabeosztás szerint dolgoznak. A főállású dolgozók heti
munkaideje 40 óra, négyhavi munkaidőkeretben. A részfoglalkozású dolgozók
munkaidejét, az intézmény működését szem előtt tartva, megállapodás alapján
munkaszerződésben szükséges rögzíteni.
Az önkéntes segítők munkaviszonyt nem létesíthetnek az intézménnyel. A velük kötött
megállapodás értelmében látja el a rábízott feladatokat.
Az intézményben dolgozó főállású munkavállalók munkaidejébe 30 perc munkaközi
szünet került beépítésre, mely része a munkaidőnek, arra díjazás jár.
Az intézmény szakértőket is alkalmazhat a ténylegesen felmerülő igényeknek, a konkrét
feladat megoldásának megfelelően.
V./6. Szabadság
Az éves rendes és rendkívüli szabadság előzetes írásbeli és szóbeli igazgatói engedély
alapján vehető ki. A szabadság kivételéhez a munkahelyi vezetőkkel egyeztetett tervet kell
készíteni.
Rendkívüli és fizetés nélküli szabadságot minden esetben csak az intézményvezető
engedélyezhet.
Tanulmányi szabadság előzetes megállapodás és egyeztetés alapján vehető ki, melyről
külön nyilvántartást kell vezetni.
V./7. Kártérítési kötelezettség
A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével
okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni.
V./8. Az intézmény munkatársainak felelőssége
- A munkavégzés során a hatályos jogszabályok, a Szervezeti és Működési
Szabályzat, a Szakmai Program, a Házirend, valamint az intézményben érvényben
lévő belső szabályzatainak, utasításainak betartásáért.
- Az intézmény működési rendjének és a munkaköri leírás előírásainak betartásáért.
- A Szociális Munka Etikai Kódexe előírásainak betartásáért.
- A rendelkezésre bocsátott felszerelések, munkaeszközök megőrzéséért.
- A vagyon-, baleset- és tűzvédelmi előírások, munkavédelmi szabályok
betartásáért.
- A szolgálati titok megőrzéséért.
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V./9. Anyagi felelősség
Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak
rendeltetésszerű használatáért, azok megóvásáért. A munkaruhákat, védőruhákat a
munkavédelmi szabályoknak megfelelően kell alkalmazni és használni.
V./10. Szakmai program
Az intézmény igazgatója az intézmény feladatainak végrehajtására Szakmai Programot
készít. A Szakmai Program összeállításához, annak tervezésekor javaslatot kell kérni az
intézmény szakmai vezetőitől, valamint a vezetést segítő szakmai fórumoktól.
A Szakmai Programnak tartalmaznia kell:
- a szolgáltatás célját, feladatát, így különösen
- a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a
nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását,
- a más intézményekkel történő együttműködés módját
- az ellátandó célcsoport jellemzőit
- a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit,
körét, rendszerességét, bentlakásos intézmény esetén a gondozási, rehabilitációs és
fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát
- az ellátás igénybevételének módját
- a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját
- az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével
kapcsolatos szabályokat.
A Szakmai Programhoz csatolni kell:
- megállapodások tervezetét
- házirendet
- a Szervezeti és Működési Szabályzatot vagy annak tervezetét
A Szakmai Programot az intézmény dolgozóival ismertetni kell.
Az intézmény igazgatója a Szakmai Program végrehajtását folyamatosan értékeli.
Az intézmény igazgatója a fenntartó Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítetten, az
elfogadott Szakmai Program alapján köteles beszámolni a Szakmai Program végrehajtásáról.
V./11. Az intézmény ügyiratkezelése
Az intézményben az ügyiratok kezelése központosított rendszerben történik. Az
ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az intézmény igazgatója felelős. Az
ügyiratkezelést az Iratkezelési Szabályzat-ban foglalt előírások alapján kell végezni.
V./12. Az intézmény gazdálkodásának rendje
Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével,
végrehajtásával, az intézmény kezelésében lévő vagyon hasznosításával összefüggő feladatok,
hatáskörök szabályozása - a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével
- az intézményvezető feladata.
A gazdálkodási feladatokat a külön Ügyrend-ben meghatározott módon kell végezni, melyet
az Intézményellátó központ végez.
a) A gazdálkodás vitelét elősegítő belső szabályzatok:
- Számlarend
- Számviteli politika
- Pénzkezelési szabályzat
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-

Ellátottak vagyonkezelési szabályzata
Bizonylati szabályzat
Belső ellenőrzési szabályzat
Ügyrend
Eszközök és Források leltározási és Leltárkészítési szabályzata
Eszközök és Források értékelési szabályzata
Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata
Gépjármű használati szabályzat

b) Bankszámlák feletti rendelkezés
A banknál bevezetett számla feletti rendelkezésre jogosultakat az intézményvezető jelöli ki.
Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni az érintett pénzintézetekhez. Az aláírás- bejelentési
kartonok egy másolati példányát az Intézményellátó Központ köteles őrizni.
c) Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje
A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét az intézménynél az
intézményvezető határozza meg. Ennek részletes szabályait az Ügyrend-ben kell
meghatározni.
V./13. A helyettesítés rendje
Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja.
A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása, az intézmény
igazgatójának, illetve felhatalmazása alapján az adott szervezeti egység vezetőjének feladata.
A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri
leírásokban kell rögzíteni.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
VI. 1. A Szervezeti Működési Szabályzat hatálybalépése
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulási Tanácsa a
…./2015(IX.22). számú KTT határozatával 2015. szeptember hó 1.-i hatálybalépéssel
jóváhagyja.
VI. 2. Az SZMSZ és mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról az intézményvezető
gondoskodik.
Békéscsaba, 2015. szeptember hó 22.

Bátori Zsuzsanna
intézményvezető
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SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ

Intézményvezető

Alapszolgáltatás vezető

Karbantartás

Ügyvitel

Szakosított ellátás
Intézményvezető ápoló

Csoportvezetők
mosoda
Sarkantyú Utcai Idősek Klubja
Orosházi Úti Idősek Klubja
Kazinczy Utcai Idősek Klubja
Fövenyes Utcai Idősek Klubja
Deák Utcai Idősek Klubja
Mokry Utcai Idősek Klubja
Szenvedélybetegek nappali ellátása
Tanyagondnoki szolgáltatás
Támogató szolgáltatás

Jázmin Utcai Idősek Klubja
Kossuth Utcai Idősek Klubja
Csabaszabadi Idősek Klubja
Telekgerendási Idősek Klubja
Kétsopronyi Idősek Klubja, Tanyagondnoki szolgáltatás

Szociális Ügyintéző

Ady Endre Utcai Idősek Otthona
Csaba Utcai Idősek Otthona
Bartók Béla Úti Idősek Otthona

takarítás

Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Az SzMSz V.1.2 pontja helyébe, az alábbi szövegrész lép
V./ 1. 2. A munkaidő beosztása
A hivatalos munkarendet a munkahelyi vezető adja ki, legalább 7 nappal korábban írásban
közölve. Közöltnek kell tekinteni, ha a helyben szokásos módon azt írásban kifüggesztik és
abból valamennyi dolgozó számára kiderül a rá irányadó munkarend.
A főállású dolgozók heti munkaideje 40 óra, négyhavi munkaidőkeretben, a munkaközi
szünet (30 perc) ami része a munkaidőnek, arra díjazás jár.
Munkaidő keret kezdő és végső napját ki kell hirdetni, és azt az irányadó munkarenden is
fel kell tüntetni.
A megszakítás nélküli munkarendben dolgozók kinevezési okirata ezt tartalmazza.
Az SzMSz V.3 pontja helyébe, az alábbi szövegrész lép
V./3. Ügyfélfogadási idő
Békéscsaba, Szabadság tér 9.
Hétfő:
8.30-1230
13.00-17.00
Kedd:
Szerda:
8.30-1230
13.00-16.00
Csütörtök: : 8.30-1230
13.00-16.00
Péntek: :
8.30-1200
Békéscsaba, Fövenyes u. 1/A
Hétfő:
8.30-1230
1300-1700
Kedd:
Szerda:
8.30-1230
13.00-16.00
Csütörtök: : 8.30-1230
13.00-16.00
Péntek: :
8.30-1200
Telekgerendás, Dózsa u. 11.
Hétfő:
8.00-1230 13.00-16.30
Kedd:
Szerda:
8.00-12.30 1300-1630
Csütörtök: : 8.00-12.30
Péntek: :
8.00-12.30
Csabaszabadi, Apácai u. 6.
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
8.00-12.00
Csütörtök: :
Péntek: :
Kétsoprony, Dózsa u. 22.
Hétfő:
8.00-12.00
Kedd:
Szerda:
8.00-12.00
Csütörtök: :
Péntek: :
8.00-12.00
Békéscsaba, 2015. szeptember 22
Pataki Erzsébet
intézményvezető

Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Szervezeti
és
Működési Szabályzata

Hatályos 2015.év szeptember hó 1. napjától
a ../2015. (IX.22.) számú KTT határozat alapján
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I.

FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I./1. A szervezeti és működési szabályzat célja:
A szervezeti és működési szabályzat határozza meg az integrált intézmény szervezeti
felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a külső és belső kapcsolatokra vonatkozó
megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más intézmény
vagy hatóság feladat és hatáskörébe.
A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek,
tevékenységek, munkacsoportok és folyamatok összehangolt működését, és hatékony
kapcsolati rendszerét tartalmazza, annak érdekében, hogy az intézmény Szakmai
Programjaiban rögzített cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen.
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak betartása az intézmény valamennyi
dolgozójára nézve kötelező.
E Szervezeti és Működési Szabályzat a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre
szól.
I./2. Az intézmény jogszabályi meghatározása:
a/ családsegítés, hajléktalanok átmeneti szállása, nappali melegedő, utcai szociális munka, a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III.
törvény
b/ gyermekjóléti központ, családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, helyettes
szülői hálózat működtetése,

gyermekjóléti szolgálatok

tekintetében a többszörösen

módosított 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról,valamint az intézmény működését, tevékenységét érintő hatályos jogszabályok.
Az intézmény működtetését a hatályos jogszabályok szerint kell megszervezni és
folyamatosan karbantartani.
II.

FEJEZET

AZ INTÉZMÉNY ADATAI
II./1. Az intézmény neve, székhelye (pontos címe):
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Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: intézmény)
Székhelye: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 9.
Telefon: 523-849, 523-848
Fax:

523-847

E-mail: patakibobe@bekescsaba.hu

II./1.1. A szolgáltatások biztosításának helye
1. Hajléktalanok Átmeneti Szállója: Békéscsaba, Gyár u. 16.
2. Nappali Melegedő:

Békéscsaba, Gyár u. 16.

3. Utcai szociális munka:

Békéscsaba, Gyár u. 16.

4. Családok Átmeneti Otthona:

Békéscsaba, Bartók B. u. 24.

5. Gyermekek Átmeneti Otthona

Békéscsaba, Bartók B. u. 24.

6. Gyermekjóléti szolgáltatás:

Békéscsaba, Szabadság tér 9.

Békéscsaba, Fövenyes utca 1/A.
Csabaszabadi, Apácai u. 6.
Telekgerendás, Dózsa u. 11.
Kétsoprony, Dózsa u. 22.
7. Családsegítés:

Békéscsaba, Szabadság tér 9.
Békéscsaba, Fövenyes utca 1/A.
Telekgerendás, Dózsa u. 11.
Kétsoprony, Dózsa u. 22.
Csabaszabadi, Apácai u. 6.

II./2. Alaptevékenysége: (az alapító okiratban foglaltak szerint)
889900 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
a./ a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatás:
a.) családsegítés
b.) nappali melegedő
c.) utcai szociális munka
b./ a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátási forma:
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a.) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: hajléktalanok átmeneti
szállása
c./ a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás:
-gyermekjóléti központ
d./ a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátáson belül
a gyermekek átmeneti gondozásának formái:
a.)

helyettes szülői hálózat működtetése

b.)

családok átmeneti otthona

c.)

gyermekek átmeneti otthona

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
072410

Otthoni (egészségügyi) szakápolás

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

104012

Gyermekek átmeneti ellátása

107013

Hajléktalanok átmeneti szállása

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

107015

Hajléktalanok nappali ellátása

107054

Családsegítés

107016

Utcai szociális munka

109020

Szociális Szolgáltatások módszertani szakirányítása

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetés

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

107090

Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek és programok

II./3. Alaptevékenységen belül kisegítő tevékenység:
Alaptevékenységen kívül kisegítő tevékenysége van és kiegészítő tevékenysége nincs.
1.
841401
Önkormányzatok
összefüggő feladatok
2.

855932

közbeszerzési

eljárásainak

lebonyolításával

Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

II./4. Alapító szerv neve és székhelye:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
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II./5. Alapító okirat, törzskönyvi adatok
Az intézmény törzskönyvi azonosító száma:826468
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a
34/2005.(XII.09.) KTT. határozattal létrehozta 2006.01.01-től.
II./6. Működési területe:
● családsegítő szolgálat feladatai: Békéscsaba, Telekgerendás, Csabaszabadi,
Kétsoprony
● gyermekjóléti szolgáltatás általános feladatai: Békéscsaba, Csabaszabadi,

Telekgerendás,

Kétsoprony
● gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásai: (Békéscsaba)



-

kórházi szociális munka,

-

utcai és lakótelepi szociális munka,

-

kapcsolattartási ügyelet,

-

készenléti szolgálat.

hajléktalanok átmeneti szállójának működtetése: Békéscsaba, Csabaszabadi,
Kétsoprony, Telekgerendás,
Újkígyós



nappali melegedő működtetése: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony,
Telekgerendás, Újkígyós



családok átmeneti otthonának működtetése: : Békéscsaba, Csabaszabadi,
o Kétsoprony, Telekgerendás,
o Újkígyós.



gyermekek átmeneti otthona: Békéscsaba, Telekgerendás, Kétsoprony,




Csabaszabadi, Újkígyós

helyettes szülői hálózat működtetése: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony,




Telekgerendás, Újkígyós

utcai szociális munka: Békéscsaba

II./7. Az intézmény fenntartója:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
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5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
II./8. Az intézmény (szakmai és törvényességi) felügyeleti szerve:


Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás



Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala



Magyar Államkincstár



Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

II./9. Az intézmény jogállása
Önálló jogi személy. Tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési
szerv, közintézmény.
II./10. Gazdálkodási besorolása:
Önálló jogi személy, önállóan működő, maradványérdekeltségű költségvetési szerv. A
gazdasági és pénzügyi feladatokat ellátja a Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ,
a fenntartó által jóváhagyott és a felek által előzetesen elfogadott Munkamegosztási
megállapodásban foglaltak szerint.
II./11. Az intézmény bélyegzői
Kör és hosszú bélyegző.
A körbélyegző tartalmazza az intézmény nevét, székhelyét.
A hosszú bélyegző az intézmény nevét és a székhelyét tartalmazza, illetve a területi irodára
kiadott bélyegzők esetében a település megnevezését.
Valamennyi cégszerű aláírásnál kör alakú bélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott,
cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való
lemondást jelent. Az intézmény bélyegzőit az Intézményellátó köteles nyilvántartani, aki
gondoskodik azok kiadásáról és arról pontos nyilvántartást vezet (átadás-átvétel rögzítése
mellett).
Az intézményben cégbélyegző használatára jogosult: az intézményvezető
Megrendelésre vagy pénzügyi kötelezettségvállalásra ez a bélyegző nem jogosít fel, és a
bélyegző kizárólag írásbeli intézményvezető utasítás alapján ruházható át.
II./12. A költségvetési szerv vezetője: az intézményvezető jogállása
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Az intézmény vezetőjét Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsa bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
Törvény, valamint a 257/2000. (XII.26.) Korm. r. szerint. Felette az egyéb munkáltatói
jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja.
II./13. Az intézmény dolgozóinak jogállása
Az intézményben foglalkoztatottak egyrészt az 1992. évi XXXIII. tv., a 257/2000. (XII.26.)
Korm. rendelet alapján közalkalmazotti jogviszony, valamint a 2012. évi I. tv. alapján
munkaviszony, és a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései alapján megbízási és
vállalkozási jogviszony alapján látják el feladataikat.
II./14. Az intézmény képviseletére jogosult:
Az intézményvezető önálló képviseleti joggal, ill. az általa meghatalmazott személy okiratba
foglalt meghatalmazással, a meghatalmazás tartalma szerinti ügyben.
II./15. A feladat ellátására szolgáló vagyon:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan
forgalomképes törzsvagyonból:
•

10709.hrsz-ú ingatlanból 5306 m2 (Gyár u. 16.)

•

2936/1 hrsz-ú ingatlanból 250 m2 (Szabadság tér 9.)

•

2848/B/1 hrsz-ú ingatlanból 202,49 m2 (Bartók B. u. 24.)

•

2848/B/1 hrsz-ú ingatlanból 172,51 m2 (Bartók B. u. 24.)

•

1731 hrsz-ú ingatlanból 411,26 m2 (Fövenyes u. 1/a.)

III.

FEJEZET

AZ INTÉZMÉNY FELADATAI
Az intézmény integráció útján több feladatot lát el, egyrészt szociálisan rászorulók alap és
szakosított ellátását végzi, másrészt a gyermekjóléti alapellátás feladatait látja el az alább
részletezettek szerint.
A feladatokat jelen SZMSZ-ben, a mindenkor hatályos jogszabályokban előírtak szerint
szervezi meg.
III./ 1. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
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III./1.1. Családsegítés
Célja a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, krízishelyzetbe került
emberek, családok életvezetési képességeinek megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.
A családsegítő szolgálat családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít és szervezési
tevékenységet végez. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és terítésmentes.
III./ 1.2. Gyermekjóléti szolgáltatás
Feladata gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a
családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének segítése.
A gyermekjóléti központ - összehangolva tevékenységét a védőnői szolgálattal - szervezési,
szolgáltatási, gondozási feladatokat lát el. A gyermekjóléti szolgáltatás általános feladatai
mellett a gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásai a kórházi szociális munka, az utcai és
lakótelepi szociális munka, a kapcsolattartási ügyelet és a készenléti szolgálat. A
gyermekjóléti szolgáltatás ingyenes.
III./ 1.3. Családok Átmeneti Otthona
Feladata az otthontalanná vált szülő kérelmére a gyermek és szülő együttes elhelyezése, ha az
elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene
választani szülőjétől. Befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyákat,
illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét. A szolgáltatás térítésköteles, a fizetendő
térítési díjakról a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
határozatában rendelkezik.
III./ 1.4. Gyermekek Átmeneti Otthona
Az otthonban az a családban élő gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet
nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a
család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. Az elhelyezés a szülő vagy más
törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével történik. A szolgáltatás térítésköteles, a
fizetendő térítési díjakról a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás határozatában rendelkezik.
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III./ 1.5. Helyettes szülői hálózat
A működtetéshez kapcsolódó feladat a helyettes szülők tevékenységének folyamatos segítése,
tevékenységük ellenőrzése, a férőhelyek nyilvántartása, megállapodások megkötése a
helyettes

szülői

jogviszonyra

vonatkozóan,

a

helyettes

szülő

szakmai

segítése,

továbbképzésének megszervezése. A szolgáltatás térítésköteles, a fizetendő térítési díjakról a
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
határozatában rendelkezik.
III./ 1.6. Hajléktalanok Átmeneti Szállása
Feladata, hogy a kistérség területén életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek részére,
meghatározott ideig szállást és szociális gondoskodást biztosítson. Az intézmény segítséget
nyújt a hajléktalan személyek életviteléhez, elősegítve a szociális ellátások igénybevételét,
elérését.
A Hajléktalanok Átmeneti Szállásán lakó 30 nap után a Békéscsaba és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának határozatában szabályozottak
szerint térítési díjat fizet.
III./ 1.7. Nappali Melegedő
Feladata, hogy lehetőséget biztosítson a hajléktalan személyek részére nappali tartózkodásra,
személyes ruházatának tisztítására, a személyes tisztálkodásra, étel melegítésére és
elfogyasztására, közösségi együttlétre. Segítséget nyújt a hajléktalan személy életviteléhez,
elősegítve a szociális ellátások igénybevételét, elérését. A Nappali Melegedő igénybevétele
ingyenes.
III./ 1.8. Utcai szociális munka
Célja a Békéscsaba közigazgatási területén tartózkodó ellátatlan, de az intézményes ellátással
szemben bizalmatlan, az utcán tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése,
elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából.
IV.

FEJEZET

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
Gyermekjóléti és Családsegítő Központ
IV./1. A Gyermekjóléti és Családsegítő Központ felépítése
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A központot a intézményvezető irányítja. A központ hat önálló szakmai egységből tevődik
össze.
1. családsegítés
2. gyermekjóléti feladatok (gyermekjóléti központ, a helyettes szülői hálózat
működtetése)
3. hajléktalanok átmeneti szállása és nappali melegedő
4. családok átmeneti otthona
5. gyermekek átmeneti otthona
6. utcai szociális munka
A szakmai egységeket szakmai csoportvezető irányítja, az egységek egymással mellérendelt
viszonyban, az egységek számára meghatározott tevékenységnek megfelelően látják el
feladataikat.
IV./ 2. Szakmai csoportvezetők hatásköre, felelőssége
A csoportvezetők a hatáskörükbe tartozó szakterület felelős szakmai irányítói. Felelősek azért,
hogy az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek, munkakörök a rendeltetésüknek
megfelelő módon járuljanak hozzá az intézmény feladatainak ellátásához, vagyonának
megőrzéséhez, gyarapításához.
A szakmai csoportvezetőket az intézményvezető bízza meg


Az intézményvezető távolléte esetén ellátja a saját szakmai területére vonatkozó
vezetői feladatot, de nem illeti meg a döntés joga az intézmény bérgazdálkodását
érintő, az intézmény éves költségvetését érintő, munkáltatói és fegyelmi jogok
gyakorlása terén.



A vezető távollétében a feladat és hatáskör átadása esetén helyettesíti a vezetőt.



A hatályos jogszabályokat szem előtt tartva, szervezi, irányítja és ellenőrzi a
szakterületéhez tartozó munkát.



Felelős azért, hogy az általa irányított szakmai egységben a dolgozók a munka-,
baleset-és tűzvédelmi szabályok szerint végezzék munkájukat, melyet köteles
ellenőrizni.



Gondoskodik az intézményvezető döntéseinek előkészítéséről és azok végrehajtásáról.
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Az intézményvezetőnek rendszeresen beszámol a szakterületén végzett munkáról.



Az intézményvezető utasításának megfelelően elkészíti a szakterületre vonatkozó
terveket, értékeléseket, és a különböző szakmai, módszertani anyagokat, pályázatokat.



Képviseli az intézményt más szervezetek, intézmények, különböző testületek előtt,
feladatköréhez kapcsolódóan az integrált intézmény vezetőjenek felhatalmazása
szerint.



Kötelessége saját szakterületén a szervezeti és működési rend fejlesztése és
javaslattétel az intézmény egészére vonatkozóan.



Családgondozói, nevelői, illetve szociális, mentálhigiénés munkatársi feladatok
ellátása.



A csoportvezetők egymás hatáskörét érintő kérdésekben kötelesek együttműködni,
egymás munkáját támogatni, egymást rendszeresen informálni, a feladatkörükbe
tartozó, továbbá az intézmény általános helyzetét érintő kérdésekről. A hajléktalanok
átmeneti szállásán és a családok átmeneti otthonában a csoportvezetőt távolléte idején
a szociális mentálhigiénés munkatárs, illetve a családgondozó helyettesíti. A
családsegítő és a gyermekjóléti munkacsoport csoportvezetői távollét esetén egymást
helyettesítik. A szakmai munkacsoportok vezetőjének a felelőssége a csoporton belüli
helyettesítések, feladatátadások megszervezése.

IV./ 3. Az intézmény munkatársainak felelőssége :


A munkavégzés során a hatályos jogszabályok, a Szervezeti és Működési Szabályzat,
a Szakmai Program, a Házirend, valamint a az intézményben érvényben lévő belső
szabályzatainak , utasításainak betartása.



Az intézmény működési rendjének és a munkaköri leírás betartása.



Az Etikai Kódex előírásainak betartása.



A rendelkezésre bocsátott felszerelések, munkaeszközök megőrzése.



A vagyon-, baleset- és tűzvédelmi előírások, munkavédelmi szabályok betartása.



A szolgálati titok megőrzése.

IV./ 4. Az ellátási típusok együttműködésének rendszere
Az intézmény a kiemelt, az egyes szakterületek munkáját komplexen érintő kérdések
feltárására és feldolgozására, valamint ezek megoldására TEAM-eket hoz létre.
Az intézményben működő TEAM-ek:
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Vezető team
Tagjai: intézményvezető, csoportvezetők
Vezetője: intézményvezető
Dokumentálása:feljegyzés
Családgondozói team
Tagjai: valamennyi családgondozó és szociális, mentálhigiénés munkatárs
Vezetője: intézményvezető
Dokumentálása: feljegyzés
Szakmai egységek megbeszélése
Tagjai: egységek szakdolgozói
Vezetője:

csoportvezető

Dokumentálása:feljegyzés
Szakmaközi megbeszélés
Tagjai: gyermekjóléti családgondozók és gyermekvédelmi feladatokat ellátó szakemberek
Vezetője: gyermekjóléti csoportvezető
Dokumentálása:jegyzőkönyv
Esetkonferencia
Tagjai: gyermekjóléti családgondozók, meghívott szakemberek, család
Vezetője: gyermekjóléti csoportvezető, vagy gyermekjóléti családgondozó
Dokumentálása: feljegyzés
Szupervízió
Tagjai: családgondozók, szociális és mentálhigiénés munkatársak
Vezetője: külső szakember
Dokumentálása: esetnapló betétlap
IV./ 5. Integrált intézmény intézményvezető:


Irányítja a szervezeti és működési szabályzatban és a szakmai programokban
meghatározott intézményi munkát, koordinál az önálló egységek és munkacsoportok
között, értékeli az intézményben folyó tevékenységet, hiányosságok esetén a
szükséges intézkedéseket megteszi, felelős az intézmény feladatainak jogszerű és
szakszerű végrehajtásáért.
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Az intézmény működését szem előtt tartva gazdálkodik a humán erőforrással, szakmai
és gazdaságossági szempontok szerint dönt a foglalkoztatásról.



Gondoskodik az intézmény eredményes működéséhez szükséges feltételekről, az ott
dolgozók folyamatos szakmai fejlődéséről és mentálhigiénés védelméről, a
színvonalas munka megbecsüléséről, a munkatársak szakmai és emberi biztonságáról.



Rendszeresen ellenőrzi a vezetők és a munkatársak tevékenységét.



Munkáltatói, valamint fegyelmi jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott
keretek között az intézmény dolgozóira vonatkozóan:

- jogviszony létesítése
- jogviszony megszüntetése
- illetmény megállapítás
- jutalmazás
- fegyelemi eljárás indítása, fegyelmi büntetés kiszabása.


Felel az intézmény számára megállapított költségvetés szakszerű felhasználásáért.



Képviseli az intézményt más szervezetek, intézmények, különböző testületek előtt.



Elkészíti vagy elkészítteti a dolgozók munkaköri leírását, meghatározza a dolgozók
munkarendjét, munkaidejét.



Elkészíti, vagy elkészítteti az intézmény számára jogszabályban előírt valamennyi
szabályzatot.



A bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos intézkedések megtételéért felel.



Szabályozza távolléte esetén a feladat és hatáskör átadásának rendjét.



Képzési, továbbképzési, beiskolázási tervet készít a szervezeti egységre vonatkozóan.
Elkészíti az ehhez szükséges dokumentációkat és koordinálja ezen feladatok
végrehajtását.



Távolléte esetén a helyettesítési feladatokkal kinevezett szakmai egység vezető látja el
a szakmai feladatainak helyettesítését.

IV./ 6. Az intézmény szervezeti felépítése
Az intézményben az intézményvezető megbízása alapján jogász végzi a működési
engedélyekkel kapcsolatos ügyintézést, a fenntartóval együttműködve. A jogász feladata a
jogszabályváltozások nyomon követése és arra az érintettek figyelmének felhívása, az
intézmény törvényes működésének segítése.
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A munkaköri leírások elkészítéséért az intézményvezető a felelős, aki azonban ezt a
kötelezettségét átruházhatja az érintett vezetőkre azzal, hogy az irányításuk alatt dolgozók
részére ők kötelesek azt elkészíteni. Ezt az érintett vezető munkaköri leírása pontosan
tartalmazza.

Többcélú
Kistérségi
Társulási Tanács

Intézményvezető

Hajléktalanok
átmeneti
szállása és
nappali
melegdő

Utcai szociális
munka

Családsegítés

Gyermekjóléti
Központ

Családok
átmeneti
otthona

Gyermekek
átmeneti
otthona

IV./ 7. A munkaköri leírás készítésének szempontjai


a munkakör pontos meghatározása – jogszabály szerinti szóhasználattal



a munkakörhöz tartozó hatáskör meghatározása



a munkakörhöz tartozó feladatok részletes megjelölése-a felelősség mértéke és
terjedelme



a munkakörhöz tartozó feladatok változtatásának lehetősége



változó munkahelyen történő alkalmazás lehetősége, ha szükséges

A munkaköri leírás szerkezete:
•

szervezeti egység megnevezése

•

munkakör fentiek szerinti megnevezése

•

a munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség

•

közvetlen felettes vezető munkakör szerinti meghatározása

•

munkaköri feladatok részletezése
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•

munkakörrel kapcsolatos helyettesítési kötelezettségek

•

anyagi felelősség mértéke- esetei

•

titoktartási kötelezettség

•

munkakörrel nem szorosan összefüggő további feladatok

•

munkavállaló elfogadó nyilatkozata a munkaköri leírásra vonatkozóan

•

keltezés helye és ideje, aláírások

V. FEJEZET
A munkavégzéssel kapcsolatos szabályok
V./ 1. A munkavégzéssel kapcsolatos szabályok
V./ 1. 1. A jogviszony létrejötte
Az intézményben dolgozók közalkalmazottak, mely jogviszony határozatlan vagy határozott
idejű közalkalmazotti kinevezéssel jön létre. A kinevezés részletes szabályait a Kjt.
mindenkor hatályos szövege tartalmazza, mely a jogviszonyra vonatkozó egyéb szabályok
tekintetében is meghatározza az eljárás rendjét azzal, hogy a törvény mellett a vonatkozó
egyéb jogszabályokban foglaltakat is maradéktalanul be kell tartani.
V./ 1. 2. A munkaidő beosztása
A hivatalos munkarendet a munkahelyi vezető adja ki, legalább 7 nappal korábban írásban
közölve. Közöltnek kell tekinteni, ha a helyben szokásos módon azt írásban kifüggesztik és
abból valamennyi dolgozó számára kiderül a rá irányadó munkarend.
A főállású dolgozók heti munkaideje 40 óra, négyhavi munkaidőkeretben, a munkaközi
szünet (30 perc) ami része a munkaidőnek, arra díjazás jár.
Munkaidő keret kezdő és végső napját ki kell hirdetni, és azt az irányadó munkarenden is fel
kell tüntetni.
A megszakítás nélküli munkarendben dolgozók kinevezési okirata ezt tartalmazza.
V./1. 3. Szabadság
Az éves szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel egyeztetett tervet kell
készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak az
intézményvezető jogosult.
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A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a Kjt. szerint kell megállapítani. A
dolgozókat megillető, és kivett szabadságokról nyilvántartást kell vezetni.
V./1. 4. A helyettesítések rendje
Az intézményben folyó munkát, annak minőségét a dolgozók időleges vagy tartós távolléte
nem akadályozhatja. A dolgozók távolléte esetére helyettesítés rendszerének kidolgozása a
szervezet vezetőjének, ill. a felhatalmazása alapján az adott egység vezetőjének a feladata.
V./1. 5. A munkakörök átadása
A vezető állású dolgozók, valamint az intézményvezető által kijelölt dolgozók munkakörének
átadásáról, ill. átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. Az átadásrólátvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:


az átadás-átvétel időpontját,



a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatás tartalmát,



a folyamatban lévő konkrét ügyeket,



az átadásra kerülő eszközöket,



az átadó-átvevő észrevételeit,



a jelenlévők aláírását.

A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti felettes
vezető gondoskodik.
V./ 1. 6. A közalkalmazotti jogviszonyban állók díjazása
Az erre vonatkozó megállapodásokat a kinevezésben kell rögzíteni, ennek részletes szabályait
Kjt. valamint más hatályos jogszabályok tartalmazzák.
V./ 1. 7. Kártérítési kötelezettség
 A közalkalmazott a munkaviszonyából eredő kötelezettségek vétkes megszegésével
okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.


Szándékos károkozás esetén a teljes kárt köteles megtéríteni.



Vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási,
vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén,
amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ, vagy kezel, és azokat
jegyzék, vagy elismervény alapján vett át.
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A vezetőket és a munkatársakat felelősség terheli az általuk kezelt pénz, értékpapír és
egyéb értéktárgy tekintetében.



Amennyiben az intézményben a kárt többen együttesen okozzák, egyetemlegesen
felelősek. A kár összegének meghatározásánál a vonatkozó mindenkor hatályos
jogszabályok szerint kell eljárni.

V./ 1. 8. Anyagi felelősség
 A közalkalmazott a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó értékű
tárgyakat csak a vezető engedélyével hozhat be a munkahelyére ill., vihet ki onnan.


Valamennyi dolgozó felelős a berendezési és felszerelési tárgyak rendeltetésszerű
használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek megóvásáért.

V./ 1. 9. Az ügyiratkezelés rendje
Az ügyiratok kezelését az Iratkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kell végezni.
Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok:


Érdekképviseleti fórum működési szabályzata



Házirend



Belső utasítás



Szakmai Program

Gazdasági jellegű szabályzatok:


Gazdálkodási ügyrend,



Számviteli politika,



Számlarend,



Pénz- és értékkezelési szabályzat,



Pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és
érvényesítés hatásköri rendje,



Bizonylati szabályzat és bizonylati album,



Leltározási és leltárkészítési szabályzat,



Eszközök és források értékelési szabályzata,



Önköltség számítási szabályzat,



Selejtezési és hasznosítási szabályzat,



Vagyonvédelmi szabályzat,



Iratkezelési szabályzat,



Adatvédelmi szabályzat.
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Műszaki ellátási szabályzatok:


Munkavédelmi szabályzat



Tűzvédelmi szabályzat,



Gépjármű használati szabályzat.

V./2. Egyéb szabályok a munkavégzésre
V./2. 1. Munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok
A munkavégzés az intézményvezető által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő
szabályok és a kinevezésben valamint a munkaköri leírásban meghatározottak alapján
történik.
A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát a legjobb tudása szerint, pontosan és
szakértelemmel végezni, a munkája során tudomására jutott személyes és hivatali titkokat
megőrizni.
Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre
betöltésével összefüggésben jutott tudomására és melynek közlése a munkáltatóra, vagy más
személyre hátrányos következményekkel járhat.
Amennyiben az adott esetben, a jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettség nem áll fenn,
nem adható felvilágosítás azokban az esetekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és
amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené.
Az intézményben hivatali titoknak minősül az 1997. évi Egészségügyi Törvény 24. §
értelmében a kliens, vagy ellátott egészségügyi és mentálhigiénés dokumentációja, valamint a
dolgozók személyi adatai.
A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül.
V. /2. 2. A kapcsolattartás rendje
Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek
egymással szoros kapcsolatot tartanak fenn.
Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az intézmény szakmai szervezetekkel,
társintézményekkel (szakmai) együttműködési megállapodásokat köthet.
V. /2. 3. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek (média) felé
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Az írott sajtó, a televízió és a rádió képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás
nyilatkozatnak minősül. A felvilágosítás, nyilatkozattétel során be kell tartani a következő
szabályokat:


az

intézményt

érintő

kérdésekben

tájékoztatásra

ill.

nyilatkozattételre

az

intézményvezető, vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult,


a közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a
nyilatkozó felel,



a nyilatkozónak minden esetben tekintettel kell lennie a hivatali titoktatásra,



nem adható felvilágosítás olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozó
kompetenciája.

V./3. Ügyfélfogadási idő
Békéscsaba, Szabadság tér 9.
Hétfő:

8.30-1230

Kedd:

-

Szerda:

13.00-17.00

8.30-1230

13.00-16.00

Csütörtök: : 8.30-1230

13.00-16.00

Péntek: :

8.30-1200

-

Békéscsaba, Fövenyes u. 1/A
Hétfő:

8.30-1230

Kedd:

-

Szerda:

1300-1700

8.30-1230

13.00-16.00

Csütörtök: : 8.30-1230

13.00-16.00

Péntek: :

8.30-1200

-

Telekgerendás, Dózsa u. 11.
Hétfő:
Kedd:
Szerda:

8.00-1230 13.00-16.30
8.00-12.30 1300-1630

Csütörtök: : 8.00-12.30
Péntek: :

8.00-12.30
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Csabaszabadi, Apácai u. 6.
Hétfő:

-

Kedd:

-

Szerda:

8.00-12.00

Csütörtök: :

-

Péntek: :

-

Kétsoprony, Dózsa u. 22.
Hétfő:

8.00-12.00

Kedd:

-

Szerda:
Csütörtök: :
Péntek: :

8.00-12.00
8.00-12.00

V./4. Az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó testületek, intézmények, szervezetek,
közösségek


Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala



Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás, Újkígyós, Önkormányzata



Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat



Védőnők



Kistérségi Egyesített Szociális Központ



Kistérségi Életfa Idősek Otthona



Gyermek és felnőtt háziorvosi hálózat



Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó



Pszichológia Tanácsadó és mentálhigiénés gondozó



Kórházak



Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ



Nevelés, oktatási, közművelődési intézmények



Egyházak



Egyesületek, érdekvédelmi, képviseletei szervek
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Média



Bölcsődék



Rendőrség



Bíróság



Ügyészség

Békéscsaba, 2015.09.22.

……………………………………………….
intézményvezető

A kiadvány hiteléül:
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Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona
Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Az SzMSz V./1.2. pont második bekezdés helyébe, az alábbi szöveg lép:
A főállású dolgozók heti munkaideje 40 óra, négyhavi munkaidőkeretben, a munkaközi
szünet 30 perc része a munkaidőnek, arra díjazás jár.

Békéscsaba, 2015. szeptember 22.

Polonkai Istvánné
intézményvezető

Békéscsabai Kistérségi Életfa
Idősek Otthona

Szervezeti
és
Működési Szabályzata

Hatályos 2015.év szeptember hó 1. napjától
a ../2015. (IX.22.) számú KTT határozat alapján
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I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I./1. A szervezeti és működési szabályzat célja:
A szervezeti és működési szabályzat határozza meg az intézmény szervezeti,
felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a külső és belső kapcsolatokra vonatkozó
megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más intézmény
vagy hatóság feladat és hatáskörébe.
A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek,
tevékenységek, munkacsoportok és folyamatok összehangolt működését, és hatékony
kapcsolati rendszerét tartalmazza.
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak betartása az intézmény valamennyi
dolgozójára nézve kötelező.
I./2. Az intézmény jogszabályi meghatározása
a. / a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátási formák működtetése
A Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona feladatait a szociális igazgatásáról és a
szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
valamint az intézmény működését, tevékenységét érintő hatályos jogszabályok határozzák
meg.
Az intézmény működtetését a hatályos jogszabályok szerint kell megszervezni és
folyamatosan karbantartani.
II. FEJEZET
AZ INTÉZMÉNY ADATAI
II./1. Az intézmény neve, székhelye (pontos címe):

1. A költségvetési szerv neve:
Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona
2. A költségvetési szerv székhelye: 5600 Békéscsaba, Lencsési út 85.
3. A költségvetési szerv közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ,
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 9.
4. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az intézmény gondoskodik a személyes gondoskodás keretébe tartozó, kötelezően
ellátandó feladatként szociális szakosított ellátások nyújtásáról az 1993. évi III.
törvény szabályai szerint.
5. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége:
Az intézmény szakmai alaptevékenysége időskorúak és demens betegek tartós bentlakásos
ellátása, valamint emelt szintű idősek bentlakásos ellátása.
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6. Államháztartási szakágazati besorolása:
873000 idősek bentlakásos ellátása
7. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolása:
072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek és programok
8. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez illetve nem folytat
csak a kötelező feladatellátását célzó tevékenységként a jogszabály szerinti
mértékben.
9. A költségvetési szerv által ellátott tevékenységek forrásai:
- állami támogatás
- kötött felhasználású támogatás
- fenntartó támogatása
- pályázati úton elnyert támogatás
- az intézmény saját bevételei.
10. A költségvetési szerv alapítója:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
11. A költségvetési szerv működési köre: a fenntartót alkotó települések, illetve a
jogszabály szerinti mértékben további települések is
12. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye,
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
5600. Békéscsaba, Szent István tér 7.
13. A költségvetési szerv irányító szervének vezetője:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanács Elnöke
14. A költségvetési szerv gazdasági feladatai:
A gazdasági feladatokat a Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ látja el a felek
által előzetesen elfogadott és a fenntartó által jóváhagyott Munkamegosztási megállapodásban
foglaltak szerint.
15. A költségvetési szerv jogállása: önálló jogi személy.
16. A költségvetési szerv az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából:
Az előirányzatok felett önállóan rendelkezik a fenntartó által elfogadott költségvetés szerint.
17. Az intézmény bélyegzői:
Kör és hosszú bélyegző.
A körbélyegző tartalmazza az intézmény nevét, székhelyét.
A hosszú bélyegző az intézmény nevét és a székhelyét tartalmazza, illetve a területi irodára
kiadott bélyegzők esetében a település megnevezését. A bélyegzők teljes listája a Békéscsabai
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Kistérségi Életfa Idősek Otthona Bélyegző Nyilvántartás könyvében naprakészen
nyilvántartva.
Valamennyi cégszerű aláírásnál kör alakú bélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott,
cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való
lemondást jelent. Az intézmény bélyegzőit az intézményvezető által megbízott személy
köteles nyilvántartani, aki gondoskodik azok kiadásáról és arról pontos nyilvántartást vezet
(átadás-átvétel rögzítése mellett).
Az intézményben cégbélyegző használatára jogosultak:
Intézményvezető, intézményvezető-helyettes.
Megrendelésre vagy pénzügyi kötelezettségvállalásra ez a bélyegző nem jogosít fel, és a
bélyegző kizárólag írásbeli intézményvezetői utasítás alapján ruházható át.
18. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezése, megbízása:
A költségvetési szerv vezetőjét a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás Tanácsa nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(Kjt.), valamint a kapcsolódó jogszabályok alapján.
Felette az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja.
19. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
megjelölése:
A költségvetési szerv foglalkoztatási jogviszonyaira (kinevezés, kinevezés módosítása, illetve
a költségvetési szervvel fennálló jogviszony megszűnése, megszüntetése, egyéb szerződések)
a Kjt. rendelkezései az irányadóak, ezek hiányában a 2012. évi I. törvény a
Munkatörvénykönyve szerinti szabályokat kell alkalmazni. Polgári jogviszonyokra a Polgári
Törvénykönyv szabályai szerint kell eljárni.
20. A költségvetési szerv képviselete:
Az intézményvezető önállóan, teljes jogkörrel képviseli az intézményt, illetőleg az általa
meghatalmazott személy.
21. A költségvetési szerv feladatellátására szolgáló vagyon:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által vagyonkezelésbe adott korlátozottan
forgalomképes törzsvagyonból:
- 1703. hrsz-ú ingatlan, Lencsési út. 85.

III. FEJEZET
AZ INTÉZMÉNY FELADATAI
Az Intézmény idősek és szociálisan rászorulók szakosított ellátását végzi. A feladatokat jelen
SZMSZ-ben, a mindenkor hatályos jogszabályi követelmények, a Szakmai Program, és azok
módosításaiban előírtak szerint szervezi meg.
III./ 1. Idősek Otthona
- a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátási forma:
ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs ellátás:
 tartós bentlakást biztosító idősek otthonának működtetése: elsősorban
azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek ápolása, gondozása,
akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel,
 fokozott ápolást, gondozást igénylő demens személyek tartós bentlakásos
ellátása: az idősek otthona ellátását igénybe vevő demencia körébe tartozó
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kórképpel rendelkező személyek ellátása az intézményen belül különállóan,
intenzív gondozást biztosító részlegben.
-

szakmai tartalom szerinti feladatok:

-

személyes gondoskodást nyújtó 24 órás ellátás,
 napi háromszori étkezés biztosítása (ebből minimum egyszeri meleg étel)
 személyi higiéné biztosításának lehetősége (mosatás, takarítás)
 mentális és fizikális gondoskodás (részben térítésköteles szolgáltatások
segítségével)
 hivatalos ügyek, segélyek ügyintézésének segítése
 orvosi ellátás biztosítása (rendelés)
 egészségnevelés, prevenció
 mentálhigiénés prevenciós tevékenység
 társas és interperszonális kapcsolatok segítése, ápolása
 szabadidős programok szervezése, rekreáció
 rehabilitációs programok szervezése

IV. FEJEZET
AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
IV.1. Az intézmény belső tagozódása
-

Gondozási, ápolási részleg
Műszaki, technikai ellátás

IV. 1. 1. Gondozási, ápolási részleg összetétele, feladatai
Egészségügyi részleg: az intézményvezető és a szakmai vezetők összehangolt irányításával
működik.
- intézményvezető ápoló
- gyógyszeres nővér, csoportfelelős ápolók /minden műszakban/
- szociális mentálhigiénés munkatárs, ápolók, segédápolók
A részleg egészségügyi feladata:
Szakosított feladatok ellátása, rendszeres ápolás-gondozás. Szakorvosi ellátás
megszervezése, gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz beszerzés támogatása. Diétás és
fizioterápiás ellátás megszervezése.
A részleg mentálhigiénés feladata:
Az ellátottak még meglévő családi, társadalmi és egymás közötti kapcsolatának
kialakítása, fenntartásának segítése, egyéni és csoportos foglalkoztatásának megszervezése és
érdekvédelme.
Intézményvezető ápoló
A hatályos jogszabályokat szem előtt tartva szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézményi
szakellátást az intézményvezetővel és a telephelyvezetővel együttműködve. Az ápolásigondozási munkát megszervezi, protokollokat dolgoz ki, szakmai továbbképzéseket szervez
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az ápoló személyzet részére, ellenőrzi az intézmény gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz
felhasználását. Kapcsolatot tart az intézményben dolgozó orvossal, az intézményben folyó
szakmai munkáról rendszeresen beszámol az intézményvezetőnek és a vezetőnek.
Szakmai kapcsolatot tart fenn a háziorvosokkal, társintézményekkel, civil szervezetekkel az
intézményvezető bevonásával.
Az intézményvezető személyzeti feladatainak ellátásában közreműködik, ellátja az e körben
rábízott feladatokat, az intézményvezetővel egyeztetve elkészíti az éves munkaprogramot.
Felelős az intézmény ápolási-gondozási munkáinak szakszerű végrehajtásáért.

IV./ 1. 2. A műszaki, technikai részleg összetétele, feladatai
Az intézményvezető irányításával működik, idetartozik a karbantartás, fűtés, takarítás,
gépjármű-üzemeltetés, mosoda, élelmezés, szociális ügyintézés, házipénztár kezelés, iktatás,
adminisztráció.
A műszaki részleg összetétele:
 szociális ügyintéző
 házipénztár kezelő/ iktató / adminisztrátor
 karbantartó, fűtő, udvaros
 mosodai dolgozók
 takarítás
 élelmezés.
Vezetője: intézményvezető
Tagjai: karbantartó, fűtő, mosodai, konyhai dolgozók, takarítók, udvaros, szociális ügyintéző
házipénztár kezelő, iktató-adminisztrátor
Feladataik:
 az intézmény épületeinek és gépeinek üzemeltetése, gépkocsi üzemeltetése,
 az intézmény készletbeszerzési feladatai,
 a saját kivitelezésű karbantartás és üzemeltetés anyagszükségletének biztosítása,
 a tulajdon védelmének ellenőrzése,
 mosoda – kazánház biztonságos üzemeltetése,
 munka- és tűzvédelmi feladatok
 intézményi textíliák mosása
 külső megrendelőknek bérmosás
 mosószer, tisztítószer felhasználásának naprakész vezetése, raktári nyilvántartás
 tálaló konyha által végzett szolgáltatói tevékenységek elvégzése
 az egyéb vendéglátás keretében végzett feladatok szervezése
 iktatás, házipénztár kezelés, adminisztráció, ellátotti nyilvántartás.
Részletes feladataikat a munkaköri leírások tartalmazzák.
Tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, hatékonyság és az eredményesség
követelményeit érvényesíteni.
IV./ 1.3. Az intézményben folyó munkát segítő szakmai fórumok






vezetői értekezlet
munkaértekezlet
intézményvezető ápolói és mentálhigiénés munkatársak értekezlete
dolgozói értekezlet
Érdekképviseleti fórum
7

Vezetői értekezlet:
Az intézményvezető hívja össze szükség szerint. Részt vesznek: valamennyi vezető.
Szakmai egyeztetés a szakmai munkáról, aktuális, konkrét feladatok meghatározása,
felmerülő problémák közös megvitatása alkalom szerint, legalább kéthavonta.
Munkaértekezlet:
Az intézményvezető hívja össze szükség szerint. Valamennyi dolgozó jelen van, akinek
jelenléte szükséges az ügyek tárgyalása miatt legalább évente kétszer.
A feladata az eltelt időszak alatt végzett munka értékelése és a hiányosságok feltárása, azok
megszüntetésére javasolt intézkedések, munkafegyelem értékelése, feladatok meghatározása,
működéssel kapcsolatos információ-csere.
Intézményvezető ápolói értekezlet:
Az értekezletet az intézményvezető ápoló hívja össze, legalább kéthavonta. Jelen vannak az
intézményvezető, a gyógyszeres nővér, ápolási részlegben dolgozók, valamint akiket az
intézményvezető ápoló meghív. Félévente egyszer az intézményi orvos megjelenése kötelező.
Feladata az ápolási-gondozási munkával kapcsolatos feladatok konkrét meghatározása, az
eltelt időszak alatt végzett szakmai munka értékelése, tapasztalt hiányosságok feltárása, azok
megszüntetésére tett javaslatok, felmerülő problémák megbeszélése, működéssel kapcsolatos
információk cseréje.
Dolgozói értekezlet:
A dolgozói értekezletet az illetékes részleg vezetője hívja össze, azon jelen vannak az ott
dolgozók teljes létszámmal, szükség esetén pedig további vezetők is, amennyiben a téma
megkívánja.
Feladata a részleg szakmai munkájának értékelése, a hiányosságok feltárása, azok orvoslására
javaslatok megvitatása. A következő időszak feladatainak áttekintése, esetleges változásokról
tájékoztatás.
Dolgozói érdekképviseleti szervezetek:
Az intézmény intézményvezetője együttműködik a dolgozók minden olyan törvényes
szervezetével, amelynek célja a dolgozók érdekképviselete vagy annak védelme. Üléseikről
jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza az ülés helyét, idejét, résztvevőit, tárgyalt napirendjét,
hozott döntéseket, azok végrehajtásáért felelős személy nevét és annak határidejét. Aláírja a
levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető valamint 2 hitelesítő.

IV./ 3. Az intézmény vezetőinek feladata és hatásköre
IV./ 3.1. Intézményvezető
1. Irányítja a szervezeti és működési szabályzatban és a szakmai programokban
meghatározott intézményi munkát, koordinál az önálló egységek és munkacsoportok
között, értékeli az intézményben folyó tevékenységet, hiányosságok esetén a
szükséges intézkedéseket megteszi, felelős az intézmény feladatainak jogszerű és
szakszerű végrehajtásáért.
2. Az intézmény működését szem előtt tartva gazdálkodik a humán erőforrással, szakmai
és gazdaságossági szempontok szerint dönt a foglalkoztatásról.
3. Megbízza távolléte esetére azt a közalkalmazottat, aki általános helyetteseként
jogosult eljárni, gyakorolja felette a munkáltatói jogot.
4. Gondoskodik az intézmény eredményes működéséhez szükséges feltételekről, az ott
dolgozók folyamatos szakmai fejlődéséről és mentálhigiénés védelméről, a
színvonalas munka megbecsüléséről, a munkatársak szakmai és emberi biztonságáról.
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5. Rendszeresen ellenőrzi a vezetők és a munkatársak tevékenységét.
6. Munkáltatói, valamint fegyelmi jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott
keretek között az intézmény dolgozóira vonatkozóan:
- jogviszony létesítése
- jogviszony megszüntetése
- illetmény megállapítás
- jutalmazás
- fegyelemi eljárás indítása, fegyelmi büntetés kiszabása.
7. A gazdasági és pénzügyi feladatok ellátása során együttműködik az Intézményellátó
Központ munkatársaival, velük együtt készíti el az intézmény költségvetését, felel az
intézmény számára megállapított költségvetés szakszerű felhasználásáért, az
előirányzatokon belüli gazdálkodásért.
8. Képviseli az intézményt más szervezetek, intézmények, különböző testületek előtt.
9. Elkészíti vagy elkészítteti a dolgozók munkaköri leírását, meghatározza a dolgozók
munkarendjét, munkaidejét.
10. Elkészíti az intézmény számára jogszabályban előírt valamennyi szabályzatot.
11. A bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos intézkedések megtételéért felel.
12. Szabályozza távolléte esetén a feladat és hatáskör átadásának rendjét.
IV./ 4. Az intézmény szervezeti felépítése
Az intézmény szervezeti ábráját az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az intézményben az intézményvezető megbízása alapján jogász végzi a szolgáltatói
nyilvántartással és az egyéb működési engedélyekkel kapcsolatos hatósági ügyintézést, a
fenntartóval együttműködve. A jogász feladata a jogszabályváltozások nyomon követése és
arra az érintettek figyelmének felhívása, az intézmény törvényes működésének segítése.
A munkaköri leírások elkészítéséért az intézményvezető a felelős, aki azonban ezt a
kötelezettségét átruházhatja az érintett vezetőkre azzal, hogy az irányításuk alatt dolgozók
részére ők kötelesek azt elkészíteni. Ezt az érintett vezető munkaköri leírása pontosan
tartalmazza.
IV./ 5. A munkaköri leírás készítésének szempontjai
- a munkakör pontos meghatározása – jogszabály szerinti szóhasználattal
-a munkakörhöz tartozó hatáskör meghatározása
-a munkakörhöz tartozó feladatok részletes megjelölése
-a felelősség mértéke és terjedelme
-a munkakörhöz tartozó feladatok változtatásának lehetősége
-változó munkahelyen történő alkalmazás lehetősége, ha szükséges
A munkaköri leírás szerkezete:
- szervezeti egység megnevezése
-munkakör fentiek szerinti megnevezése
-a munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség
-közvetlen felettes vezető munkakör szerinti meghatározása
-munkaköri feladatok részletezése
-munkakörrel kapcsolatos helyettesítési kötelezettségek
-anyagi felelősség mértéke- esetei
-titoktartási kötelezettség
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-munkakörrel nem szorosan összefüggő további feladatok
-munkavállaló elfogadó nyilatkozata a munkaköri leírásra vonatkozóan
-keltezés helye és ideje, aláírások

V. FEJEZET
A munkavégzéssel kapcsolatos szabályok
V./ 1. A munkavégzéssel kapcsolatos szabályok
V./ 1. 1. A jogviszony létrejötte
Az intézményben dolgozók közalkalmazottak, mely jogviszony határozatlan vagy
határozott idejű közalkalmazotti kinevezéssel jön létre. A kinevezés részletes szabályait a Kjt.
mindenkor hatályos szövege tartalmazza, mely a jogviszonyra vonatkozó egyéb szabályok
tekintetében is meghatározza az eljárás rendjét azzal, hogy a törvény mellett a vonatkozó
egyéb jogszabályokban foglaltakat is maradéktalanul be kell tartani. Speciális szabályokat
tartalmaz a Kjt. végrehajtási rendelete, a 257/2000. (XII.28.) Kormányrendelet, melyek
mindenkor hatályos rendelkezéseit alkalmazni kell.
V./ 1. 2. A munkaidő beosztása
A hivatalos munkarendet a munkahelyi vezető adja ki, legalább 7 nappal korábban írásban
közölve. Közöltnek kell tekinteni, ha a helyben szokásos módon azt írásban kifüggesztik és
abból valamennyi dolgozó számára kiderül a rá irányadó munkarend.
A főállású dolgozók heti munkaideje 40 óra, négyhavi munkaidőkeretben, a munkaközi
szünet 30 perc része a munkaidőnek, arra díjazás jár.
Munkaidő keret kezdő és végső napját ki kell hirdetni, és azt az irányadó munkarenden is fel
kell tüntetni.
A megszakítás nélküli munkarendben dolgozók kinevezési okirata ezt tartalmazza.
V./1. 3. Szabadság
Az éves szabadság igénybe vételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel egyeztetett
tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden
esetben csak az intézményvezető jogosult.
A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a Kjt. szerint kell megállapítani. A
dolgozókat megillető, és kivett szabadságokról nyilvántartást kell vezetni. A kiszámított
szabadságról minden dolgozó az Intézményellátó Központ munkaügyi előadójától kap
részletes tájékoztatást, az éves szabadságolási terv az tartalmazza.

V./1. 4. A helyettesítések rendje
Az intézményben folyó munkát, annak minőségét a dolgozók időleges vagy tartós
távolléte nem akadályozhatja. A dolgozók távolléte esetére helyettesítés rendszerének
kidolgozása a szervezet vezetőjének, ill. a felhatalmazása alapján az adott egység vezetőjének
a feladata.
A helyettesítésekkel kapcsolatos feladatokat az egyes munkaköri leírások
tartalmazzák.
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V./1. 5. A munkakörök átadása
A vezető állású dolgozók, valamint az intézményvezető által kijelölt dolgozók
munkakörének átadásáról, ill. átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell
felvenni. Az átadásról-átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:







az átadás-átvétel időpontját,
a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatás tartalmát,
a folyamatban lévő konkrét ügyeket,
az átadásra kerülő eszközöket,
az átadó-átvevő észrevételeit,
a jelenlévők aláírását.

A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör
szerinti felettes vezető gondoskodik.
V./ 1. 6. A közalkalmazotti jogviszonyban állók díjazása
Az erre vonatkozó megállapodásokat a kinevezésben kell rögzíteni, ennek részletes szabályait
Kjt. valamint más hatályos jogszabályok tartalmazzák. A további juttatásokról – ún. cafeteria,
munkaruha- önálló szabályzat rendelkezik.
V./ 1. 7. Kártérítési kötelezettség
A közalkalmazott a munkaviszonyából eredő kötelezettségek vétkes megszegésével
okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
- szándékos károkozás esetén a teljes kárt köteles megtéríteni.
- vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási,
vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén,
amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ, vagy kezel, és azokat jegyzék,
vagy elismervény alapján vett át.
A vezetőket és a munkatársakat felelősség terheli az általuk kezelt pénz, értékpapír és
egyéb értéktárgy tekintetében.
Amennyiben az intézményben a kárt többen együttesen okozzák, egyetemlegesen
felelősek. A kár összegének meghatározásánál a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok
szerint kell eljárni.

V./ 1. 8. Anyagi felelősség
A közalkalmazott a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó értékű
tárgyakat csak a vezető engedélyével hozhat be a munkahelyére ill., vihet ki onnan.
Valamennyi dolgozó felelős a berendezési és felszerelési tárgyak rendeltetésszerű
használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek megóvásáért.
V./ 1. 9. Az ügyiratkezelés rendje
Az ügyiratok kezelését az Iratkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kell
végezni.
Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok:
 Érdekképviseleti fórum működési szabályzata
11

 Házirend
 Belső utasítás
 Szakmai Program
Gazdasági jellegű szabályzatok:
 Pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás
és érvényesítés hatásköri rendje,
 Bizonylati szabályzat és bizonylati album,
 Leltározási és leltárkészítési szabályzat,
 Önköltség számítási szabályzat,
 Selejtezési és hasznosítási szabályzat,
 Vagyonvédelmi szabályzat,
 Iratkezelési szabályzat,
 Adatvédelmi szabályzat.
Műszaki ellátási szabályzatok:
 Munkavédelmi szabályzat
 Tűzvédelmi szabályzat,
 Gépjármű használati szabályzat.
V./2. Egyéb szabályok a munkavégzésre
V./2. 1. Munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok
A munkavégzés az intézményvezető által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő
szabályok és a kinevezésben valamint a munkaköri leírásban meghatározottak alapján
történik.
A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát a legjobb tudása szerint, pontosan és
szakértelemmel végezni, a munkája során tudomására jutott személyes és hivatali titkokat
megőrizni.
Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a
munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására és melynek közlése a munkáltatóra,
vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat.
Amennyiben az adott esetben, a jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettség nem
áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban az esetekben, amelyek hivatali titoknak
minősülnek, és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené.
Az intézményben hivatali titoknak minősül az 1997. évi Egészségügyi Törvény 24. §
értelmében az ellátott egészségügyi és mentálhigiénés dokumentációja, valamint a dolgozók
személyi adatai.
A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül.
V. /2. 2. A kapcsolattartás rendje
Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti
egységek egymással szoros kapcsolatot tartanak fenn.
Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az intézmény szakmai
szervezetekkel, társintézményekkel (szakmai) együttműködési megállapodásokat köthet.
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V. /2. 3. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek (média) felé
Az írott sajtó, a televízió és a rádió képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás
nyilatkozatnak minősül. A felvilágosítás, nyilatkozattétel során be kell tartani a következő
szabályokat:
 az intézményt érintő kérdésekben tájékoztatásra ill. nyilatkozattételre az
intézményvezető, vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult,
 a közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért
a nyilatkozó felel,
 a nyilatkozónak minden esetben tekintettel kell lennie a hivatali titoktatásra,
 nem adható felvilágosítás olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a
nyilatkozó kompetenciája.

V./4. Az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó testületek, intézmények, szervezetek,
közösségek
- Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
- Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
- Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás, Újkígyós Önkormányzata
- Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ
- Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
- Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
- Felnőtt háziorvosi hálózat
- Kórház
- Egyházak, civil szervezetek
- Egyesületek, érdekvédelmi, képviseletei szervek
- Média
Békéscsaba, 2015. szeptember 22.

Polonkai Istvánné
intézményvezető
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I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya
A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse a Békéscsabai
Kistérségi Intézményellátó Központ feladatai ellátásának részletes szabályait, legfontosabb
adatait, szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, továbbá az
intézmény működési szabályait, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) 13. § (1)
bekezdésében meghatározottakat.
A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya kiterjed a Békéscsabai Kistérségi
Intézményellátó Központ (továbbiakban: intézmény) vezetőire és dolgozóira.
Számukra a jogszabályokban, Társulási Tanácsi döntésekben megfogalmazott feladat- és
hatásköri, szervezeti és működési előírások a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével
kell alkalmazni.
Az SZMSZ a Békéscsabai Kistérségi Társulási Tanács mint intézményfenntartó jóváhagyásával
lép hatályba és visszavonásig érvényes.
I.2. A költségvetési szerv működési rendjét meghatározó dokumentumok
Az intézmény létrehozásáról a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás az 56/2013. (XII.12.) KTT számú határozatában döntött. Ebben meghatározta, hogy a
2014. január 1 napjától a gazdasági feladatok ellátása érdekében Békéscsabai Kistérségi
Intézményellátó Központ elnevezéssel intézményt hoz létre. Az intézmény fenntartója és
irányító szerve Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás (5600
Békéscsaba, Szent István tér. 7.)
Az intézmény azonosító adatai:

I.2.1 A költségvetési szerv megnevezése:
Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ
Rövid neve: BKIKp

I.2.2. Az intézmény székhelye:
5600 Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34.

Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ
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I.2.3. Az intézmény elérhetőségei:
e-mail: ellato@invitel.hu
telefon:06 66/540 112

I.2.4. Alapító okirat száma:
56/2013. (XII.12.) sz. KTT határozat

I.2.5 Alapító okirat kelte:
2013. december 12.

I.2.6. Alapítás időpontja:
2014. január 1.

I.2.7. Alapítás módja:
jogelőd nélküli alapítás

I.2.8. Fenntartó:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
5600 Békéscsaba, Szent István tér. 7.

I.2.9 Irányító szerv:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
5600 Békéscsaba, Szent István tér. 7.

I.2.10. Alapító jog gyakorlója:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
5600 Békéscsaba Szent István tér. 7.

I.2.11. A költségvetési szerv tevékenysége:
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások
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I.2.12. A költségvetési szerv alaptevékenységnek kormányzati funkció szerinti
besorolása:
o 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások
o 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
o Államháztartási szakágazat szerinti besorolás
o 841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő
szolgáltatás

I.2.13. Rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenység
Az intézménynek nincs rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenysége
Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
I.3. Egyéb dokumentumok
Az intézmény működését a szakmai és gazdasági munka vitelét intézményvezető által
kiadott szabályzatok, ügyrendek, utasítások, munkaköri leírások határozzák meg.
I.4. Az intézmény foglalkoztatási jogviszonyai
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony
illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza.

II. FEJEZET
AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE és MŰKÖDÉSI RENDSZERE

II.1. Az intézmény szervezeti felépítése
Az intézmény engedélyezett létszáma mindenkori intézményi elemi költségvetésben
meghatározott létszám.
Az intézményt 1 fő intézményvezető irányítja, 1 fő gazdasági vezető irányítja a gazdasági
csoportot

II.2. A Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ szervezete
Az intézmény szervezeti felépítését az 1. sz. melléklet tartalmazza.
II.3. Szervezeti tagozódás
Az Intézmény szervezeti egységekre nem tagolódik
Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ
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III. FEJEZET
AZ INTÉZMÉNY FELADATA és HATÁSKÖRE

III.1. A Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ feladatai
Az intézmény, a munkamegosztás rendjéről szóló megállapodás szerint – a mellé rendelt
költségvetési szervek (Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ, a
Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Békéscsabai Kistérségi
Egyesített Szociális Központ), gazdasági, pénzügyi, bér és munkaerő-gazdálkodással
kapcsolatos feladatait látja el.
Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény
szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik.
A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító,
irányító szerv által az intézmény vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal,
hatáskörökkel.
Az Intézmény gazdasági, pénzügyi feladatai:
-Ellátja az intézmények éves költségvetésének előirányzatai tekintetében a
gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
-Elkészíti az intézmények gazdálkodásairól az időszaki beszámolót.
- A számvitel politika keretében elkészíti az eszközök és források leltározási és
leltárkészítési szabályzatát, az eszközök és források értékelésének szabályzatát, a
pénzkezelési szabályzatot.
- Elkészíti az intézmény számlarendjét, továbbá a selejtezési szabályzatot, a
közbeszerzési szabályzatot és a kötelezettségvállalási szabályzatot.
-Ellátja a feladatmutatókhoz kötött normatív hozzájárulások adatszolgáltatásával
kapcsolatos feladatokat, továbbá az elszámoláshoz információt szolgáltat.
- A kettős könyvvitel rendszerében pénzforgalmi szemléletű nyilvántartás vezet.
- Gondoskodik a gazdálkodási szabályok, így a kötelezettségvállalás, utalványozás,
pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés rendjének szabályozásáról és
betartásáról.
- Gondoskodik a kötelezettségvállalások nyilvántartásáról.
- Összeállítja az intézmények éves költségvetési elemi beszámolóját.
- Elkészíti a NAV felé benyújtandó bevallásokat (ÁFA, cégautó adó, rehabilitációs
hozzájárulási adó)
Az Intézmény személyügyi, munkaügyi feladatai:
- Ellátja az intézmények munkaügyi és személyzeti tevékenységéhez kapcsolódó
feladatainak ügyintézését. A jogviszony létesítésével, megszüntetésével
kapcsolatos iratok elkészítését a Magyar Államkincstár Központi Illetményszámfejtő
Rendszer program segítségével - a bejelentési határidők betartásával;
- Vezeti az intézmények létszámnyilvántartását, vezeti a közalkalmazotti
alapnyilvántartást, biztosítja a létszámokról szóló adatszolgáltatást;
- Az intézmények dolgozóinak személyi és munkaügyi adataiban bekövetkezett
változásait karbantartja;
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-

A Magyar Államkincstár, mint bérszámfejtő intézmény felé elkészíti, ellenőrzi és
közvetíti a munkabérek számfejtéséhez szükséges bizonylatokat;
Szabadság, változóbér jelentések elkészítése, táppénzes papírok továbbítása;
Nem rendszeres kifizetések feladása;
A foglalkoztatottak illetményének meghatározása, felmentési idő, végkielégítés
jubileumi jutalom kiszámítása;
Figyelemmel kíséri a Magyar Államkincstár elektronikus adatszolgáltatáson keresztül
történő ügykezelését, gondoskodik a bérjegyzékek letöltéséről;

Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény
szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik.
A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító,
irányító szerv által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira
kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel.

III.2. A nevesített munkakörhöz tartozó feladat –és hatáskörök

III.2.1.1. Az intézményvezető feladatai

















Vezeti az intézményt, felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért;
Biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket;
Képviseli az intézményt külső szervek előtt;
tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági
működésének valamennyi területét,
gyakorolja a munkáltatói jogokat, irányítja a személyzeti munkát, gyakorolja a
fegyelmi jogkört
elkészíti, elkészíteti a szervezeti és működési szabályzatot és más, kötelezően
előírt szabályzatokat, az intézmény dolgozóinak munkaköri leírását, képzési és
továbbképzési tervét, gondoskodik ezek végrehajtásáról, ellenőrzéséről és
aktualizálásáról
Folyamatos kommunikációt biztosít az irányító szervvel, kapcsolatot tart a
társintézményekkel,
folyamatosan értékeli az intézmény tevékenységét, munkáját,
gazdálkodik a humán erőforrással, dönt a foglalkoztatásról,
gondoskodik az intézmény eredményes működéséhez szükséges feltételekről, a
jogszabályokban meghatározottak szerinti feltételek megteremtéséről és azok
folyamatos fenntartásáról,
gyakorolja a kiadmányozási és utalványozási jogkört
Jóváhagyja az éves leltárutasításokat
Gondoskodik a Fenntartó által kért beszámolók, kimutatások, jelentések,
határidőben történő elkészítéséről
A belső ellenőrzés megszervezése és irányítása

Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ
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 Ellátja a fentieken túl mindazokat a feladatokat, amelyek az intézmény általános
feladatkörébe beillenek, és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban vannak.

III.2.1.2. Gazdasági vezető feladatai:
 a gazdálkodást is érintő belső változások esetében a szabályzatok és belső
utasítások módosítását az intézményvezetőnél kezdeményezi,
 a terítési díj megállapításoz, előkészíti az előterjesztést a hatályos szabályzatok
alapján.
 elvégzi a számlarend összeállítását és évenkénti aktualizálását,
 elkészíti vagy elkészíteti az ÁFA bevallásokat, ellenőrzi, hogy a számviteli rendszerek
a hatályos ÁFA törvénynek megfelelően működjenek
 elkészíti a főkönyvi könyvelővel az intézmények költségvétési tervezetét, amelyet
az intézményvezetőkkel egyeztet,
 elkészíti a főkönyvi könyvelővel a pénzforgalmi, mérlegjelentés és beszámoló
tervezetét, amelyet egyeztet az intézményvezetőkkel,
 minden intézmény esetében gyakorolja az ellenjegyzési jogkört az
intézményvezető helyettesítése esetében az utalványozási jogkört,
 kialakítja az készlet és eszközgazdálkodás rendjét,
 az intézményvezetővel egyetértésben szervezi az intézmény gazdasági, pénzügyi
belső ellenőrzését.
 elvégzi az előirányzat módosításokat és azokról naprakész nyilvántartást vezet,
vagy vezetett
 elkészíti az intézmények zárszámadási rendeletét
 ellenőrzi és koordinálja a főkönyvi könyvelők feladatait,
 az intézményvezető távolléte esetén az intézményvezető megbízása alapján ellátja a
intézményvezetői feladatokat
 Az intézményben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról
nyilvántartást vezet vagy vezetett.
 elvégzi az itt nem nevesített és munkakörébe tartozó intézményvezető által kijelölt
feladatokat

III.4. A helyettesítés rendje

III.4.1. Vezetői helyettesítés
Az intézményvezető tartós távolléte esetén a gazdasági vezető helyettesíti.

IV. FEJEZET
Az INTÉZMÉNYMŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, FŐBB SZABÁLYAI
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IV.1. Az intézmény bélyegzői
Kör és hosszú bélyegző. A köralakú középen Magyarország címerével. Körirata: „Békéscsabai
Kistérségi Intézményellátó Központ., Békéscsaba”
A hosszú bélyegző az intézmény nevén és a székhelyén kívül tartalmazza az intézmény
bankszámlaszámát és adószámát.
IV.2. A kapcsolattartás rendje

IV.2.1. Az intézmény képviseletére jogosult személy
Az intézményellátót külső szerveknél felügyeleti és más hatóságoknál az intézményvezető,
illetve szükség szerint az által meghatalmazott személy okiratban foglalt meghatalmazással
képviselheti. Egyes esetekben az igazgató egy–egy munkatársat is megbízhat az
intézményellátó képviseletével.

IV.2.2. Vezetői értekezlet
Az intézményvezető szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal vezetői
értekezletet tart. A vezetői értekezleten részt vesznek:
- gazdasági vezető
- intézményvezető
- a Békéscsabai Kistérségi Társulás által alapított intézményeinek vezetői
A vezetői értekezlet célja az aktuális és konkrét tennivalók áttekintése és a vezetői
döntéshozatal elősegítésére és megkönnyítésére szolgál.

IV.2.3. Dolgozói munkaértekezlet
Az intézmény vezetője szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal összedolgozói
munkaértekezletet tart. Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi fő és
részfoglalkozású dolgozóját.

Az intézményvezető az összdolgozói értekezleten:
- Beszámol az intézmény eltelt időszak alatt végzett munkájáról
- Értékeli az intézmény munkatervének teljesítését
- értékeli az intézményben dolgozók élet és munkakörülményeinek alakulását
- ismerteti a következő időszak feladatit
Az értekezlet napirendjét az intézményvezető állítja össze. Az értekezleten lehetőséget kell
adni, hogy a dolgozók véleményüket, észrevételeiket kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel és
azokra választ kapjanak.
IV.3. Munkaköri leírások
Az intézmény dolgozói (közalkalmazotti) feladat- és hatáskörét, a hatáskörök gyakorlásának
módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat a munkaköri
leírások tartalmazzák.
Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ
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A munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a
szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségeit névre
szólóan.
A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint feladat
változása esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani kell.
A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért az intézményvezető felelős.

IV.3.1. Az intézmény dolgozóinak munkaköri feladatai
Az intézményvezető a hatáskörébe utalt munkáltatói jogokat a jogszabályokban előírtaknak
megfelelően gyakorolja.
Az intézmény szervezeti és működési szabályzatában nevesített valamennyi munkakörhöz
tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét,
az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályok a munkaköri leírások tartalmazzák.

IV.4. Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai

IV.4.1. A közalkalmazotti jogviszony, a munkaviszony, és a foglalkoztatásra irányuló
egyéb jogviszony létrejötte
A munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető a foglalkoztatottak esetében az belépéskor
a kinevezésben vagy munkaszerződésben határozza meg, hogy az alkalmazottat milyen
munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű illetmény/munkabér alkalmazásával
foglalkoztatja.
Az intézmény feladatainak ellátására megbízásos jogviszony keretében is foglalkoztathat
személyeket.
Az intézmény megbízási szerződést köthet saját dolgozójával munkakörén kívül eső feladatra,
határozott időre, átmeneti időszakra.
Az intézményre vonatkozó adatvédelmi szabályok megsértése fegyelmi vétségnek minősül.
Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott adatot mindaddig megőrizni,
amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap.

IV.4.2. A munkaidő beosztása
Az intézmény munkarendje, mely a munkaidőt és a munkaközi szünetet (ebédidő)
tartalmazza a következő:
- hétfőtől csütörtökig
7:30 órától – 16:00 óráig
12

Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ

Szervezeti és működési szabályzat

- pénteken

7:30 órától – 13:30 óráig

A hivatalos munkarendtől való eltérést az intézményvezető engedélyezi.

IV.4.3. Szabadság
Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetővel
egyeztetett tervet kell készíteni. A szabadság engedélyezésére minden esetben csak a
munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult.
A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló,
valamint a Munka Törvénykönyvében foglalt előírások szerint kell megállapítani. A
dolgozókat megillető, és kivett szabadságról folyamatos és naprakész nyilvántartást kell
vezetni.

IV.4.4. A helyettesítés rendje
Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem
akadályozhatja.
A helyettesítés rendjét a munkaköri leírás tartalmazza.

IV.4.5. Munkakörök átadása
Az intézményvezető valamint a beosztott dolgozók munkakörének átadásáról, illetve
átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni.
Az átadásról és átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:
 az átadás-átvétel időpontját,
 a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat,
 a folyamatban lévő konkrét ügyeket,
 az átadásra kerülő eszközöket,
 az átadó és átvevő észrevételeit,
 a jelenlévők aláírását.
IV.5. A kiadmányozás rendje és az ügyiratkezelése rendje
Az intézményvezető jogosult kiadmányozni
Az intézményvezető távolléte esetén a kiadmányozási jog gyakorlója a gazdasági vezető.
Az intézményben az ügyiratok kezelése külön szabályzat alapján történik. Az ügyiratkezelés
irányításáért és ellenőrzéséért az intézményvezető felelős.
IV.6. Bélyegzők használata, kezelése
Valamennyi cégszerű aláírásnál körbélyegzőt kell használni.
Az intézményben körbélyegző használatára a következők jogosultak:
 intézményvezető 4
Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ
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 gazdasági vezető 1 és 2
 személyzetis munkaügyi előadó 3
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba,
melyet az átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazol.
Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért. A bélyegzők beszerzéséről,
kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti egyszeri leltározásáról az
intézményvezető gondoskodik, illetve a bélyegző elvesztése esetén az előírások szerint jár
el.
IV.7. Az intézmény gazdálkodásának rendje
Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével,
végrehajtásával, összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása - a jogszabályok és a
fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével – az intézményvezető feladata.

IV.7.1. A gazdálkodás vitelét elősegítő belső szabályzatok









Számlarend,
Számviteli politika,
Eszközök és források értékelési szabályzata,
Pénzkezelési szabályzat,
Leltárkészítési és leltározási szabályzat,
Selejtezési szabályzata,
Kötelezettségvállalási szabályzat,
Közbeszerzési szabályzat

IV.7.2. Bankszámlák feletti rendelkezés
A pénzforgalmi számlavezető pénzintézetnél vezetett számla feletti rendelkezésre
jogosultakat a pénzkezelési szabályzat rögzíti. Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni az
érintett pénzintézethez.

IV.7.3. A gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendje
A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az érvényesítés,
utalványozás gyakorlásának módja, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendje
a kötelezettségvállalási szabályzatban kerültek előírásra.

IV.7.4. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére kapcsolattartás rendje
Az intézményt érintő kérdésekben nyilatkozattételre az intézményvezető vagy az által
megbízott személy jogosult. A nyilatkozatok megtételére minden esetben tekintettel kell
lenni az adatvédelmi szabályokra, valamint az intézmény jó hírnevére, és érdekeire.
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IV./7.5. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
Az intézménynél az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII.
törvény (továbbiakban: Vnyt.) értelmében a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek:
intézményvezető
gazdasági vezető
V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az intézmény szervezeti és működési szabályzata 2015. szeptember 1. napján lép hatályba.
Az intézményvezetőnek kell gondoskodni, hogy a szervezeti és működési szabályzatban
foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét, külön megismerési
nyilatkozaton aláírásukkal igazolják.
Az intézmény szervezeti és működési szabályzata kiadásra került és megtalálható:
1) irattár
2) intézményvezető
3) gazdálkodási előadók
4) Társulás honlapja

Békéscsaba, 2015. év szeptember hó 22. nap

…………………………………………..
(intézményvezető)

Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ
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1. számú melléklet

Békéscsabai Kistérségi
Intézményellátó Központ

Intézményvezető

Gazdasági vezető

Főkönyvi könyvelő
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Gazdasági ügyintézők

Munkaügyi ügyintézők

Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. szeptember hó 22. napján tartandó ülésére
a 09. számú napirendhez
Tárgy: Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Szarvas Péter TT elnöke
Előkészítő:
 Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető
 Gyulavári György pályázati ügyintéző
Döntéshozatal módja: egyszerű többség
Tisztelt Társulási Tanács!
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kistérségi Csoportja
elkészítette a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását (a továbbiakban
SzMSz). Tekintettel arra, hogy a Társulás hatályos SzMSz-a nem tartalmazta az időközben
több szervezeti változást, ezért az előterjesztés, a Társulás egységes szerkezetű SzMSz-át
tartalmazza.

Határozati javaslat:
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa elfogadja, a Társulási Tanács 9/A melléklet szerinti Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2015. szeptember 1.
Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Békéscsabai kistérség társult önkormányzatai a 2004. évi CVII. tv. a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról, az 1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésről és
a területrendezésről, a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997.
évi CXXXV. törvény előírásaira figyelemmel, a helyi önkormányzatokról szóló – többször
módosított – 1990. évi LXV. törvény 41. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján –
2005.04.18. napjával létrehozzák a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulást abból a célból, hogy a kistérség lakói az önkormányzati
közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, és az önkormányzatok e társulás
keretében történő együttműködéssel minél teljesebben, forrásaik célszerű és optimális
felhasználásával biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást és szolgáltatást, testületeik
döntése alapján társulási megállapodást kötnek, amelyek szervezetére és működésére
vonatkozó szabályokat a társulási tanács az alábbiak szerint állapítja meg:

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 A Társulás neve: Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
(továbbiakban: Társulás).
1.2 A Társulás székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
1.3 A Társulás tagjai és azok székhelye:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Csabaszabadi Község Önkormányzata
5609 Csabaszabadi, Apácai ú. 6.
Kétsoprony Község Önkormányzata
5674 Kétsoprony, Dózsa u. 11.
Telekgerendás Község Önkormányzata
5675 Telekgerendás, Dózsa u. 13.

Újkígyós Nagyközség Önkormányzata
5661 Újkígyós, Kossuth u. 41.

A Társulás tagnyilvántartását a Társulási Megállapodás tartalmazza.
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1.4 A Társulás működési területe: a tagtelepülési önkormányzatok közigazgatási területe.
1.5 A Társulás bélyegzője: Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás felirattal ellátott körbélyegző, a Magyar Köztársaság címerével ellátva.
1.6 A társulás jogállását tekintve: jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek
működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A társulás pénzügyi-számviteli,
gazdálkodási feladatait a Társulás Kistérségi Csoportja látja el.
1.7 A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök átruházott
jogkörben a Pénzügyi Bizottság elnökével együttesen látja el.

II.
A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA

2.1 A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak
megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban
rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési
önkormányzatok alábbi feladatait, (hatásköreit):
-

területfejlesztés,
egészségügyi- és szociális ellátás,
gyermek- és ifjúságvédelem,
felnőttoktatás,
szolgáltatás-szervezési feladatok,
közlekedés,

2.2 A Társulás a 2.1 pontban meghatározott feladatellátása során
-

szakmai és komplex program előkészítő,
javaslattevő,
programmenedzselő,
koordináló,
döntést hozó, a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő és
végrehajtó tevékenységet folytat.

2.3 E szabályzat 2.1 pontjában meghatározott feladatok tekintetében a Társulás a
Békéscsabai kistérségre az összehangolt és szervezett feladatellátás érdekében térségi,
- a feladat ellátási szerződésben rögzített szolgáltatásokra vonatkozó – egybevont
adatbázist működtet, amely mind a szolgáltatást nyújtóra, mind pedig az igénybevételi
oldalra kiterjed. Az adatbázissal szemben támasztott követelmény, hogy az legyen
alkalmas a térségi, ágazati tervek, projektek elkészítésére, biztosítsa a megalapozott
elemzés feltételeit.
2.4 A Társulás részletes feladatait a Társulási megállapodás tartalmazza.
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2.5. A Társulás által létrehozott önálló költségvetési szerv vezetője (intézményvezető)
esetében gondoskodik a 2007. évi CLII. törvény szerint szükséges vagyonnyilatkozat
tételről. Az őrzés felelős személye a Társulás Kistérségi Csoport vezetője
Az önálló költségvetési szerv egyéb munkakörben alkalmazott közalkalmazotti
személyre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése az
intézményvezető feladata.

III.
A TÁRSULÁS SZERVEI
3.1 A Társulás szervei:
-

a Társulás Tanácsa,
a Társulás elnöke,
a Társulás alelnöke
a Társulás pénzügyi bizottsága,
a Társulás szakmai, ágazati közszolgáltatási feladatokat előkészítő
szakmai bizottsága(i),
Békéscsaba MJV Polgármesteri Hivatal Kistérségi Csoportja

3.2 A Társulási Tanács egyben a Kistérségi Területfejlesztési Tanács szerveként is működik.
A Kistérségi Területfejlesztési Tanács működésére az 1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésről
és területrendezésről szóló törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

IV.

A TÁRSULÁSI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSE
1.

A Társulási Tanács ülései
4.1.1 A Tanács a Társulás döntést hozó szerve. A Társulási Tanácsot az elnök vagy
akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze írásban, és vezeti le annak ülését.
4.1.2 A Társulás feladatai és hatáskörei a Tanácsot illetik meg. A Tanács feladatai és
hatáskörei a társulás egyéb szervezeteire nem ruházhatók át.
4.1.3 A Tanács tagjai a társult önkormányzatok mindenkori polgármesterei. (Akadályoztatása
esetén a polgármestert az alpolgármester helyettesíti, mindkettőjük akadályoztatása esetén
meghatalmazással, képviselettel az adott település képviselő-testületének tagját lehet
megbízni. A meghatalmazás teljes körű, és részleges is lehet.)
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4.1.4 A Társulási Tanács üléseit évente legalább négyszer, negyedévente, a Társulási Tanács
által meghatározott időpontban tartja. A Társulási Tanács ülésének meghívóját és az
előterjesztéseket a tagoknak olyan időpontban kell megküldeni, hogy ők azt a tanács ülése
előtt legalább 5 nappal megkapják. A meghívóban közölni kell az ülés idejét, helyét és a
javasolt napirendet.
4.1.5 A Tanács ülésére minden tagot meg kell hívni.
4.1.6 A Társulási Tanács ülésének összehívását írásban kezdeményezheti bármely tag a
napirend megjelölésével, s az elnök azt köteles összehívni.
4.1.7 Az elnök köteles a Társulási Tanács ülését összehívni a Kormányhivatal vezetője
kezdeményezésére. Az elnök a 4.1.4 és a 4.1.6 pontokban meghatározott esetekben legkésőbb
5 napon belül köteles a Tanácsot összehívni.
4.1.8 A Tanács ülése nyilvános, de a tanács köteles alkalmazni a helyi önkormányzatokról
szóló – módosított – 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel a 15.
§ (1) bekezdésében meghatározott minősített többségre, valamint a 12. § (4) bekezdésében
rögzített zárt ülés tartására vonatkozó szabályokat.
4.1.9 A Társulási Tanács
a) zárt ülést tart:
választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi
eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy
tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele,
továbbá önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy,
valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor,
b) zárt ülést rendelhet el: a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
4.1.10 A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjai, továbbá meghívása esetén az érintett és
szakértő vesz részt. Törvény előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása.
4.1.11 A Tanács akkor határozatképes, ha a többségének megfelelő szavazatszámot képviselő
tagok az ülésen jelen vannak, vagyis a tagok több mint fele, és az általuk képviselt települések
lakosságszáma meghaladja a kistérségi társulást alkotó települések lakosságszámának 1/3-át.
4.1.12 Ha a Tanács határozatképtelen, a Tanácsülést 30 napon belül ismét össze kell hívni.
4.1.13 A Társulási Tanács, mint Kistérségi Területfejlesztési Tanács a rá vonatkozó külön
jogszabályban foglaltak szerint tartja üléseit, és hozza döntéseit, a külön jogszabályban
foglaltak szerint elkészített ügyrendje alapján.
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2.

A Társulási Tanács ülésének napirendje
4.2.1 A Társulási Tanács ülésének napirendjére és a tárgyalás sorrendjére a levezető elnök
tesz javaslatot, melynek alapján a napirendet a Tanács állapítja meg. A napirendi pontokat a
Tanács az általa elfogadott sorrend szerint tárgyalja.
4.2.2 A munkatervben nem szereplő javaslatok megtárgyalásáról, napirend elhagyásáról a
Tanács vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.
4.2.3 A napirend elfogadása után annak visszavonására csak a Tanács egyszerű
szótöbbséggel – legkésőbb a határozathozatalig – hozott döntése alapján van lehetőség.
4.2.4 A napirend elhalasztását bármely tag indítványozhatja, amelyről a Tanács - az
elhalasztás indokolását követően – vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz, egyidejűleg
az elnök javaslatára meghatározza a napirend tárgyalásának új időpontját.
3.

A Társulási Tanács ülésének vezetése
4.3.1 A Társulási Tanács üléseit az elnök, távolléte és akadályoztatása esetén az őt
helyettesítő alelnök vezeti le. A határozatképességet a tagnyilvántartásba bejegyzett szavazati
jog és mértéke, valamint a jelenléti ív alapján kell megállapítani. Ha a társulásnak olyan tagja
is van, aki nem minden feladatra társult, akkor a határozatképességet tárgyalt feladatonként
kell megállapítani.
4.3.2 A Társulási Tanács ülését az elnök vezeti, melynek során
a) megállapítja, hogy a Tanács ülésének összehívása az SZMSZ-ben foglaltak szerint
történt,
b) megállapítja az ülés határozatképességét, és az ülés időtartama alatt folyamatosan
figyelemmel kíséri azt,
c) előterjeszti az ülés napirendjét,
d) tájékoztatást ad a lejárt határidejű döntések végrehajtásának állásáról,
e) tájékoztatást ad az előző Társulási Tanács ülésén elhangzott bejelentések nyomán
tett intézkedésekről,
f) napirendi pontonként vezeti a tárgyalást, szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat;
g) a hosszúra nyúlt vita mielőbbi lezárása érdekében indítványozza a hozzászólások
időtartamának korlátozását vagy a vita lezárását;
h) hozzászóláskor megadja, meghatározott esetben megtagadja, illetve megvonja a
szót;
i) figyelmezteti a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgyalt témától;
j) tárgyalási szünetet rendel el, a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény
felmerülésekor az ülést meghatározott időre félbeszakítja vagy berekeszti;
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k) biztosítja az ülés zavartalan rendjét, rendre utasíthatja azt, aki méltatlan magatartást
tanúsít;
4.3.3 A Társulási Tanács ülése mindaddig határozatképes, amíg a többségének megfelelő
szavazatszámot képviselő tagok az ülésen jelen vannak.
4.3.4 A Társulási Tanács üléseiről az önkormányzati törvény képviselő-testületi üléseinek
jegyzőkönyveire vonatkozó szabályok szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet
az elnök és a társulási ülésen aláírásra kijelölt társulási tanácstag írja alá. A jegyzőkönyvet a
Társulás elnöke az ülést követő 15 napon belül megküldi a Békés Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Felügyeleti Főosztályának.
4.

Sürgősségi indítvány
4.4.1 Soron kívüli ülés összehívását is kezdeményezhetik a Társulási Tanács tagjai. Az erre
vonatkozó indítványt – a javasolt napirendi pont, valamint a rendkívüli ülés összehívásának
indokaival – a társulás elnökének kell írásban előterjeszteni.
4.4.2 A soron kívüli ülés időpontját az elnök az indítvány benyújtásától számított 15 napon
belül köteles kitűzni. A meghívót ebben az esetben legalább 5 nappal előbb kézbesíteni kell.
4.4.3 Sürgős, halasztást nem tűrő esetben a meghívó az ülés előtt 24 órával is küldhető. Ehhez
bármilyen értesítési mód igénybe vehető, el lehet tekinteni az írásbeliségtől, de a sürgősség
okát közölni kell.
5.

A Társulási Tanács üléseinek meghívója, az előterjesztés és a
jegyzőkönyv tartalmi követelményei

A meghívó

4.5.1 A Társulási Tanács ülésének meghívóját az ülés előtt legalább 5 nappal korábban meg
kell küldeni a tagoknak és a tanácskozási joggal meghívottaknak.
4.5.2 A meghívó tartalmazza:
-

az ülés helyét, időpontját,
a napirendi pontokat és az előterjesztő nevét,
az írásos előterjesztéseket.
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4.5.3 A Társulási Tanács ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:
-

az ágazati bizottság tagjait,
a tárgyalt téma szakértőit,
a tárgyban érintett civil szervezetek vezetőit,
az érintett önkormányzati intézmények vezetőit.

Az előterjesztés

4.5.4 Előterjesztésnek minősül az ülés napirendjei közé felvett határozat-tervezet, irányelv,
ajánlás, beszámoló, tájékoztató.
4.5.5 A tanács ülésére az előterjesztés írásban vagy szóban nyújtható be. A határozati
javaslatot akkor is írásban kell benyújtani, ha az előterjesztésre szóban került sor.
Halaszthatatlan esetben az elnök engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztésnek és
határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását. Az előterjesztés elnökhöz történő
benyújtási határideje az ülés időpontját megelőző 5 munkanap.
4.5.6 A társulás elnökének előterjesztést nyújthat be:
a) a társulás ágazati bizottsága,
b) a társulás tagja,
c) a beszámolásra, tájékoztatásra felkért szervezet, személy.
4.5.7 Az előterjesztés két részből áll:
a) az első rész tartalmazza:
- az előterjesztés tárgyát, előadóját, ügyiratszámát,
- az előzményeket,
- a tárgykört érintő jogszabályokat,
- az előterjesztésben részvevők nevét, utalást a koordinációban végzett munkára, és
az ennek során kialakult kisebbségi véleményekre is,
- azon körülmények összefoglalását, amelyek a döntést indokolják.
b) a második rész tartalmazza:
- indokolás nélküli, egyértelműen megfogalmazott határozati javaslatot,
- az esetleges alternatív megoldási javaslatokat, egymástól világosan elkülönülő
megfogalmazásban,
- a végrehajtásért felelős megnevezését,
- a végrehajtás határidejét.
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4.5.8 Az előterjesztés elkészítéséről, az azzal kapcsolatos koordinációk elvégzéséről az
előterjesztő gondoskodik.
4.5.9 Az írásbeli előterjesztés maximum nyolc gépelt oldal, ehhez csatolhatók mellékletek és
a határozati javaslat, vagy javaslati alternatívák. Az előterjesztéshez csak a legszükségesebb
adatokat tartalmazó mellékletek csatolhatók.

A jegyzőkönyv
4.5.10 A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.
4.5.11 A Társulási Tanács üléséről hangfelvétel készül, melyet az ülést követő 12 hónapig
meg kell őrizni.
4.5.12 A tanács ülésének jegyzőkönyvét 1 példányban kell elkészíteni. Ebből:
a) az eredeti példánya a Kistérségi Csoport irattárába kerül,
b) a jegyzőkönyv elektronikus másolatát 15 napon belül meg kell küldeni a Békés
Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának
4.5.13 A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a mellékleteket.
4.5.14 A jegyzőkönyv tartalmazza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Az ülés helyét, időpontját,
a megjelent és távolmaradt tagok nevét,
az ülésen tanácskozási joggal résztvevők nevét,
a javasolt és az elfogadott napirendet,
napirendenként az előadó és felszólalók nevét, a kérdések és hozzászólások lényegét,
a határozathozatal módját,
a szavazás eredményét,
a határozat (irányelv, ajánlás) szövegét,
az elhangzott kérdéseket, interpellációkat,
a tag kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni,
illetőleg kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.
k) A tanács vita nélkül dönt abban a kérdésben, hogy a vélemény rögzítésére szó szerint
kerüljön-e sor.

4.5.15 Külön kérés esetén a Társulási Tanács ülésén felvett jegyzőkönyv egy példányát meg
kell küldeni annak a társulási tagnak aki a jegyzőkönyv megküldését igényelte.
4.5.16 Szóbeli előterjesztés esetén a jegyzőkönyvet az előterjesztővel ellen kell jegyeztetni.
4.5.17 A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az elnök valamint a Társulási Tanács által erre
felhatalmazott személy aláírását.
A jegyzőkönyv eredeti és másolati példányaihoz mellékelni kell:
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- a meghívót,
- a jelenléti íveket,
- az írásbeli előterjesztéseket,
- bizottsági döntéseket
- Tanács Döntéseit.

6.

A Társulási Tanács döntései
4.6.1 A Társulási Tanács döntése: határozat, ajánlás vagy irányelv.
4.6.2 A Tanács döntéséhez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a
jelenlévő tagok szavazatainak több mint felét, és az általuk képviselt települések
lakosságszámának 1/3-át.
4.6.3 A minősített többségű határozathoz az összes tag szavazatának több mint fele szükséges,
amely eléri a jelenlévő tagok szavazatának 2/3-át, és az általuk képviselt települések
lakosságszámának a felét.
4.6.4 Eredménytelen szavazás esetén ismételt tárgyalást kell folytatni, majd ha a szavazás ez
után is eredménytelen marad, úgy az ügyben a soron következő ülésen kell dönteni.
4.6.5 A társulás határozatait külön-külön – a naptári év elejétől kezdődően – folyamatos
sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
…/….. év (… hó…nap) számú KTT határozata
4.6.6 Az irányelv és ajánlás meghozatalára és sorszámozására a határozathozatalra és annak
sorszámozására vonatkozó szabályok az irányadók.
7.

A szavazati arányok
4.7.1 A határozatképességet a tagnyilvántartásba bejegyzett szavazati jog mértéke és a
jelenléti ív alapján kell megállapítani.
4.7.2 Adott kérdésben történő határozathozatal szempontjából a határozatképesség
megállapításakor csak azon tagokat kell figyelembe venni, akik az adott kérdésben társult
tagok.
4.7.3 A tag képviselője csak azon ügyekben rendelkezik szavazati joggal, amelyikre társult.
4.7.4 A Tanácsban a tagot – a Társulási Tanács által megállapított – szavazati jog illeti meg.
8.

A Társulás más szervezeteinek ülései
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1.
A Társulás elnöke
4.8.1.1 Az elnököt a Társulási Tanács saját tagjai sorából, a polgármesteri mandátumának
idejére választja meg. A társulás elnöke szervezi a társulás munkáját.
4.8.1.2 Az elnök feladatai és hatásköre:
-

előkészíti és összehívja a Tanács üléseit,
vezeti az üléseket,
érvényt szerez az SZMSZ szabályainak,
gondoskodik a döntések és a Társulás más feladatainak végrehajtásáról,
ellátja a Társulás képviseletét,
kapcsolatot tart különböző szervezetekkel,
megszervezi, biztosítja a Társulás működésével kapcsolatos ügyviteli, adminisztratív
feladatok ellátását, gondoskodik arról, hogy a társulás a jogszabályokban előírt
kötelezettségeinek eleget tegyen.
2.

A Társulás alelnöke
4.8.2.1 A Társulás Tanácsa az önkormányzatok választási ciklusának idejére a saját tagjai
sorából 1 fő alelnököt választ, aki az elnököt akadályoztatása esetén helyettesíti.
4.8.2.2 Az alelnök megválasztásával egyidőben a Tanács megszabja azt is, hogy személy
szerint mely feladatkörben helyettese az elnöknek.
3.

A Társulás szakmai, ágazati közszolgáltatási feladatokat előkészítő szakmai és
eseti bizottságai
4.8.3.1 A Társulás dönthet ágazati szakmai és eseti bizottságok megalakításáról. Az ágazati
szakmai és eseti bizottságok megalakításáról szóló határozat kötelező tartalmi elemei:
-

-

bizottság létszáma,
tagok, elnök megválasztása,
konkrét faladatok meghatározása.
4.
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A Társulás Pénzügyi Bizottsága
4.8.4.1. A Társulási Tanács a Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése
céljából Pénzügyi Bizottságot hoz létre. A Pénzügyi Bizottság gondoskodik a pénzügyi,
gazdasági témájú előterjesztések véleményezéséről (éves költségvetés, pénzügyi
beszámolók, szolgáltatási önköltségek meghatározása, pályázati önerő biztosítása, stb.). A
bizottság véleményét az ülést vezető tag (elnök, alelnök, korelnök) a napirend tárgyalása
előtt köteles ismertetni a Tanáccsal. A Társulásnál 3 tagú Pénzügyi Bizottság működik.
A bizottság tagjait és elnökét az alakuló ülést követő első ülésen kell megválasztani, tagjai
közül 2 fő Társulási Tanács tag és 1 fő nem tag, akinek jogai és kötelezettségei
megegyeznek a tagok jogaival és kötelezettségeivel a bizottsági ülésein. A bizottság
elnöke csak a Tanács tagja lehet. Bizottsági tag az elnök és alelnök nem lehet.
4.8.4.2. A Társulás költségvetésének felügyeletét a Pénzügyi Bizottság végzi.
A Pénzügyi Bizottság ennek keretében betekinthet a Társulás könyvelésébe,
nyilvántartásába, megvizsgálhatja a megkötött szerződéseket. A Társulás és a Társulási
Tanács a munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatal alkalmazottaitól felvilágosítást kérhet,
akik azt kötelesek írásban haladéktalanul megadni.
A Társulás költségvetési javaslata, a beszámolója, mérlege, éves pénzügyi terve,
gazdálkodással kapcsolatos egyéb dokumentumai csak a Pénzügyi Bizottság
véleményével együtt terjeszthetők a Társulási Tanács elé.
4.8.4.3 A Pénzügyi Bizottság üléseire a 4.5. pontban foglaltak az irányadók.
4.8.4.4. A Pénzügyi Bizottság határozatait külön-külön – a naptári év elejétől kezdődően –
folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Pénzügyi
Bizottságának
…/….. év (… hó…nap) számú KTPB. határozata

5.

A Társulás munkaszervezete
4.8.5.1 A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának kistérségi csoportja látja el.
.8.4.5.2 A kistérségi csoport feladatai:
-

a Tanács feladatainak végrehajtása és döntéseinek előkészítése,
a Társulási Tanács, az ágazati és eseti bizottságok üléseinek előkészítése,
a Tanács elé kerülő előterjesztések elkészítése,
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-

a Tanács és szervei működésével kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása,
az ülések jegyzőkönyveinek elkészítése,
a meghozott határozatok nyilvántartása, a határozattal érintettek értesítése,
tájékoztatása (Lásd: 4.5.17. pont),
a kistérségi csoport vezetője a munkájukról évente beszámol a Tanácsnak.
6.

A munkaterv
4.8.6.1 A Társulási Tanács működésének alapja a munkaterv.
4.8.6.2 A Társulási Tanács éves munkatervének tervezetét a Társulás elnöke terjeszti
jóváhagyásra a Tanács elé.
4.8.6.3 Az elnök a munkaterv tervezetének elkészítésekor javaslatot kér:
a) a Társulási Tanács tagjaitól;
b) a közszolgáltatást nyújtó szervezetek vezetőitől;
c) az önkormányzatok területén működő érdekelt gazdasági, érdekképviseleti
szervezetektől;
d) az illetékes területi gazdasági kamarától,

4.8.6.4 A munkaterv első része tartalmazza:
a) az ülések tervezett időpontját;
b) az ülések várható napirendjét;
c) a napirendi pontok készítésében résztvevő szerveket, személyeket, megnevezve a
napirendi pontok előterjesztőit, illetve az előterjesztést véleményező szerv
megjelölését;
e) meghatározza azokat a témákat, amelyhez a társult önkormányzatok képviselőtestületei előzetes állásfoglalását kell beszerezni;
f) az előterjesztések elkészítésének határidejét;
g) az ülésre a napirendre külön meghívott szerveket, személyeket;
h) a napirendhez kapcsolódó szemléltető eszközök, anyagok használatát.
A munkaterv második része a kistérségi eseménynaptár, mely tartalmazza a társult
önkormányzatok éves rendezvénytervét.
4.8.6.5 A munkatervi javaslat testületi jóváhagyásra való előterjesztésekor tájékoztatást kell
adni a munkatervbe fel nem vett javaslatokról is.
4.8.6.6 A munkatervet a tárgyévet megelőző év december hó végéig állapítja meg a Társulási
Tanács.
4.8.6.7 A munkatervet meg kell küldeni, illetve meg kell jelentetni:
a) a Társulási Tanács tagjainak, akik gondoskodnak a helyben szokásos módon való
közzétételéről,
b) a Társulási Tanács ülése állandó meghívottainak;
c) a munkatervben érintett előterjesztőknek;
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d) a helyi sajtónak;
e) Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás honlapján.

V.
A TÁRSULÁS PÉNZGAZDÁLKODÁSA
A társulás önálló költségvetéssel rendelkezik. A Társulás pénzügyi viszonyait külön
szabályzat tartalmazza.

VI.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A Társulás törvényességi felügyeletét a Békés Megyei Kormányhivatal látja el.
2. A szervezeti és működési szabályzat a Tanács által történt elfogadás napján lép hatályba.
Békéscsaba, 2015. év …………….. hó ……. napja

Szarvas Péter
Társulás Tanács elnöke
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