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Az intézmény általános jellemzői, adatai
Oroszlány Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet, a gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. NM rendelet alapján működteti
az Önkormányzati Szociális Szolgálatot.
A szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló törvény célja, hogy a szociális biztonság
megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az állam által biztosított egyes szociális
ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint
érvényesítésének garanciáit.
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény célja, hogy megállapítsa
azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az állam, a helyi önkormányzatok és a
gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek, továbbá jogi személyiséggel nem
rendelkező más szervezetek meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget
nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői
kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek veszélyeztetettségének
megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a
gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.
Az Sztv.-nek megfelelően Oroszlány város az alábbi szociális szolgáltatásokat nyújtja:
I.
Természetben nyújtott szociális ellátás:
o Települési támogatásként nyújtott adósságkezelési szolgáltatás
II. Szociális szolgáltatások
 Alapszolgáltatások
o Étkeztetés
o Házi segítségnyújtás
o Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
o Nappali ellátás
Idősek nappali ellátása
Nappali melegedő
o Családsegítés
 Szakosított ellátási formák
o Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
- Időskorúak gondozóháza
- Éjjeli menedékhely
A Gyvt.-nek megfelelően Oroszlány város az alábbi gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtja:
 Alapellátások:
o Gyermekjóléti szolgáltatás
- Család- és gyermekjóléti szolgálat
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- Család- és gyermekjóléti központ
o Gyermekek napközbeni ellátása
- Bölcsőde
o Gyermekek átmeneti gondozása
- Családok átmeneti otthona/krízisellátás is
Család- és gyermekjóléti szolgáltatást, nappali melegedőt az önkormányzatok között kötött
megállapodás alapján Dadon, Kecskéden és Bokodon, házi segítségnyújtást Kömlődön és
Kecskéden, valamint szociális étkeztetést Kecskéden lát el a Szolgálat. Ezen települések a
szolgáltatások költségeihez hozzájárulnak. Család- és gyermekjólét központ szolgáltatásainak
biztosítását a járás települései (Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd, Szákszend) számára jogszabály
írja elő.
Az intézmény megnevezése:
Önkormányzati Szociális Szolgálat
Adószáma:
Törzskönyvi azonosító szám:

15388605-2-11
388607

Az intézmény székhelye:
2840 Oroszlány, Fürst Sándor u. 20.
Tel:
Fax:
e-mail:

06 34/560-070
06 34/560-071
oszocszolg@oszocszolg.hu

Az Intézmény telephelyei:
2840 Oroszlány, Hunyadi János u. 7.
2840 Oroszlány, Mátyás király u. 7.
2840 Oroszlány, Óvoda köz 2.
Az intézmény alapító szerve:
Oroszlány Város Önkormányzata
Alapítás időpontja: 1998.07.01.
Alapító okirat száma: 16/1998. (III.31.) Kt. hat.
Hatályos alapító okirat száma: 7-SZ/212-2/2018.
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv:
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Az intézmény fenntartó szerve
Oroszlány Város Önkormányzata
Az intézmény személyisége:
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Költségvetési szerv
Az intézmény típusa:
Integrált közintézmény
Az intézmény közfeladata:
Szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodás nyújtása, amely magába foglalja a
szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat.
Alaptevékenysége:
A rászorultak részére szociális étkeztetés biztosítása, házi segítségnyújtás, idősek nappali
ellátása. A hajléktalan személyek számára nappali melegedő, éjjeli menedékhely biztosítása.
Az egészséges 20 hétnél idősebb, a harmadik életévét be nem töltött gyermekek napközbeni
elhelyezése, nevelése, gondozása. A Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása,
családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, kórházi szociális munka, utcai, lakótelepi szociális
munka, kapcsolattartási ügyelet, iskolai szociális munka.
Szakágazati besorolása:
879060 Egyéb bentlakásos ellátás
Gazdálkodás jogköre
Az intézményi vagyon tulajdonjoga Oroszlány Város Önkormányzatát illeti meg.
Gazdasági feladatait, valamint a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal látja el az Oroszlány Város Önkormányzata
és az Önkormányzati Szociális Szolgálat között kötött munkamegosztási megállapodás
alapján. Az Önkormányzati Szociális Szolgálat az alapító okiratában meghatározott közfeladat
ellátására létrehozott költségvetési szerv, amely a mindenkori költségvetési törvény, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
valamint a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről rendelkezései
alapján látja el feladatát.
Az intézmény bankszámláját a Raiffeisen Bank ZRt-nél vezeti, bankszámla száma: 1202800300254627-00100005. Az intézmény tevékenysége az ÁFA szempontjából tárgyi adómentes,
kivéve az étkeztetést.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Bélyegző használat
Az intézmény kör alakú fejbélyegzőt használ, amelyből összesen 3 db van az alábbiak szerint:
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kör alakú bélyegző külső ívén az intézmény és a település (Oroszlány) neve szerepel,
középen a magyar állami címerrel.
2. kör alakú bélyegző külső ívén az intézmény és a település (Oroszlány) neve szerepel,
középen a magyar állami címerrel és 2-es számmal ellátva. (Polgármesteri Hivatal
Személyügyi csoportjánál.)
3. kör alakú bélyegző külső ívén az intézmény és a település (Oroszlány) neve szerepel,
középen a magyar állami címerrel és 3-as számmal ellátva. (Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztályán.)
1.

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje
Az intézményvezetőt Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki, bízza
meg magasabb vezetői beosztásra, figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
XXXIII. törvény előírásaira. Az intézményvezetői állás betöltésére pályázatot kell kiírni 5 éves
ciklusonként. Az intézményvezető feletti munkáltatói jogokat magasabb vezetői megbízás,
felmentés, a magasabb vezetői megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, a
fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, az egyéb munkáltatói jogokat Oroszlány Város Polgármestere gyakorolja.
Az intézményben foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony
Az intézmény a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján foglalkoztat.
Az intézmény képviselete
A munkáltatói és fegyelmi jogkör gyakorlója az intézményvezető.
Az intézményvezető távollétében az intézményvezető által helyettesítéssel megbízott személy
gyakorolja a fenti jogokat.
II.

Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás

Adatszolgáltatás
Kiadmányozási jogkörrel rendelkezik az intézményvezető, távollétében a helyettesítésével
megbízott személy.
Kötelezettségvállalás
Kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkeznek:
- intézményvezető
- az intézményvezető távollétében a helyettesítésére megbízott személy

Ellenjegyzés
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Az intézmény által vállalt kötelezettségek ellenjegyzése az Oroszlány Város Önkormányzata
és az Önkormányzati Szociális Szolgálat között kötött munkamegosztási megállapodás alapján
történik.
Utalványozás
Az utalványozó az intézményvezető. Az intézményvezető távollétében, illetve az
intézményvezető számára az utalványozó az intézményvezető helyettesítésével megbízott
személy.
Érvényesítés
Az érvényesítés feladatát a 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet szerinti szakképesítésű és
beosztású személy végzi az Oroszlány Város Önkormányzata és az Önkormányzati Szociális
Szolgálat között kötött munkamegosztási megállapodás alapján.
Szakmai teljesítés igazolása
Szakmai teljesítést igazolhat (saját szakmai területen)
- Az intézményvezető
- Az intézményvezető helyettesítésével megbízott személy
- A szakmai vezetők
Az érvényesítő szakmai igazolást nem végezhet.
Az Oroszlány Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek
pénzkezelési szabályzatának mindenkor hatályos változatát a jelen pont tekintetében
mindenben alkalmazni kell.
Aláírási jogok
Cégszerű aláírás esetén az (együttesen) aláíró felek: a mindenkor hatályos banki aláírási
címpéldányok szerint. Kizárólag egy szakmai és egy pénzügyi aláírással lehet érvényes.
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
Az intézménynél a 2007. évi CLII. törvény rendelkezik egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségéről. A törvény 3. § (1) bekezdésének c) pontja alapján (vagyonnyilatkozat-tételre
kötelezett személy
- kötelezettségvállalással, utalványozással megbízott és felruházott személy, azaz az
intézményvezető és az intézményvezető helyettesítésére kijelölt személy
- banki aláírással, ellenjegyzéssel, megbízott személy
A 2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bekezdésének c) pontja az alábbiak szerint szól:
„3. § (1) Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett az a közszolgálatban álló személy, aki önállóan vagy testület tagjaként - javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult…
c) feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami
vagy önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok,
fejezeti kezelésű előirányzatok, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében”
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Az önkormányzati szociális szolgálat iratkezelése
Az intézmény iratkezelési szabályzata a köziratokról, a közlevéltárakról és a magán levéltári
anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. §. (1)) bekezdése, a közfeladatot ellátó
szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) kormányrendelet
alapján készült.
Az iratkezelés felügyeletét az intézményvezető által megbízott személy látja el, vagy az ezzel
a feladattal megbízott személy.
Az intézménybe érkező és az intézményből kimenő dokumentumok iktatását az erre a feladatra
kijelölt személy végzi az intézmény központi iktatójában. A beérkező levelek felbontására és
szignálására az intézményvezető jogosult, távolléte esetében a helyettesítésére kijelölt személy.
Az iratkezelés szabályait továbbiakban az Iratkezelési Szabályzat szabályozza.
III.

Alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása, az intézmény
feladatai:

Az intézmény által ellátott alaptevékenységet az Alapító Okirat határozza meg.
Oroszlány város területén az Önkormányzati Szociális Szolgálat által biztosított ellátások a
kormányzati funkciók alapján:
102025
Időskorúak átmeneti ellátása
102031
Idősek nappali ellátása
104012
Gyermekek átmeneti ellátása
104031
Gyermekek bölcsődei ellátása
104035
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
104042
Család-, és gyermekjóléti szolgáltatások
104043
Család-, és gyermekjóléti központ
106020
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107013
Hajléktalanok átmeneti ellátása
107015
Hajléktalanok nappali ellátása
107050
Szociális étkeztetés népkonyhán
107051
Szociális étkeztetés szociális konyhán
107052
Házi segítségnyújtás
107053
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232
Start-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236
Országos közfoglalkoztatási program
041237
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Az intézmény tevékenysége az önkormányzatok között kötött megállapodás szerint:
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107015
területén
107052
104042
községek területén
104043
107051

Hajléktalanok nappali ellátása: Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd községek
Házi segítségnyújtás: Kecskéd, Kömlőd községek területén
Család-, és gyermekjóléti szolgáltatások: Bokod, Dad, Kecskéd
Az oroszlányi járás településeinek területén
Szociális étkeztetés szociális konyhán: Kecskéd község területén

Az ország egész területén nyújtott szolgáltatás:
104012
Gyermekek átmeneti ellátása: családok átmeneti otthonában 6 férőhely
krízisellátottak számára
Egyéb tevékenységek: „Alapkutatás” és „Szociális segítségnyújtás egyéb feladatai”
014040
Társadalomtudományi, humán alapkutatás
109020
Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása
1. SZÉKHELY, 2840 OROSZLÁNY, FÜRST SÁNDOR U. 20.
CSALÁD-, ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Család-, és gyermekjóléti szolgáltatások (104042),
- Szociális alapszolgáltatás és Gyermekjóléti alapellátás, mely egyéneknek, családoknak,
gyermekeknek nyújt segítséget életük során felmerülő problémák megoldásához, igénybe
véve a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás eszköztárát.
- Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) keretében tanácsadást
nyújt annak a személynek, családnak, aki lakhatásával kapcsolatban eladósodott,
szociálisan rászorult.
Család-, és gyermekjóléti központ (104043)
- Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó,
a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, speciális szolgáltatásokat biztosít.
Szakmai támogatást nyújt a járás területén működő család-, és gyermekjóléti szolgálatok
számára.
A gyermekek átmeneti ellátása (104012) a családok átmeneti otthona keretei között krízis
helyzetben lévő várandós anyák, gyermekes anyák, hajléktalan szülők és gyermekeik számára
nyújt ellátást. Krízis helyzetben lévők esetén, 6 férőhelyen az ország egész területéről fogad
ellátottakat.
Férőhelyek száma:38 fő
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SZÉKHELY
2840 Oroszlány, Fürst S. u. 20.
Családsegítő-, és gyermekjóléti egység szervezeti ábra

Család- és gyermekjóléti központ szakmai vezetője

Család-, és gyermekjóléti
központ, szakmai vezető

család-, és gyermekjóléti
szolgáltatás, vezető
családsegítő

Családsegítők

Esetmenedzserek
Tanácsadók,
Óvodai-iskolai
szociális segítők
Szociális
asszisztens

Családok átmeneti otthona,
vezető családsegítő

családsegítők

Pszichológus
Gondozónők

2. TELEPHELY, 2840 OROSZLÁNY, HUNYADI JÁNOS UTCA 7.
Gondozási egység
A szociális étkeztetés (107051) keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi
egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
A jogosultság feltételeit a törvényi szabályozásnak megfelelően az önkormányzat helyi
rendeletében határozta meg. Települések között kötött megállapodás alapján az Kecskéd
település szociális étkeztetését is ellátja.
Engedélyezett ellátotti létszám: 350 fő/nap
A házi segítségnyújtást (107052) az igénybe vevő személy számára saját lakókörnyezetében
kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében, az intézményvezető által
meghatározott gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban. Az intézmény házi
segítségnyújtás szolgáltatást biztosít Kecskéd és Kömlőd községek területén az
önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján.
Engedélyezett ellátotti létszám: 36 fő
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (107053) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját
otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó
készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve
pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek
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elhárítása céljából nyújtott ellátás.
Az idősek nappali ellátása (102030) az idősek nappali ellátásának keretei között elsősorban
a saját otthonukban élő személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra,
társas kapcsolatok építésére és ápolására, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik
kielégítésére. Az idősek nappali ellátása tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi
állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására
részben képes személyek részére nyújt szolgáltatást.
Férőhelyek száma: 40 fő
Az időskorúak átmeneti ellátása (102022), az idősek gondozóházában azon időskorúak,
valamint a 18. életévüket betöltött betegek számára biztosít szolgáltatást, akik önmagukról
betegségük, vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.
Férőhelyek száma: 30 fő

TELEPHELY
2840 Oroszlány, Hunyadi J. u. 7.
Gondozási egység szervezeti ábra

Telephelyvezető

Idősek nappali
ellátása
gondozónők

Idősek
gondozóháza
szakmai vezető

Házi
segítségnyújtás
gondozónők

Csoportvezető
ápoló

Mentálhigiénés
munkatárs

Gondozónők

Szociális
étkeztetés
dolgozói

Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás

3. TELEPHELY, 2840 OROSZLÁNY, MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 7.
Hajléktalan ellátó egység
A hajléktalanok nappali ellátása (107015) a nappali melegedő keretei között hajléktalan
személyek részére biztosít lehetőséget a közösségi együttlétre, a pihenésre, a napközbeni
tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére
(személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására), továbbá igény szerint megszervezi
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az ellátottak napközbeni étkeztetését, lehetőséget biztosít étel melegítésére, tálalására,
elfogyasztására. A népkonyhai szolgáltatás keretein belül helyben fogyasztással napi egyszeri
egy tál étel biztosítása a szociálisan rászorult, elsősorban hajléktalan személyek részére. A
szolgáltatás igénybevétele ingyenes.
Férőhelyek száma: 40 fő
A hajléktalanok átmeneti ellátását (107013) a hajléktalanok éjjeli menedékhelye keretein
belül biztosítja az intézmény, amely éjszakai pihenésre, a személyi tisztálkodásra, az étel
melegítésére, étkezésre, a betegek elkülönítésére, a közösségi együttlétre, információ
szolgáltatására, jogosultságokra vonatkozó tanácsadásra ad lehetőséget.
Férőhelyek száma: 50 fő
Időszakos férőhelyek biztosítása a téli időszakban (november 1-től április 30-ig) közvetlen
életveszély elhárítására. Férőhelyek száma: 25 fő

TELEPHELY
2840 Oroszlány, Mátyás király u. 7.
Hajléktalan ellátó egység szervezeti ábra

Telephelyvezető

Népkonyha
szociális és
mentálhigiénés
munkatárs

Éjjeli menedékhely

Szociális és
mentálhigiénés
munkatársak

Szociális segítők

Nappali melegedő

Szociális és
mentálhigiénés
munkatárs

Szociális segítők

4. TELEPHELY, 2840 OROSZLÁNY, ÓVODA KÖZ 1-2.

Bölcsődei intézmény egység
Gyermekek napközbeni ellátása (104030) intézményünk esetében a bölcsődei ellátás az
egészséges, 20 hétnél idősebb, a harmadik életévet be nem töltött gyermekek napközbeni
elhelyezése, nevelése, gondozása folyik.
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Férőhelyek száma: 156 fő
Telephely: 2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2.

TELEPHELY
2840 Oroszlány, Óvoda köz 1-2.
Bölcsődei egység szervezeti ábra

Telephelyvezető

Kisgyermeknevelők

Bölcsődei dajkák

Az önkormányzatok között kötött megállapodás alapján:
- Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd
községek területén.
- Nappali melegedő szolgáltatás biztosítása Bokod, Dad, Kecskéd és Kömlőd
községek területén.
- Házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítása Kecskéd és Kömlőd községek
területén.
- Szociális étkeztetés Kecskéd község területén
Központi irányítás, gazdasági szervezet
Az intézmény gazdasági és üzemeltetési feladatait az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal látja el,
Oroszlány Város Önkormányzata és az Önkormányzati Szociális Szolgálat között kötött
munkamegosztási megállapodás alapján. A gazdasági szervezet feladatkörét, munkakörét a
munkaköri leírások, az intézmény pénzügyi- számviteli belső szabályzatai szintén az Oroszlány
Város Önkormányzata és az Önkormányzati Szociális Szolgálat között kötött munkamegosztási
megállapodás alapján határozzák meg.
A költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos előírásokat, feltételeket az Oroszlány
Város Önkormányzata és az Önkormányzati Szociális Szolgálat között kötött munkamegosztási
megállapodás alapján határozza meg.
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Az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal az Oroszlány Város Önkormányzata és az
Önkormányzati Szociális Szolgálat között kötött munkamegosztási megállapodás alapján a
gazdálkodás területén ellátja:
- a költségvetés tervezésével,
- a költségvetési gazdálkodással,
- a pénzellátással és pénzgazdálkodással,
- az intézményi vagyon védelmével,
- a munkaerő és bérgazdálkodással,
- a számvitellel,
- a beszámolással,
- az előírt adatszolgáltatással és az
- üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat.
Pénzügyi- gazdasági tevékenységet ellátó munkakörök
Az intézménynél a vonatkozó jogszabályok, jelen szabályzat és az egyéb belső szabályzatok
alapján az alábbi munkakörökben dolgozók látnak el a munkaköri leírásukban foglalt pénzügyigazdasági tevékenységeket:
- intézményvezető,
- telephelyvezetők,
- térítési díjak beszedését végző munkatársak.
Minden más feladatkör vonatkozásában az Oroszlány Város Önkormányzata és az
Önkormányzati Szociális Szolgálat között kötött munkamegosztási megállapodás rendelkezik.
Az intézmény pénzügyi és számviteli belső ellenőrzését Oroszlány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 11/2005. (II.22.) Kt. sz. határozata alapján az Oroszlányi Polgármesteri
Hivatal belső ellenőre látja el.
IV.

Az intézmény szervezeti felépítése

Az intézmény vezető beosztású dolgozói
-

Magasabb vezetők: - intézményvezető, kinevezett vezetői státuszban,
- intézményvezető helyettese megbízott vezetői státuszban
Vezető beosztásúak (megbízott vezetői státuszban):
- Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ vezetője,
- Telephelyek vezetői,
- Szakmai vezetők.

A vezető beosztású munkatársakat kétévente, illetve megbízatásuk letelte előtt legalább három
hónappal minősíteni kell.
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A közalkalmazottakat minősíteni kell az előmeneteli rendszerben történő várakozási idő
csökkentésekor, a garantáltnál magasabb összegű illetmény megállapításakor, cím
adományozása előtt, illetve saját kérésére. A munkáltató mérlegelési jogkörében eljárva
minősítheti a dolgozót. A minősítést valamennyi esetben a jogszabály (1992. évi XXXIII.
törvény 1. számú melléklete) által rögzített nyomtatvány alapján kell elvégezni és
dokumentálni.
Intézményvezető feladatai, hatásköre, jogköre, felelősségi köre:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője.
- Irányítja, összehangolja és ellenőrzi az intézmény szervezeti egységeinek munkáját és
együttműködését.
- Összehangolja, irányítja és ellenőrzi helyettesei és a közvetlen irányítása alá tartozó
dolgozók munkáját.
Elkészíti
- a vezető beosztású dolgozók munkaköri leírását,
- az intézmény szervezeti és működési szabályzatát és egyéb szabályzatait,
- az intézmény működésével kapcsolatos beszámolókat, a szervezeti egységek vezetőinek
előkészítő munkája után.
Ellátja
- a személyes gondoskodás keretében nyújtott szolgáltatások igénybevételével
kapcsolatos feladatokat,
- az intézmény képviseletét a felettes szervek, a társszervek, a civil szervezetek és a sajtó
irányában.
- Kapcsolatot tart a fenntartó önkormányzattal, az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálattal, az egészségügyi szolgálatokkal, az együttműködő
társintézményekkel, az érdekképviseleti szervekkel.
- Hatásköre és jogköre kiterjed az intézmény valamennyi szervezeti egységére, és
valamennyi dolgozójára, melyet közvetlenül, illetve helyettesei útján gyakorolja.
Hatáskörének közvetlen gyakorlása keretében:
- meghatározza az intézmény szervezetét és működését, valamint ellenőrzésének
rendszerét,
- jogosult a kollektív szerződés megkötésére,
- gyakorolja a bérgazdálkodási jogkört az intézmény egészére vonatkozóan,
- gyakorolja a munkáltatói jogkört,
- meghatározza a személyzeti feladatokat és ellenőrzi azok végrehajtását,
- az intézmény feladatainak ellátását szolgáló fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget
vállal, utalványozási jogkört gyakorol,
- meghatározza a kiadások és a beszerzések teljesítésének rendjét, az utalványozásra és
ellenőrzésre felhatalmazott személyeket,
- kiadványozási jogköre van az iratkezelési szabályzatban foglaltak szerint,
- jóváhagyja a helyettese által készített belső szabályzatokat,
- ellenőrzési és beszámoltatási jogköre van az intézmény minden területén,
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-

közvetlen ellenőrzési tevékenységét a vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzés
keretében gyakorolja,
jogosult az intézményt képviselni felsőbb szerveknél, illetve a képviseletet ellátó
személyt kijelölni,
ellátja a szervezet működésével kapcsolatos panaszok kivizsgálását, a szükséges
intézkedéseket megteszi.

Felelős
- az intézmény minden szervezeti egységének szakszerű működéséért,
- a szakmai és gazdasági vonatkozású intézkedések időben történő megtételéért, a belső
szabályozási munka koordinálásáért,
- a hatáskörébe utalt feladatok végrehajtásáért,
- a szakmai és gazdasági jellegű jogszabályok betartásáért és betartatásáért,
- a munkáltatói intézkedések szakszerűségéért, a költségvetési előirányzatok és a bérkeret
betartásáért és betartatásáért,
- az intézmény keretében lévő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért, az alapító
okiratban előírt tevékenységének jogszabályban meghatározott követelményeknek
megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdálkodásáért, a tervezési, beszámolási
kötelezettség teljesítéséért, a számviteli rendszer működéséért.
Felelősségének megállapítására a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult.
Az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal az Oroszlány Város Önkormányzata és az Önkormányzati
Szociális Szolgálat között kötött munkamegosztási megállapodás alapján ellátja a gazdasági és
üzemeltetési feladatait, hatáskörét, jogkörét és felelősségi körét.
Közvetlenül irányítja a pénzügyi, számviteli feladatokat.
- Meghatározza a Gazdasági Szervezet egyes dolgozói részletes munkakörét és feladatait.
- Az intézmény egészére érvényes hatáskörébe tartozó gazdálkodási és pénzügyi
feladatok kapcsán intézkedéseket hoz.
Irányítja
- az intézmény bér- és munkaerő-gazdálkodását és szociális ellátási feladatait, ellenőrzi
a bér- és munkaügyi szabályok hatályosulását,
- a szakmai egységek gazdasági, pénzügyi munkájához iránymutatást ad és ellenőrzi
betartásukat.
Gondoskodik
- az intézmény gazdálkodási és pénzügyi feladataira vonatkozó jogszabályok, belső
szabályzatok és előírások érvényesítéséről, ellenőrzi végrehajtásukat,
- az intézmény költségvetésének elkészítéséről a jogszabályok és tervezési előírások
figyelembevételével,
- az intézmény kezelésében és használatában lévő vagyontárgyak védelméhez,
rendeltetésszerű és gazdaságos felhasználásához szükséges intézkedések
megtételéről,
- a költségvetési, felújítási és egyéb tervek elkészítéséről és teljesítéséről,
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a gazdálkodás eredményeinek folyamatos ellenőrzéséről, értékeléséről, a
hatékonyság az ésszerű és takarékos gazdálkodás érdekében,
a gazdasági folyamatokba beépített ellenőrzési feladatok végrehajtásáról,
a munka és tűzvédelmi feladatok végrehajtásáról az intézmény egész területén.
Elkészíti az intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási és bizonylati
rendjét ezen keresztül megszervezi az intézmény vagyonvédelmi rendszerét.
Figyelemmel kíséri, feldolgozza és értékeli az intézmény ellátottsági és működési
mutatóit, elemzi a működés hatékonyságát,
Nyilvántartja a bérfelhasználást,
Közvetlen kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályaival, valamint a
Magyar Államkincstárral,
Ellenjegyzi a kötelezettségvállalásokat, illetve kijelöli az ellenjegyzést gyakorló
helyettesítőt,
Aláírási jogköre van az intézmény gazdálkodásának irányítása körében hozott
vezetői utasítások, szabályok tekintetében,
Kiadmányozási jogkörét az Iratkezelési Szabályzat szerint gyakorolja,
Ellenőrzési és beszámoltatási jogköre van a hatáskörébe tartozó ellátási területeken.

Felelős
- az intézmény gazdálkodására vonatkozó jogszabályok betartásáért és betartatásáért,
- a hatáskörébe utalt feladatok végrehajtásáért,
- az intézmény gazdálkodása kapcsán hozott intézkedéseiért, belső utasításaiért,
- az ellenőrzés elvégzéséért és elvégeztetéséért, a talált hiányosságok
megszüntetéséért, a mulasztók felelősségre vonásáért,
- a munkafolyamatba épített ellenőrzés érvényesüléséért.
- Eseti felhatalmazás alapján elláthatja az intézmény képviseletét a felettes szervek, a
társszervek, a civil szervezetek és a sajtó irányában.
Felelősségének megállapítására a munkáltatói jogkör gyakorlója (jegyző) az illetékes.

Az intézményvezető helyettesének feladatai, hatásköre, jogköre, felelősségi köre
Vezetői tevékenysége kiterjed a szakmai egységek valamennyi alkalmazottjára, amennyiben az
intézményvezetőt helyettesíti.
- Feladatait a szervezeti egységek vezetői közreműködésével végzi.
- Előkészíti és az intézményvezetővel egyezteti az alkalmazottak munkaköri leírását,
ellenőrzi annak betartását.
- Szervezi és ellenőrzi a gondozási-nevelési munkát,
- Szervezi és ellenőrzi a szakdolgozók továbbképzését,
- Szervezi és ellenőrzi a gondozási dokumentáció vezetését.
- Összesíti és értékeli az éves szakmai jelentéseket, amelyről beszámol az
intézményvezetőnek, illetve az intézmény más vezetőinek.
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Koordinálja a szakmai egységek közötti, valamint a külső szakmai szervezetekkel,
ill. az ellátási területhez tartozó településekkel történő együttműködést, amelyet
egyeztet az intézményvezetővel.
Az intézményvezető távollétében kötelezettségvállalásra jogosult.
Felelős a hatáskörébe és feladatkörébe tartozó feladatok maradéktalan
végrehajtásáért.
Felelős az általa kiadott intézkedések és utasítások helyességéért és jogszerűségéért.
Felelős a jogszabályok és belső szabályok betartásáért.
Felelős az ellenőrzés elvégzéséért az észlelt hiányosságok jelentéséért.
Felelős azért, hogy az ellátás színvonalának emelése érdekében minden lehetséges
intézkedést megtegyen.
Eseti felhatalmazás alapján elláthatja az intézmény képviseletét a felettes szervek, a
társszervek, a civil szervezetek és a sajtó irányában.
Munkavégzése egyéb feladatokban megegyezik a szervezeti egységek vezetőinek
feladat-, jog- és hatáskörével.

Felelősségének megállapítására a munkáltatói jogkör gyakorlója (intézményvezető) az
illetékes.
Telephelyek vezetőinek feladatai, hatáskörük, jogkörük és felelősségük
- Közreműködnek az irányításuk alatt dolgozók munkaköri leírásának elkészítésében.
- Elkészítik az éves és soron kívül kért jelentéseket.
- Vezetik az előírt nyilvántartásokat.
- Szervezik és levezetik a szervezeti egység munkaértekezleteit.
- Közreműködnek a felújítási és karbantartási munkák előkészítésében és
szervezésében.
- Figyelemmel kísérik a dolgozók balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatását.
- Folyamatosan figyelemmel kísérik a biztonságos munkavégzés feltételeit és
indokolt esetben intézkedést tesznek, illetve kezdeményeznek.
- Részt vesznek a biztonsági szemléken.
- Ellenőrzik és biztosítják a szakmai és technikai munkafolyamatok szakszerűségét és
higiénés szabályok betartását.
- Ellenőrzik és intézkedéseket tesznek telephelyük házirendjének betartására
vonatkozóan.
- Ellenőrzik a leltárakat
- Ellenőrzik és intézkedéseket tesznek a jogszabályok és belső szabályzatokra
vonatkozó előírásainak betartása érdekében.
- Ellenőrzik a szakdolgozók és kisegítő személyzet munkáját és etikai magatartását.
- Ellenőrzik a munkatársak által vezetett dokumentációt, segítik azok szakszerű
vezetését.
- Gondoskodnak az intézményi vagyon védelméről, az ellátottak biztonságáról.
- Aláírják a feladataik ellátása során keletkezett iratokat.
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Használják a nevükre kiadott bélyegzőt.
Joguk van a dolgozót munkájából kiállítani, ha az munkavégzésre alkalmatlan.
Felelősek az általuk kiadott intézkedések, utasítások helyességéért, az ellenőrzés
elvégzéséért, a szükséges intézkedések megtételéért, illetve intézkedések
kezdeményezéséért, a mulasztók felelősségre vonásáért,
Felelősek azért, hogy az ellátás színvonalának emeléséért minden lehetséges
intézkedést megtegyenek, gondoskodjanak a hibák feltárásáról és kijavításáról,
Felelősek a rendelkezésükre bocsátott intézményi vagyonért,
Felelősek az ellátottak és dolgozók biztonságáért,
Felelősek a jogszabályok és belső szabályzatok betartásáért.
Eseti felhatalmazás alapján elláthatják az intézmény képviseletét a felettes szervek,
a társszervek, a civil szervezetek és a sajtó irányában.

Felelősségüknek megállapítására a munkáltatói jogkör gyakorlója (intézményvezető) az
illetékes.
Szakmai vezetők feladatai, hatáskörük, jogkörük és felelősségük
- Elkészítik az irányításuk alatt dolgozók munkaköri leírását.
- Elkészítik az éves és soron kívül kért jelentéseket.
- Elkészítik a dolgozók munkarendjét és munkaidő-beosztását.
- Elkészítik a napi létszámjelentést.
- Előkészítik az éves és soron kívül kért jelentéseket.
- Kezelik a leltárakat.
- Kezdeményezik az egységben mulasztók felelősségre vonását, a hibák feltárását és
kijavítását.
- Felelősek az általuk kiadott intézkedések, utasítások helyességéért,
- Felelősek a szükséges intézkedések kezdeményezéséért.
- Felelősek a feltárt hibák kijavításáért,
- Felelősek a rendelkezésükre bocsátott intézeti vagyon kezeléséért.
- Felelősek jogszabályok és belső szabályzatok betartásáért.
- Munkavégzésük egyéb feladatokban megegyezik a beosztott dolgozók feladat-, jogés hatáskörével.
Felelősségének megállapítására a munkáltatói jogkör gyakorlója (intézményvezető) az
illetékes.
Beosztott dolgozók
A beosztott dolgozó munkáját munkaköri leírás alapján végzi.
Felelős:
- a munkavégzés során a jogszabályok, jelen Szervezeti és Működési Szabályzat,
valamint a belső szabályzatok és utasítások betartásáért,
- az intézmény működési rendjének és a munkaköri leírás betartásáért,
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-

az általa betöltött munkakör megkívánta szakmai követelmények megfelelő
szinten tartásáért, az előírt szakmai képesítés megszerzéséért,
az Etikai Kódex előírásának betartásáért,
a rendelkezésre bocsátott felszerelések, munkaeszközök megőrzéséért,
a tudomására jutott szolgálati titok és személyi adatok megőrzéséért.

A beosztott dolgozó kötelessége az intézmény érdekeinek védelme, az intézmény érdekeit sértő
tevékenységet nem folytathat. Köteles együttműködni az intézmény valamennyi dolgozójával.
Az Önkormányzati Szociális Szolgálat szervezeti ábrája

Székhely, 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 20
Családsegítő-és Gyermekjóléti egység

Telephely, 2840 Oroszlány, Hunyadi J. u.
7.
Gondozási egység

Intézményvezető

Telephely, 2840 Oroszlány, Mátyás kir. u.
7.
Hajléktalanokat ellátó egység

Telephely, 2840 Oroszlány, Óvoda köz 1 2.
Bölcsődei intézményegység
Gazdasági és üzemeltetési feladatok
ellátása
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal
2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.
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Állománytábla
Az Önkormányzati Szociális Szolgálat munkakörei, és az azokhoz kapcsolódó alkalmazotti létszámok.
Központi irányítás
intézményvezető
gépkocsivezető
recepciós
pályázati referens
összesen
Időskorúak átmeneti ellátása (102022)
telephelyvezető
szakmai vezető (ellátja az idősek nappali ellátásának
vezetését is)
csoportvezető ápoló, gondozó
ápoló, gondozó
szociális, mentálhigiénés munkatárs
összesen

1 fő
2 fő
1 fő
1 fő
5 fő

1 fő
1 fő
1 fő
7 fő
1 fő
11 fő

Házi segítségnyújtás (107052)
szociális gondozó
Idősek nappali ellátása (102030)
szakami vezető (az átmeneti ellátás szakmai vezetője
is)
szociális gondozó
Összesen

5 fő

2 fő
2 fő

Hajléktalanok átmeneti ellátása (107013)
telephelyvezető
szociális, mentálhigiénés munkatárs
szociális segítő
összesen

1 fő
3,5 fő
3 fő
7,5 fő

Hajléktalanok nappali ellátása (107015)
szociális, mentálhigiénés munkatárs
szociális segítő
összesen

2 fő
3 fő
5 fő

Családsegítő-, gyermekjóléti szolgáltatások (104042)
vezető családsegítő
családsegítő
összesen

1 fő
10 fő
11 fő
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Családsegítő-, és gyermekjóléti központ (104043)
szakmai vezető
esetmenedzser
szociális diagnózist készítő esetmenedzser
tanácsadó
óvodai és iskolai szociális segítő
lakásfenntartással összefüggő ellátások tanácsadó
asszisztens
összesen

1 fő
3 fő
1 fő
1 fő
3 fő
1 fő
2 fő
12 fő

Gyermekek átmeneti ellátása (104012)
vezető családsegítő
családsegítő
gondozónő
pszichológus
összesen

1 fő
2 fő
4 fő
1 fő
8 fő

Szociális étkeztetés – Konyha (107051)
szociális ápoló, gondozó
összesen

2 fő
2 fő

Szociális étkeztetés – Népkonyha (107051)
szociális és mentálhigiénés munkatárs
összesen

0,5 fő
0,5 fő

Gyermekek napközbeni ellátása (104030)
telephelyvezető
adminisztrátor
gondozónő
technikai munkatárs
összesen

1 fő
1 fő
29 fő
8 fő
39 fő

Mindösszesen 108 engedélyezett álláshely.

Munkaértekezletek, vezetői értekezlet rendje
Vezetői értekezlet
Az intézményvezető hívja össze legalább havi egyszeri rendszerességgel.
Résztvevői:
Telephelyek vezetői és szakmai egységek vezetői attól függően, hogy az intézményvezető
hogyan rendeli el. Az MKKSZ helyi alapszervezet képviselőjének állandó meghívása van a
vezetői értekezletre, mivel itt a munkavállalók több, mint 10%-át érintő kérdések is
megbeszélésre kerülnek.
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Megtárgyalja:
- az intézmény egészét érintő szervezeti és működési kérdéseket
- az éves munkatervet, és értékeli annak teljesítését
- a gazdálkodással kapcsolatos kérdéseket
- az éves képzési és tovább képzési tervet
- az etikai kérdéseket
- az intézmény valamennyi dolgozóját érintő élet- és munka körülményeket befolyásoló
kérdéseket
- továbbá mindazokat a kérdéseket, amelyeket a vezető, vagy az értekezlet tagjai az
értekezlet elé terjesztenek
Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet a vezető és bármely résztvevő
valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá, amit az irattárban kell őrizni. A jegyzőkönyv
mellékletét képezi az aláírt jelenléti ív. A jegyzőkönyvbe való betekintés jogát, az intézmény
valamennyi dolgozójának biztosítani kell.
Munkaértekezlet
Az intézmény működésében a demokrácia érvényesülése érdekében a vezető szükség
szerint, de évente legalább egy alkalommal munkaértekezletet tart.
Az értekezletet az intézményvezető hívja össze és vezeti.
Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi dolgozóját, a szakszervezet és a
közalkalmazotti tanács képviselőjét.
Az értekezlet a vezető beszámolója alapján megtárgyalja:
- az intézmény eltelt időszak alatt végzett munkáját,
- az intézmény munkatervét és annak teljesítését,
- a következő időszak feladatait,
- az etikai kérdéseket.
Az értekezletről emlékeztető jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a vezető és a
jegyzőkönyvvezető ír alá, és az irattárban meg kell őrizni.
A jegyzőkönyvbe betekinteni az előzetes jelzése után bármely ülésen résztvevő jogosult.
Arról másolatot csak hatósági (rendőrségi, bírósági) megkeresésére ad az intézmény.
A vezetőnek 8 napon belül írásban kell választ adni azokra a kérdésekre, amelyekre az
értekezleten nem adott választ.
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A helyettesítés rendje
A helyettesítés rendjének alkalmazása a döntést hozó, képviseleti, aláírási, utalványozási joggal
rendelkező intézményvezető távolléte esetén is biztosítja az intézmény zökkenőmentes
működését.
Az intézményvezetőt a távollétében a helyettesítésére kijelölt személy jogosult helyettesíteni
minden olyan ügyben, amelyben a döntés jogát kizárólagosan nem tartotta fent.
Ezek: költségvetést érintő döntések, új szakember alkalmazása.
Az intézmény vezető beosztású dolgozói saját hatáskörben - a munkavállalókkal való
egyeztetés mellett jelölik ki helyettesüket. Erről az intézményvezetőt tájékoztatják.
Az intézmény dolgozóinak esetében helyettesítésről a közvetlen felettes gondoskodik.
Az előre látható egy hónapnál hosszabb időtartamú helyettesítés esetén az intézményvezető a
helyettesítéssel kapcsolatos kérdéseket írásban rögzíti.
Helyettesítés esetén követendő eljárás:
- Az átruházott hatáskör és helyettesítési megbízás másnak át nem adható.
- A helyettes a helyettesítés időtartama alatt vezetői és ügyintézői teendőit a legjobb
tudásának megfelelően, a helyettesített személytől kapott útmutatás, valamint az adott
ügyre vonatkozó elképzeléseinek érvényre juttatása mellett köteles ellátni.
- A helyettes nem intézkedhet olyan ügyben, amelynek elhalasztása a helyettesített
akadályoztatásának lejártáig lehetséges.
- A helyettesítés tartamára a helyettes jogot kap arra, hogy a helyettesített által reá
ruházott jogait gyakorolja.
- A helyettes e minőségében tett intézkedéseiért saját személyében fegyelmi-, anyagiés büntetőjogi felelősséggel tartozik.
- A helyettes köteles részletesen és folyamatosan beszámolni a helyettesítettnek a
megtett intézkedésekről, eseményekről és a folyamatban lévő ügyekről.
A munkakör átadás-átvételének rendje
Az intézményből kilépő vezető közalkalmazott munkakörét jegyzőkönyvileg kell átvenni. A
munkakör átadás-átvételénél jelen van a felmentett közalkalmazott, a munkakört átvevő
közalkalmazott, intézményvezető, valamint a közalkalmazotti képviselő.
A munkakör átadás-átvétele során ki kell térni:
-

a munkakör fontosabb feladataira,
a folyamatban lévő ügyek állására,
vezető esetében a vezetett terület értékelésére, a tárgyi és személyi feltételek alapján.

Az intézmény alapdokumentumai
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Alapdokumentumok:
-

Alapító Okirat
Működési Engedély
Szervezeti és Működési Szabályzat
Házirendek
Szakmai Programok

Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok:
-

Iratkezelési Szabályzat
Gazdasági Szabályzatok:
Számviteli Szabályzat
Pénzkezelési Szabályzat
Leltározási és Selejtezési Szabályzat
Vagyonvédelmi Szabályzat
Belső ellenőrzési szabályzat

-

Műszaki- ellátási szabályzatok:
Munkavédelmi szabályzat
Tűzvédelmi szabályzat
Gépjármű használati szabályzat

Az intézmény rendelkezik hatályos Kollektív szerződéssel.
Érdekképviseleti Fórum
Az érdekképviseleti fórum szavazati joggal rendelkező tagjai választás alapján:
- az intézményi ellátást igénybe vevők közül 2 fő,
- az intézmény dolgozóinak képviseletében: 1 fő,
- kijelölés alapján az intézményt fenntartó önkormányzat képviseletében: 1 fő.
Az érdekképviseleti fórum
- Előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített az ellátottakkal,
valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai
programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készült
tájékoztatókat.
- Megtárgyalja az intézményben élők panaszait, - ide nem értve a jogviszony
keletkeztetésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat – és
intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé.
- Tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérésekben, az
ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban.
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-

-

Intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más illetékes
hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működtetésével kapcsolatos
jogszabálysértésre utaló jeleket észlel.
Az érdekképviseleti fórum részletes szabályait a házirend tartalmazza.

Az érdekképviseleti fórum működése
 A fórum üléseit, szükség szerint, de legalább évente kétszer tartja. Az alakuló ülésén
megválasztja a szavazati joggal rendelkező 1. a-c. pontjában meghatározott tagjait. Új
tagok csak választással kerülhetnek a fórumba.
 Az érdekképviseleti fórum tagjai közül elnököt választ, aki ellátja a fórum képviseletét.
Az ülések összehívásáért, az érdekképviseleti fórum tagjainak értesítéséért az elnök a
felelős.
 Az ülésekről, a panaszok kivizsgálásáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az
intézmény köteles megőrizni.
 A fórum akkor határozatképes, ha az ülésen a tagoknak több mint a fele jelen van.
 Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
Az intézményben a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján a Magyar
Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete intézményi
bizalmi testülete jogosult a szakszervezeti jogok gyakorlására.
Az intézmény biztosítja a szakszervezet működéséhez szükséges feltételeket
- szakszervezeti tisztségviselők munkaidő kedvezményét,
- helyiségek, és eszközök használatát.
V.

Záró rendelkezések

Jelen SZMSZ korábbi pontjaiban meghatározott jogszabályok mellett, az alábbi szabályok
figyelembe vételével készült el:
- Önkormányzati rendeletek,
- Az önkormányzatok között kötött megállapodás,
- A többször módosított közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat alapján, a benne meghatározottak szerint készülnek
az intézmény más szabályzatai.
A szabályzat az intézmény fenntartója, Oroszlány Város Önkormányzata Képviselőtestületének jóváhagyása után lép hatályba.
Oroszlány, 2019. március 25.
Baráth Domonkos
intézményvezető
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