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1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja, hogy meghatározza az 
intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, külső kapcsolatait. 
A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény minden közalkalmazottjára, illetve 
munkavállalójára, az intézménnyel tartós megbízási jogviszonyban állókra, az intézmény 
igazgatójára, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. 
Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és 
hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembe 
vételével kell alkalmazni. 
 
2. Az intézményi SZMSZ jogszabályi alapjai 
 Magyarország Alaptörvénye 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 A számvitelről szóló 2000. évi C törvény 

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

 A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 5/1993.       
(XII.26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 

 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 
törvény 

 A mindenkori költségvetési törvény 

 Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 

 A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. 
(XII.29.) Kormányrendelet 

 A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 

 A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális 
biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII.22.) EüM rendelet 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi 
önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési 
intézményeknél 77/1993. (V.12.) Kormányrendelet 

 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 20/2014. 
(IX.12.) rendelet 

 A fenntartó Önkormányzat mindenkori költségvetési rendelete 

 A fenntartó Önkormányzat vonatkozó egyéb rendeletei, közgyűlési határozatai  

 A IV. Sz. Gazdasági Működtető Központ alapító okirata  
 
és a fenti jogszabályok mindenkori módosításai. 
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3. A IV. Sz. Gazdasági Működtető Központ felépítése  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 fő 

IGAZGATÓ 

1 fő 

GAZDASÁGI VEZETŐ 
1 fő 

TITKÁRNŐ 
1 fő 

RENDSZERGAZDA 

1 fő 

SZÁMVITELI 

KOORDINÁTOR 

 

1 fő 

GONDNOK 

21,25 fő 

KARBANTARTÓ 

1 fő 

MŰSZAKI VEZETŐ 

1 fő 

KÖNYVELÉSI 

KOORDINÁTOR 

 

1 fő 

PÉNZÜGYI 

KOORDINÁTOR 

 

1 fő 

MUNKAÜGYI 

KOORDINÁTOR 

 

6 fő 

SZÁMVITELI 

ÜGYINTÉZŐ 

kötelezettségvállalás, 

szállítók 

 

4,5 fő 

KÖNYVELŐ 

előirányzat, 

kötelezettségvállalás 

teljesítés, bank, 

pénztár, nyitó-, záró 

bér, tárgyi eszköz, 

vegyes helyesbítő 

0,5 fő 

PÉNZTÁROS 

4 fő 

ÜGYINTÉZŐ 

készletnyilvántartó, 

élelmezési, vevő, áfa 

2,5 fő 

MUNKAÜGYI 

ÜGYINTÉZŐ 
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Az intézmény vezetője az igazgató. 
A munkavégzés helye a IV. Sz. GMK székhelye és telephelye, illetve az azzal 
munkamegosztási megállapodást kötött  intézmények területe. 
 
A IV. Sz. GMK engedélyezett létszáma: 
Igazgató:           1,00 fő 
Gazdasági vezető:          1,00 fő 
A gazdasági hivatalban dolgozók engedélyezett létszáma:    25,50 fő 
Az intézményekben dolgozó GMK közalkalmazottai, karbantartók:  21,25 fő 
Összesen:         48,75 fő 
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4. Azon költségvetési szervek legfontosabb adatai, melyek tekintetében a IV. Sz. GMK az Áht. 10. § (4a) és (4b) 
bekezdése szerinti feladatokat munkamegosztási megállapodás alapján ellátja 

 

4.1. Bartók Óvoda és tagóvodái  

 Bartók Óvoda Attila Utcai Tagóvodája Vackor Tagóvodája 

Óvodavezető/tagóvodavezető Dr.Gordánné Oláh Márta Kovács Ferencné Koczmann Ildikó 

OM azonosítója 201877 

Adószám 15792369-08 

Bankszámlaszám 11737007-15792369 

Törzskönyvi azonosító 792361 

KSH számjel 15792369-8510-322-08 

cím 
9024 Győr, Bartók B. u. 

35/C. 
9023 Győr, Attila u. 4. 9024 Győr, Pásztor u. 

21. 
helyrajzi szám 4422 4424 3283 

csoportszobák száma 4 4 4 

férőhelyek száma 100 111 116 
 

4.2. Bisinger Óvoda és tagóvodája 

 Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája 

Óvodavezető/tagóvodavezető Pallós Erzsébet Kiss Krisztina 

OM azonosítója 202643 

Adószám 15814115-2-08 

Bankszámlaszám 11737007-15814115 

Törzskönyvi azonosító 814119 

KSH számjel 15814115-8510-322-08 

cím 
9022 Győr, Tarcsay V. u. 

18-20. 
9021 Győr, Árpád u. 15. 
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helyrajzi szám 6492 7198 

csoportszobák száma 8 4 

férőhelyek száma 224 107 
 

4.3. Erzsébet Ligeti Óvoda és tagóvodái 

 
Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodája Szivárvány 

Tagóvodája 
Óvodavezető/tagóvodavezető Kántor Istvánné Auerné Kovács Rozália Etler Zsuzsanna 

OM azonosítója 201876 

Adószám 15792400-2-08 

Bankszámlaszám 11737007-15792400 

Törzskönyvi azonosító 792404 

KSH számjel 15792400-8510-322-08 

cím 
9023 Győr, Magyar u. 4. 9023 Győr, Kassák L. u. 

14/A. 
9023 Győr, Kodály Z. 

u. 18. 
helyrajzi szám 4128 4778/75 4778/53 

csoportszobák száma 9 9 8 

férőhelyek száma 254 220 220 
 

4.4. Gyárvárosi Óvoda 

 
Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf 

Tagóvodája 
Kiskúti Tagóvodája 

Óvodavezető/tagóvodavezető Vadász Ilona Zsuzsanna Majorné Tuba Andrea Baricz Anita 

OM azonosítója 202642 

Adószám 15814081-2-08 

Bankszámlaszám 11737007-15814081 

Törzskönyvi azonosító 814087 

KSH számjel 15814081-8510-322-08 
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cím 
9027 Győr, Tinódi u. 3-5. 9027 Győr, Vágóhíd u. 

5. 
9027 Győr, Kiskúti u. 

44. 
helyrajzi szám 6105 6375/9 5845 

csoportszobák száma 4 5 3 

férőhelyek száma 116 124 81 
 

4.5. Győri Mosolyvár Óvoda és tagóvodái 

 
Győri Mosolyvár Óvoda Micimackó Tagóvodája Magyar Utcai 

Tagóvodája 
Kismegyeri Tagóvodája 

Óvodavezető/tagóvodavezető 
Kutseráné Czigány Judit Könczölné Gáncs Rita Horváthné Pintér 

Magdolna 
Takács Ildikó Milla 

OM azonosítója 202641 

Adószám 15814098-2-08 

Bankszámlaszám 11737007-15814098 

Törzskönyvi azonosító 814098 

KSH számjel 15814098-8510-322-08 

cím 
9023 Győr, Lehel u. 7. 9023 Győr, Kodály Z. u.  

51. 
9024 Győr, Magyar u. 1. 9028 Győr, Arató u. 5. 

helyrajzi szám 4367 4778/101 4135 10026 

csoportszobák száma 4 4 3 2 

férőhelyek száma 109 116 79 50 
 

4.6. Kovács Margit Óvoda és tagóvodái 

 
Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német 

Nemzetiségi Tagóvodája 
Mónus Illés Utcai 

Tagóvodája 
Óvodavezető/tagóvodavezető Neuherzné Máté Mária Litkei Erika Szebényiné Csőre Ildikó 

OM azonosítója 202652 

Adószám 15814108-2-08 

Bankszámlaszám 11737007-15814108 
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Törzskönyvi azonosító 814108 

KSH számjel 15814108-8510-322-08 

cím 
9024 Győr, Répce u. 

8/A. 
9024 Győr, Cuha u. 16. 9024 Győr, Mónus I. u. 

39. 
helyrajzi szám 2672/23 2672/12 2711/6 

csoportszobák száma 5 6 7 

férőhelyek száma 130 174 196 
 

4.7. Márvány Óvoda és tagóvodái 

 
Márvány Óvoda Gyepszél Utcai 

Tagóvodája 
Szigeti Tagóvodája 

Óvodavezető/tagóvodavezető Varga Miklósné Reinelt Tamásné Mayer Nóra 

OM azonosítója 202644 

Adószám 15814122-2-08 

Bankszámlaszám 11737007-15814122 

Törzskönyvi azonosító 814120 

KSH számjel 15814122-8510-322-08 

cím 
9025 Győr, Márvány u. 

4. 
9025 Győr, Gyepszél u. 

60. 
9025 Győr, Radnóti M. 

u. 13. 
helyrajzi szám 8290/1 8991 8289 

csoportszobák száma 2 3 3 

férőhelyek száma 58 107 100 
 

4.8. Ménfőcsanaki Óvoda és tagóvodái 

 Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodája Manóvár Tagóvodája Gyirmóti Tagóvodája 

Óvodavezető/tagóvodavezető 
Nemes Lajosné Kovácsné Kurcsics 

Katalin 
Schramné Pongrác 

Ágnes 
Konczné Gyánó Andrea 

OM azonosítója 201902 
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Adószám 15792390-2-08 

Bankszámlaszám 11737007-15792390 

Törzskönyvi azonosító 792394 

KSH számjel 15792390-8510-322-08 

cím 
9012 Győr, Horgas u. 

21. 
9012 Győr, Horgas u. 

38. 
9012 Győr, Győzelem u. 

12. 
9019 Győr, Szent L. u. 

35-37. 
helyrajzi szám 26235/1 26221 26302 28022/2 

csoportszobák száma 4 8 3 2 

férőhelyek száma 112 224 84 60 
 

4.9. Nagybácsai Óvoda és tagóvodái 

 
Nagybácsai Óvoda Hédervári 

Tagóvodája 
Bóbita Tagóvodája Kisbácsai 

Tagóvodája 
(Kultúrház u.) 

Kisbácsai 
Tagóvodája 

(Boglárka u.) 

Óvodavezető/tagóvodavezető 
Németh Pavek Márta Horváthné 

Ivánkovics Katalin 
Fonyóné Varga 

Katalin 
Horváth Piroska 

OM azonosítója 201878  

Adószám 15792376-2-08  

Bankszámlaszám 11737007-15792376  

Törzskönyvi azonosító 792372  

KSH számjel 15792376-8510-322-08  

cím 
9030 Győr, Úttörő u. 

1/C. 
9026 Győr, 

Hédervári u. 6. 
9026 Győr, 

Szövetség u. 16. 
9029 Győr, 

Kultúrház u. 71. 
9029 Győr, 

Boglárka u. 47. 
helyrajzi szám 13604 10479 10509 12645 12643 

csoportszobák száma 4 4 4 3 1 

férőhelyek száma 112 107 116 75 25 
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4.10. Sün Balázs Óvoda és tagóvodái 

 
Sün Balázs Óvoda Mesevár Tagóvodája Benedek Elek 

Tagóvodája 

Óvodavezető/tagóvodavezető 
Holle Zsuzsanna Borbély Julianna 

Borbála 
 

OM azonosítója 201900 

Adószám 15792383-2-08 

Bankszámlaszám 11737007-15792383 

Törzskönyvi azonosító 792383 

KSH számjel 15792383-8510-322-08 

cím 
9024 Győr, Örkény I. u. 

4. 
9024 Győr, Répce u. 34. 9024 Győr, Cuha u. 32. 

helyrajzi szám 2858/16 2672/47 2672/36 

csoportszobák száma 10 5 4 

férőhelyek száma 284 145 135 
 

4.11. Szentiváni Óvoda és tagóvodái 

 Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája Váci Utcai Tagóvodája 

Óvodavezető/tagóvodavezető Fortuna Lászlóné Tamasics Jánosné Cseh Andrásné 

OM azonosítója 202640 

Adószám 15814050-2-08 

Bankszámlaszám 11737007-15814050 

Törzskönyvi azonosító 814054 

KSH számjel 15814050-8510-322-08 

cím 
9011 Győr, Kör tér 23. 9011 Győr, Sugár u. 40-

42. 
9011 Győr, Váci u. 1-3. 

helyrajzi szám 42270/3 40179-40180 42388 

csoportszobák száma 6 7 3 

férőhelyek száma 168 238 84 
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4.12. Tárogató Óvoda és tagóvodái 

  
Tárogató Óvoda Móra Ferenc 

Tagóvodája 
Lepke Tagóvodája 

Óvodavezető/tagóvodavezető Bognár Sándorné Foltányiné Varjasi Rita Kovács Veronika 

OM azonosítója 201875 

Adószám 15792417-2-08 

Bankszámlaszám 11737007-15792417 

Törzskönyvi azonosító 792415 

KSH számjel 15792417-8510-322-08 

cím 
9028 Győr, Tárogató u. 

19. 
9028 Győr, Tárogató u. 

2. 
9028 Győr, Lepke u. 35-

37. 
helyrajzi szám 591/4 695/6 279/52 

csoportszobák száma 8 4 6 

férőhelyek száma 232 115 174 

 
4.13. Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora 

 Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora 

táborvezető Fehérné Bocska Erzsébet 

cím 9081 Győrújbarát, Arany J. u. 145. 

Adószám 16716498-2-08 

Bankszámlaszám 11737007-16716498 

Törzskönyvi azonosító 675749 

KSH számjel 16716498-5520-322-08 

férőhelyek száma 282 
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4.14. Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 

  Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 

igazgató Bartalné dr. Tóth Györgyi 

cím 9023 Győr Kodály Z. u. 18. 

Adószám 16718476-2-08 

Bankszámlaszám 11737007-16718476-10010000 

Törzskönyvi azonosító 676087 

KSH számjel 16718476-8891-322-08 
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5. A IV. Sz. Gazdasági Működtető Központ adatai 
 
Az intézmény alapítója:    Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
Az alapítás éve:        2012 .- 275/2012 (XI.30.) Kgy. határozat 
Az intézmény fenntartója: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 
A fenntartó címe:  Győr, Városház tér 1. 
A névváltozásról szóló alapító okirat száma, kelte:  

1/A.-214/2015. (XI.13.) 
Adószáma:  15802736-2-08 
Statisztikai számjele:  15814122-8510-322-08 
 
Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel 
rendelkező költségvetési szerv. 
 
Az intézmény általános forgalmi adó alanyisága 
Az intézmény adóalanynak minősül, éves áfa bevallásra kötelezett. Az ÁFA bevallás 
gyakorisága a vonatkozó jogszabályok alapján kerül megállapításra. 
 
Bankszámla feletti rendelkezési jog 
Az intézmény számlavezető pénzintézete az OTP Bank Nyrt. Nyugat–Dunántúli Régió Győri 
Igazgatósága fiókja 
A pénzintézet címe:  9022 Győr, Teleki László u. 51. 
Fenti pénzintézetnél vezetett bankszámla száma: 11737007-15802736 
Elnevezése: költségvetési 
Az intézmény pénzeszközeit csak az önkormányzat által meghatározott pénzintézetnél nyitott 
bankszámlán kezelheti, más pénzintézeteknél bankszámlát nem nyithat.  
Bankszámlához kapcsolódó alszámlák nyitásához az irányító szerv írásbeli engedélye 
szükséges.  
A számla feletti rendelkezésre az Intézmény Pénzkezelési Szabályzata mellékletét képező 
aláírási címpéldányon szereplő dolgozók jogosultak. 
Bankszámla feletti rendelkezésre csak két aláíró együttesen jogosult.  
Amennyiben a bankszámlák feletti rendelkezési jogosultságra kijelölt személyekben valamely 
ok miatt változás következik be, a számlavezető pénzintézethez új aláírás-bejelentő 
címpéldányt kell benyújtani. 
Az aláírók személyének kijelölése az igazgató feladata. 
 
A gazdasági szervezet feladatai: 

- Költségvetés tervezése 
- Előirányzatok felhasználása 
- Előirányzat-módosítás, pótelőirányzat 
- Pénz- és bankszámlakezelés 
- Étkeztetés, étkezési térítési díjak beszedése, elszámolása az óvodákkal kötött 
munkamegosztási megállapodás alapján 
- Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés igazolása 
- Analitikus nyilvántartások vezetése 
- Vagyonkezelés, selejtezés, leltározás 
- Energiagazdálkodás 
- Munkaerő- és bérgazdálkodás 
- Beszámolás, információ áramoltatás, adatszolgáltatás 
 



19 
 

5.1 költségvetés tervezése 
Az intézmény az irányító szerv által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványokon 
megtervezi (a következő évi) várható saját bevételeit, kiadásait. Részletesen tervezi a 
bevételeket és kiadásokat. A bevétel változásához a kiadási szintet megfelelően módosítja. A 
személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok és dologi kiadások módosításához adatot 
szolgáltat (jogszabályok miatti változások: soros előrelépés, jubileumi jutalom stb.).  
A Közgyűlés által jóváhagyott kiemelt előirányzati kerettől, valamint az irányító szerv által 
megadott tervezési irányelvektől eltérni nem lehet.  
A gazdasági szervezet elkészíti a IV. Sz. GMK költségvetését, szöveges indoklását, amely 
tételesen tartalmazza az adott költségvetési előirányzat összegének számítási módját, és 
indoklását. 
 
A költségvetést a Magyar Államkincstár KGR K11 központi adatbázisában rögzíti, a rögzítést 
követően a nyomtatvány garnitúrát kinyomtatja és megadott határidőre a kért példányszámban 
az irányító szervnek megküldi. 
A IV. Sz. GMK-val Munkamegosztási megállapodást kötött költségvetési szervek esetében a 
végleges költségvetés összeállításáért, és az irányító szerv részére történő megküldéséért az 
igazgató, az intézményvezetők, az EBI igazgatója, a Gyermektábor igazgatója, és a gazdasági 
vezető egyaránt felelős. A IV. Sz. GMK gazdasági szervezete a költségvetési rendelet 
jóváhagyása után az OrganP rendszer nyilvántartásában rögzíti az eredeti előirányzatokat, 
ezzel párhuzamosan tájékoztatja az igazgatókat és intézményvezetőket.  
 
5.2 Az előirányzatok felhasználása 
A gazdasági szervezet a IV. Sz. GMK-ba beérkező számlákat dátumbélyegzővel érkezteti és 
iktatja. A beérkező számla teljesülésének szakmai teljesítés igazolását követően a számlát a 
kötelezettségvállalás modulban rögzíti. Kötelezettségvállalás OrganP rendszerben történő 
rögzítését követően utalványoztatni és ellenjegyeztetni kell a bizonylatokat, ezt követően 
kerül felvitelre a pénzügyi modul szállítói analitikájába. 
 
A számlák pénzügyi teljesítése banki utalással vagy házipénztári kifizetéssel történik. Banki 
utalás az OrganP programmal feldolgozott számlák összeállítását követően, az OTP Bank 
Nyrt. Elektra utalási programjával, terminálon keresztül valósul meg elsősorban. 
 
A gazdasági szervezet az intézmények által nyújtott szolgáltatásokról a szerződés alapján 3 
példányban számlát állít ki az OrganP program vevő analitikájában. A számla első példánya 
átadásra kerül a vevőnek, a második példány a pénzügyi teljesítés beérkezését követően a 
bankbizonylat mellékletét képezi, a harmadik példány folyamatosan lefűzésre kerül. 
 
A gazdasági szervezet a bevételi előirányzatok teljesüléséről, és a kiadási előirányzatok 
felhasználásáról időszakos költségvetési jelentést készít. A költségvetési jelentést 
meghatározott határidőre az irányító szervnek megküldi, majd a tartalmáról az 
intézményvezetőket és az igazgatókat tájékoztatja. 
 
A szervezet gazdasági vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri az előirányzatok 
teljesítésének alakulását tervezési alapegységenkénti bontásban.  
 
5.3 Előirányzat-módosítás, pótelőirányzat 
A IV. Sz. GMK alapító okirata értelmében minden előirányzata felett teljes jogkörrel 
rendelkezik. Ennek megfelelően előirányzat felhasználási, és előirányzat módosítási 
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hatáskörét önállóan gyakorolja, a költségvetésben jóváhagyott előirányzatokon belül köteles 
gazdálkodni. 
 
Indokolt esetben saját, vagy irányító szervi hatáskörű előirányzat módosítást kezdeményez. A 
saját hatáskörű előirányzat módosítást kontírozza, és a nyilvántartásban rögzíti. 
Irányító szervi hatáskörben történő módosítási kérelmet az irányító szervnek küldi meg, majd 
előirányzat módosítás, pótelőirányzat biztosítása esetén az irányító szerv értesítése alapján a 
kontírozást elvégzi, ezt követően könyveli (a könyvelési programban felvezeti és a főkönyvi 
könyvelés részére átadja). 
 
A gazdasági szervezet az előirányzatokról havonta, a megadott határidőre a kötelező 
formanyomtatványt az irányító szerv részére megküldi. Az előirányzatok nyilvántartásáért a 
gazdasági vezető, vagy az általa megbízott személy felelős. 
 
 
5.4 Pénz és bankszámlakezelés 
A IV. Sz. GMK önálló bankszámlával rendelkezik. A banki utalás a IV. Sz. GMK gazdasági 
szervezeténél történik OTP terminálon keresztül.  
 
A bankszámlához kapcsolódóan a Pénzkezelés Szabályzata alapján házipénztárt működtet.  
A készpénz kifizetés és a banki utalások szabályszerűségéért a gazdasági vezető a felelős, és 
egyben gondoskodik a készpénz biztonságos tárolásáról. 
 
Az OrganP házipénztár modulját a gazdasági vezető által kijelölt személyek kezelik. Pénztár 
bizonylat elsősorban az OrganP-ből állítható ki. 
 
A gazdasági szervezet havonta, a tárgyhónapot megelőzően a IV. Sz. GMK valamennyi 
várható bevételét és kiadását számba véve, napi bontásban elkészíti a finanszírozási tervét, 
melyet a megadott határidőre megküld az irányító szervnek a megállapodás alapján 
együttműködő intézményekre vonatkozóan.  
A tárgyhónapot követően a tényleges finanszírozást az irányító szerv arra kijelölt 
munkatársával egyezteti. 
 
A jóváhagyott intézményi költségvetésben meghatározott irányító szervi támogatás 
rendelkezésre bocsátása, a IV. Sz. GMK elszámolási számláján kincstári finanszírozási 
rendszerben valósul meg. 
 
5.5 Étkeztetés, étkezési térítési díjak beszedése és elszámolása 
 A IV. Sz. GMK önállóan, saját felelősségére végzi az intézményi ellátási (étkezési) díjaknak, 
az alkalmazottak, és vendégek térítési díjainak beszedését, és nyilvántartását. Nyilvántartást 
vezet az étkezés igénybevételéről, a fizetendő személyi térítési díjakról, a hátralékokról és a 
túlfizetésekről.  
 
Az intézmény élelmezési ügyintézői a beszedett térítési díjakról, az élelmezési számlázó 
programból összesítő listát köteles nyomtatni (készíteni), és a beszedett étkezés térítési díjakat 
a Security Patent pénzszállítói által az OTP-nél vezetett bankszámlára köteles befizetni. 
A IV. Sz. GMK élelmezési ügyintézői a beszedett térítési díjakról, a kapcsolódó szociális 
támogatásokra jogosultakról, a támogatás összegéről, és a megrendelt ételadag mennyiségéről 
analitikus nyilvántartást vezetnek. 
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A IV. Sz. GMK az étkezői nyilvántartás, és a havi élelmezés-jelentés 1 példányát – a 
gazdasági vezető által meghatalmazott személyek aláírásával (készítette, ellenőrizte) az egyéb 
élelmezési dokumentumokkal együtt – köteles lefűzve tárolni. 
A IV. Sz. GMK munkatársa köteles a szállító által kiállított számla mellékletében szereplő 
adagszámokat, és az általa nyilvántartott, megrendelt és a szállító által számlázott 
adagszámokat ellenőrizni, eltérés esetén a szállítóval a kifizetést megelőzően egyeztetni.   
 
 
5.6 Kötelezettség vállalás, utalványozás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés igazolása 
A IV. Sz. GMK feladatainak ellátását szolgáló, a kiadási előirányzatokat terhelő fizetési, vagy 
más teljesítési kötelezettség vállalása, vagy ilyen követelés előírása törvényben meghatározott 
kivétellel az igazgató, vagy az általa írásban megbízott, a IV. Sz. GMK alkalmazásában álló 
személy hatáskörébe tartozik. A kötelezettség vállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell 
alapulnia.  
 
A kötelezettségvállalás írásban, kizárólag pénzügyi ellenjegyzést követően, a pénzügyi 
teljesítés esedékességét megelőzően történhet.  
Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettség vállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely 
értéke a 100.000 Ft-ot nem éri el, vagy pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik. 
A kötelezettségvállalás során figyelemmel kell lenni arra, hogy a szakmai feladat ellátásához 
szükséges jogszerű, illetve a megoldási lehetőségek közül a célszerűséget, hatékonyságot 
segítő változat kerüljön megvalósításra. 
 
A kötelezettség vállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.  
A kötelezettségvállalás írásos dokumentumai elsősorban a következők lehetnek: 

- Kinevezési okirat 
- Szerződés 
- Megállapodás 
- Visszaigazolt megrendelés 
- Pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés aláírt dokumentuma 
- Saját készítésű kötelezettségvállalási bizonylat 

 
 
Utalványozás 
A kiadások utalványozása a teljesítés igazolását követően, az érvényesített okmány alapján 
történik.  
Utalványozásra az igazgató, távolléte, vagy akadályoztatása esetén a gazdasági vezető, vagy 
az adott terület koordinátora, vagy az igazgató által írásban megbízott, a IV. Sz. GMK-ban 
dolgozó személy jogosult. 
Az utalványozás csak az ellenjegyzésre jogosult személy aláírásával együtt érvényes. 
Nem kell utalványozni a termék értékesítéséből, szolgáltatás nyújtásából – számla, 
egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó, 
valamint a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését, a bankszámla 
vezetésével, és az azon végzett műveletekkel kapcsolatban a számlavezető által felszámított 
díjakkal, költségekkel kapcsolatos kiadásokat. 
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Ellenjegyzés 
A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, 
hogy 
a) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett, és 
várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, 
b) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és 
c) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 
 
A pénzügyi ellenjegyző a feladata ellátásához szükség szerint szakértőt vehet igénybe. 
Ha a kötelezettségvállalás nem felel meg az előírtaknak, a pénzügyi ellenjegyzőnek erről 
írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót. 
Ha kötelezettséget vállaló szerv vezetője a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a 
pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles annak eleget tenni, és e tényről az 
irányító szervet haladéktalanul írásban értesíteni.  
A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán, a pénzügyi ellenjegyzés 
dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult 
személy aláírásával kell igazolni. 

Az utalvány ellenjegyzésére a gazdasági vezető, vagy az adott terület koordinátora, vagy a 
gazdasági vezető által írásban kijelölt, az Ámr. 55. § (3) bekezdésében foglalt képesítési 
előírásoknak megfelelő, a költségvetési szerv állományába tartozó személy jogosult. 
 
Érvényesítés  
Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az 
összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az 
államháztartási számviteli kormányrendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban 
foglaltakat megtartották-e. 
Az érvényesítés a számla beérkezését követően, de az elvégzett munka, a szállított anyag, áru, 
a teljesített szolgáltatás kifizetését, illetőleg a bevételek beszedését megelőző ellenőrző 
tevékenység.  
Az érvényesítést a költségvetési szerv állományába tartozó, a gazdasági vezető által írásban 
kijelölt személy végezheti.   
 
Szakmai teljesítés igazolása Ámr. 57. § (3) – (4) bekezdés 
A szakmai teljesítés igazolásának a kiadás érvényesítése, utalványozása előtt kell 
megtörténnie. A szakmai teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni 
kell, szakmailag igazolni kell a következőket: 

 a kiadások teljesítésének jogosságát, 
 a kiadások összegszerűségét, 
 az ellenszolgáltatást is magába foglaló kötelezettségvállalás esetében annak 

teljesítését. 
 
A szakmai teljesítés igazolására jogosult az igazgató, és a munkamegosztási megállapodás 
alapján az intézmények vezetői, a gazdasági vezető, az adott terület koordinátora, vagy az 
általuk megbízott, a költségvetési szerv állományába tartozó dolgozó. 
A kötelezettségvállaló, és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében 
azonos személy nem lehet.  
Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a 
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult, és a teljesítést igazoló személlyel. 
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Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés 
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári 
Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná 
el. 
 
A kötelezettséget vállaló szerv a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés 
igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről, és aláírás-mintájukról a 
belső szabályzatában foglaltak szerint nyilvántartást vezet. 
 
A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogköröket a 4. sz. melléklet tartalmazza. 
 
5.7 Analitikus nyilvántartások vezetése 
A IV. Sz. GMK a hatályos rendelkezéseknek megfelelő analitikus nyilvántartásokat köteles 
vezetni:  

 a IV. Sz. GMK-nál foglalkoztatott közalkalmazottak, és a létszámhoz kapcsolódó 
illetménykeret tételes kimutatása, 

 a túlóra, a helyettesítések nyilvántartása, a (táppénz) betegszabadság nyilvántartása, 
 immateriális javak, 
 nagy értékű tárgyi eszközök, földterület, telkek, épületek, építmények, gépek 

berendezések, felszerelések, járművek, 
 üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncessziós eszközök, 
 a kisértékű tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása, 
 a gyermek és felnőtt étkezéssel kapcsolatos pénzügyi és statisztikai adatok 

nyilvántartása, 
 a meghatározott célra átvett pénzeszközök elszámolása és nyilvántartása, 
 a IV. Sz. GMK pályázati támogatásainak elszámolása és nyilvántartása, 
 a fizetési előlegek nyilvántartása, 
 a pénztári előleg elszámolások nyilvántartása, 
 IV. Sz. GMK szabadság nyilvántartása, 
 IV. Sz. GMK kötött felhasználású támogatásai felhasználásának nyilvántartása, 
 IV. Sz. GMK egyedi céltámogatásai felhasználásának analitikus nyilvántartása, 
 IV. Sz. GMK szigorú számadású nyomtatványai nyilvántartása, elszámolása, 
 előirányzatok nyilvántartása, 
 kimenő- és bejövő számlák nyilvántartása. 

 
5.8 Vagyonkezelés 
A IV. Sz. GMK a használatában lévő önkormányzati vagyon felett a vonatkozó Kgy. 
rendeletben meghatározottak szerint rendelkezik, és vezeti az előírt nyilvántartásokat.  
Ennek értelmében a IV. Sz. GMK – mint önkormányzati vagyonkezelő – a rendelkezésére 
bocsátott önkormányzati vagyontárgyat birtokolja, használja, és a használatából származó 
bevételt beszedi. 
A IV. Sz. GMK köteles gondoskodni: 

 a kezelésébe átadott vagyontárgy értékének megőrzéséről, ennek keretében viseli a 
vagyontárgy fenntartásával, karbantartásával, őrzésével kapcsolatos terheket,  

 köteles gondoskodni a vagyontárgy nyilvántartásáról, állományváltozásának 
átvezetéséről, és a tulajdonos önkormányzat felé történő elszámolásáról. 
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Selejtezés, leltározás 
Az intézmény vezetőjének feladata a felesleges vagyontárgyak folyamatos feltárása.  
A IV. Sz. GMK gazdasági szervezete a Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és 
selejtezésének szabályzata, és a Leltárkészítési és leltározási szabályzat alapján elvégzi a 
hasznosításhoz kapcsolódó, vagy selejtezési, ezt követően a leltározási feladatait. 
 
A gazdasági szervezet a vonatkozó szabályzatban foglaltaknak megfelelően megállapítja, és 
jegyzékbe sorolja a feleslegessé vált, illetve rendeltetésszerűen nem használható 
vagyontárgyak körét.  
Elkészítteti a szakértői véleményt (amennyiben szükséges), majd értékesíti, vagy selejtezi az 
eszközöket.  
Összeállítja a selejtezési és megsemmisítési jegyzőkönyveket, a hulladék-anyagok 
jegyzőkönyvét, megteszi a további szükséges intézkedéseket. 
A gazdasági vezető elkészíti, az igazgató jóváhagyja a leltározási ütemtervet, amely alapján  
a gazdasági szervezet lefolytatja, és dokumentálja  a leltározást, gondoskodik a 
leltárbizonylatok, iratok megfelelő példányainak őrzéséről, kezeléséről. 
 
Tárgyév közben végrehajtott leltározás esetén – a hatályos rendelkezéseknek, 
szabályzatoknak megfelelően dönthet arról, hogy ezt a leltár listát, a leltárt követően 
figyelembe veendő változásokkal együtt mérleg alátámasztásnak tekinti, vagy a fordulónappal 
újra leltároz.  
A vonatkozó jogszabály által előírt gyakorisággal köteles leltározni a mérleget alátámasztó 
tételeket. 
A többi intézmény vonatkozásában a munkamegosztási megállapodás szerint jár el. 
 
5.9 Energiagazdálkodás 
Az intézmény energia számláinak ellenőrzése, kezelése, a szolgáltatókkal és hatóságokkal 
való kapcsolattartás a IV. Sz. GMK feladata azzal, hogy valamennyi ilyen irányú 
tevékenységéről a IV. Sz. GMK az intézkedéssel egyidejűleg írásban tájékoztatja az érintett 
intézmény vezetőjét.  
A IV. Sz. GMK munkatársa évente két alkalommal, júliusban és decemberben a rendelkezésre 
álló adatok alapján kontrollálja a közüzemi szolgáltatók számláit.  Kiugró értékek esetén 
helyszíni ellenőrzést végez, és javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére az érintett 
intézmény vezetője felé. 
A IV. Sz. GMK a munkamegosztási megállapodás alapján nyilvántartja az intézmények, és az 
intézmények telephelyeinek energiafelhasználását a fenntartó központi energetikai 
rendszerében, energia fajtánként, mennyiségben, és értékben egyaránt.  
 
5.10 Munkaerő- és bérgazdálkodás 
A IV. Sz. GMK a létszám- és személyi juttatás előirányzataival önállóan gazdálkodik, teljes 
jogkörrel rendelkezik előirányzatai felett, felelős a felhasználás alakulásáért, figyelemmel 
kíséri az engedélyezett álláshelyek betöltöttségét, a havi illetménykeret-lekötésének 
alakulását, a rendszeres kifizetéseket. 
 
Az igazgató a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett ellátja a költségvetési szerv 
által foglalkoztatottak vonatkozásában a munkáltatói jogkör gyakorlásával együtt járó 
feladatokat, a gazdasági szervezet elkészíti és kiadja a közalkalmazotti jogviszony, 
munkaviszony létesítésével, módosításával, illetve megszüntetésével (megszűnésével) 
kapcsolatos okmányokat (kinevezés, besorolás, adatfelvételi lap, kinevezés módosítás, 
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átsorolás, elszámoló lap, közalkalmazotti igazolás, közalkalmazotti jogviszony megszüntető 
irat). 
 
A IV. Sz. GMK a jogviszonnyal, munkaviszonnyal kapcsolatos, a munkavállaló és a 
munkáltató részéről aláírt okmányokat megküldi a Magyar Államkincstárnak. 
 
A bérjellegű, nem rendszeres kifizetések (megbízási szerződés alapján végzett munka 
ellenértéke, túlóradíj, jubileumi jutalom, stb.) számfejtése a KIRA programban történik a 
szakmai teljesítést, utalványozást és ellenjegyzést követően, a kifizetést az intézmény 
bankszámlájáról átutalással teljesíti. 
 
A gazdasági szervezet a Magyar Államkincstárnak havi rendszerességgel jelenti a munkából 
való távolmaradást (betegszabadság, GYED, GYES, táppénzes ellátások), valamint a túlórát, 
a helyettesítést, és a szabadság felhasználást. 
 
A gazdasági szervezet feladata a rendszeres és nem rendszeres bérkifizetésről készült 
bérjegyzékek, a kifizetési jegyzékek ellenőrzése, kontírozása, az OrganP rendszerben rögzített 
bérfeladások könyvelési bizonylatainak egyeztetése, könyvelése. 
 
5.11 Adatszolgáltatás, beszámolás 
A IV. Sz. GMK gazdasági szervezete a jogszabályi előírásoknak megfelelően, időszakonként 
az előírt határidőre és adattartalommal a könyvelési adatok alapján elkészíti az évközi és az 
éves pénzforgalmi beszámolót és mellékleteit. Az éves beszámoló részeként elkészíti a 
céltámogatások elszámolását, a szöveges értékelést, adatot szolgáltat a pénz és előirányzat 
maradványról, feladatmutatók alakulásáról. 
 
A beszámolót a Magyar Államkincstár KGR K11 központi adatbázisában rögzíti, a rögzítést 
követően a nyomtatvány garnitúrát kinyomtatja, és megadott határidőre, a kért 
példányszámban az irányító szervnek megküldi minden intézményre vonatkozóan. 
A beszámoló elkészítéséért és az adatszolgáltatás pontosságáért az igazgató, és a gazdasági 
vezető a felelős. 
 
6. A IV. Sz. GMK képviselete, vezetőjének kinevezési rendje 
 

A IV. Sz. GMK képviseletére jogosultak köre 
Az intézményt az igazgató képviseli. A IV. Sz. GMK képviseletével az intézmény 
munkatársait az igazgató, az ügyek meghatározott körére, eseti vagy folyamatos jelleggel, 
írásban megbízhatja. 
 
Az igazgató kinevezésének rendje, a munkáltatói jogok gyakorlása 
Az intézmény igazgatója magasabb vezető beosztású közalkalmazott. Az igazgatót a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és annak végrehajtásáról a 
helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési 
intézményekről szóló 77/1993. (V.12.) Kormányrendelet előírásai alapján nyilvános pályázat 
útján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése bízza meg és gyakorolja 
felette a munkáltatói jogokat. Az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a polgármester gyakorolja. 
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Az intézmény működése során alkalmazott szakfeladatokat és főkönyvi számlaszámokat a 
Számviteli Politika tartalmazza. 
 
 

A IV. Sz. Gazdasági Működtető Központ bélyegzői 
Körbélyegző: közepén a Magyar Köztársaság címere, peremén „IV. Sz. Gazdasági 
Működtető Központ Győr” szöveggel. 
Szövegbélyegző: két sorban „IV. Sz. Gazdasági Működtető Központ 9021 Győr, Virágpiac 
tér 3.” szöveggel. 
 
7. A IV. Sz. GMK és az Önkormányzat kapcsolata 
A IV. Sz. GMK feladatai ellátásához az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
költségvetéssel rendelkezik, pénzügyi-gazdasági tevékenységének rendjét az államháztartás 
működési rendjéről szóló, és a helyi önkormányzatok irányítása alá tartozó költségvetési 
szervekre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kell kialakítani. 
Tevékenységét a Humánpolitikai Főosztály irányításával végzi. 
 
A IV. Sz. GMK és a külső szervezetek kapcsolata 
A IV. Sz. GMK együttműködésen alapuló kapcsolatot tart fenn azokkal a külső 
szervezetekkel, amelyekkel együttműködni szükséges, vagy amely felé hatályos jogszabályok 
adatszolgáltatási (bevallási) kötelezettséget írnak elő (MÁK, területi Népegészségügyi Intézet, 
NAV, OEP, NYP stb.). 
 
8. A IV. Sz. GMK tevékenységi köre és feladatai 
 
A költségvetési szerv alaptevékenysége: Önkormányzati intézményeket ellátó, kisegítő 
szolgáltatás. Az önkormányzat feladatába tartozó bölcsődei intézményhálózat, óvodai 
köznevelési feladatot ellátó intézmények, és a Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora 
pénzügyi, gazdasági, működtetési feladatainak ellátása. 
 
Az intézmény alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 

 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
 041232 Start-munka program – téli közfoglalkoztatás 
 041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
 091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai 
 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
 
9. Az igazgató és alárendelt közvetlen munkatársai feladatai 
 

9.1. Az igazgató feladatai 
 Az igazgató a IV. Sz. GMK ügyeiben önállóan és egyszemélyi felelősséggel dönt az 

érvényes jogszabályok keretein belül. Felelős az intézmény tevékenységéért és teljes 
működéséért. 

 Gyakorolja a munkáltatói és fegyelmi jogkört, meghatározza a munkatársak munka- 
és feladatkörét, gondoskodik a munkafegyelem fenntartásáról. 

 Megteremti a munka állandó minőségi javításának és az egyéni felelősség 
érvényesítésének feltételeit. 
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 Képviseli az intézményt az irányító szervnél, valamint a hatóságokkal, jogi 
személyekkel és magánszemélyekkel szemben. 

 A IV. Sz. GMK vonatkozásában a költségvetési előirányzatok tekintetében önálló 
jogkörrel rendelkezik. 

 A munkatársak bevonásával gondoskodik az éves költségvetés tervezéséről, és annak 
jóváhagyását követően folyamatosan irányítja, és ellenőrzi annak végrehajtását. 

 Gondoskodik a költségvetésre és annak végrehajtására vonatkozó jelentések, 
adatszolgáltatások elkészíttetéséről. 

 Folyamatosan szervezi és irányítja – a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának szakirodáival egyeztetve – a IV. Sz. GMK hatáskörébe utalt önállóan 
működő intézményekkel történő kapcsolattartást, a munkamegosztási megállapodás 
alapján biztosítja számukra a gazdálkodáshoz szükséges információkat. 

 Szabályzatok, utasítások, kiadásával gondoskodik a munka színvonalas 
végrehajtásáról, a munkatársak szakmai továbbképzéséről. 

 Irányítja a munkatársak humánpolitikai, munkaügyi és illetmény ügyeinek intézését, 
a vezetők és közvetlen munkatársainak szabadságát engedélyezi, jutalmazza, és 
szükség esetén segélyezi munkatársait. 

 Távolléte idejére írásban rendelkezik a helyettesítéséről. 
 Az igazgató egyes teendőket részben, vagy egészben átruházhat munkatársaira, 

azonban ezek kifogástalan elvégzéséért felelőssége fennáll. 
 

9.2. A gazdasági vezető feladatai 
 Közvetlenül az igazgató irányítása alá tartozik, aki gyakorolja felette a munkáltatói 

jogokat, megszabja feladat és munkakörét, amelyet munkaköri leírásban rögzítenek. 
 Irányítja, és tevékenyen részt vesz a költségvetési tervezési feladatok elvégzésében. 

Gondoskodik arról, hogy a gazdálkodási feladatok a jogszabályi előírásoknak, a 
törvényeknek, a hatályos jogszabályoknak, az irányelveknek, a felettes szerv 
rendelkezéseinek megfelelően kerüljenek végrehajtásra. 

 Irányítja, és folyamatosan ellenőrzi a IV. Sz. GMK és a IV. Sz. GMK-val 
munkamegosztási megállapodást kötött intézmények gazdálkodását, költségvetési 
előirányzatainak alakulását. Javaslatokat készít az igazgatónak az észlelt 
hiányosságok megszüntetésére, a hibák kiküszöbölésére, az éves előirányzat 
teljesítésére. 

 A működés minden területén ügyel a törvények, a felettes szerv utasításainak 
betartására és betarttatására. 

 Kialakítja, szervezi, irányítja és ellenőrzi - a törvénynek megfelelően – a IV. Sz. 
GMK teljes működésére vonatkozó számviteli és pénzügyi rendszert, amely 
biztosítja az anyagi, pénz- és egyéb eszközökkel való pontos elszámolást, a hatékony 
gazdálkodást, a megfelelő színvonalú adatszolgáltatást, a vagyonvédelmet. 

 Irányítja és ellenőrzi a hozzá beosztott szervezeti egységeket, munkatársakat. 
 Ellátja a költségvetési tervezéssel kapcsolatos feladatokat (előkészítés, 

információgyűjtés, igények felmérése, előző évek tényadatainak elemzése, 
egyeztetések intézményekkel, az intézmények szakirányítási szervével, a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályával és Költségvetési Csoportjával). E 
feladatokat az Áht., az éves költségvetési törvények, a költségvetési irányelvek, 
valamint az Önkormányzat költségvetési koncepciója részletesen szabályozza. 

 Ellátja a bankszámlavezetéssel, pénzellátással, pénzgazdálkodással összefüggő 
feladatokat, amelyek egyben a mindennapi likviditás megteremtéséhez is 
szükségesek. 

 A gazdálkodás horizontális folyamatait irányítja, amelyek többek között magukban 
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foglalják az anyagokkal, eszközökkel, vagyonnal, munkaerővel, bérrel való 
gazdálkodást, valamint az adózással kapcsolatos feladatokat. 

 Gyakorolja az ellenjegyzési jogkört a IV. Sz. GMK, és a vele munkamegosztási 
megállapodást kötött intézmények gazdálkodása tekintetében is, gondoskodik a 
likviditási terv, illetve a jóváhagyott keretszámok betarttatásáról. 

 
9.3. Pénzügyi csoport feladatai 

Vezetője a pénzügyi koordinátor. 
Általános feladata az éves költségvetés végrehajtása, amely magában foglalja a szűkebb 
értelemben vett operatív gazdálkodást. A pénzügyi csoport ellátja a saját és az intézménnyel 
munkamegosztási megállapodásban álló intézmények üzemeltetéséhez kapcsolódó pénzügyi, 
és számviteli feladatokat.  
 
Napi, folyamatosan ismétlődő feladatai 

 kötelezettségvállalás nyilvántartása, 
 szerződés- és rendelés nyilvántartása, 
 bankszámla kezelése az Elektra programban, 
 pénztári forgalom lebonyolítása, 
 a házipénztár pénzeszközeinek kezelése, megőrzése, 
 a pénztár napi ellenőrzése, 
 a szállítói készpénzes, és az utalásos számlák alaki, tartami, számszaki ellenőrzése, 

feldolgozása és érvényesítése az OrganP programban, 
 késedelmi kamat számítása, beszedése, 
 vevői számlák kiállítása az OrganP programban, bevételek beszedése, 
 számlaviták rendezése, 
 az intézményi felnőtt- és gyermekétkeztetés lebonyolítása, dokumentálása, 
 ÁFA bevallások elkészítése az OrganP program analitikus nyilvántartása szerint, 
 szigorú számadású nyomtatványok kezelése, nyilvántartása, 
 a pályázati támogatások (átvett pénzeszközök) nyilvántartása, 
 irányítószervi támogatás nyilvántartása, egyeztetése, 
 bérlemények bérleti díjainak havi számlázása, könyvelése, 
 bérlői panaszok rendezése, ügyfélfogadás bonyolítása, 
 egyéb adatszolgáltatások az Önkormányzat részére, 
 folyamatos kapcsolattartás a telephelyen dolgozó munkatársakkal. 

 
Feladatai ellátása során az alábbi analitikus nyilvántartások vezetésére kötelezett: 

 előirányzatok nyilvántartása, 
 kötelezettségvállalás nyilvántartása, 
 szállítói számlák nyilvántartása, 
 vevő számlák, követelések nyilvántartása, 
 vevői adatok, bérleti szerződések nyilvántartása, 
 pénztárjelentés, 
 banknapló, 
 elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartása, 
 ÁFA nyilvántartás, 
 szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása. 

 
Felelős a fenti feladatok maradéktalan végrehajtásáért. 
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9.4. Számviteli csoport feladatai 
Vezetője a számviteli koordinátor 
Ellátja a hatályos jogszabályokban rögzített követelményeknek megfelelő számviteli 
nyilvántartási feladatokat. 
Karbantartja, kezeli az OrganP rendszer törzsállományait. 
A Számlarend OrganP rendszer által meghatározott előírásainak megfelelően rögzíti a 
gazdasági eseményeket, a számlarendben történő változtatáshoz javaslatot készít a Zalaszám 
felé. 
A jóváhagyott költségvetés alapján rögzíti a IV. Sz. GMK költségvetési kiadási és bevételi 
előirányzatait intézményi bontásban.  
Kontírozza a költségvetési év gazdasági eseményeit a költségvetési és a pénzügyi 
számvitelben a bizonylatok alapján. 
Közreműködik a különféle beszerzések megszervezésével kapcsolatos feladatokban, 
beszerzésében, dokumentáció összeállításában, ellenőrzésében. 
Nyilvántartja, egyezteti a nyitott szállító, és nyitott vevő állományt.  
Elkészíti az időszakos pénzforgalmi összesítő jelentéseket.  
 

9.5. Könyvelési csoport feladatai 
Vezetője a könyvelési koordinátor 
Ellátja a jogszabályoknak megfelelő főkönyvi könyvelési feladatokat.   
Koordinálja és elvégzi a főkönyvi számlák nyitását, a havi, negyedéves, éves zárással 
összefüggő feladatokat.  
A zárlati munkák elvégzése, egyeztetések lefolytatása után a többi csoporttal együttműködve 
eleget tesz az időszakos adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségének. 
Az intézményi éves költségvetési beszámoló részei: 

 költségvetési jelentés,  
 maradvány kimutatás, 
 adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők 

összetételéről, 
 mérleg, 
 eredmény kimutatás, 
 költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás, 
 kiegészítő melléklet. 

 
Az önkormányzati intézményi beszámolón kívül elkészíti az Önkormányzat 
Képviselőtestülete által kért adatszolgáltatásokat, beszámolókat, és elemzési munkákat. 
Ellátja az eszköz és készletgazdálkodási feladatokat, lebonyolítja az intézményi 
leltározásokat, selejtezéseket.  
A számítógépes program segítségével értékcsökkenést számol, vezeti az intézményi vagyon 
nyilvántartását.  
Elkészíti a negyedéves beruházási jelentéseket. 

 
9.6. Bér- és munkaügyi csoport feladatai: 

 a hatályos munkaügyi jogszabályok, az intézményvezetők munkahelyi 
rendelkezéseinek, utasításainak betartásával, a munkavállalók közalkalmazotti 
jogviszonyának létesítésével, és megszüntetésével kapcsolatos intézkedések végrehajtása; a 
kinevezésben szereplő tartalmi elemek módosításával kapcsolatos átsorolások és intézkedések 
előkészítése, 
 munkaügyi és illetményszámfejtéssel kapcsolatos dokumentumok kezelése, 
irattárazása, 
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 létszám nyilvántartás vezetése, 
 dolgozói nyilatkozatok begyűjtése, továbbítása a MÁK felé, 
 a havi távolléti és túlóra, helyettesítési adatszolgáltatások feladása, 
 a nem rendszeres illetmények számfejtése (kereset kiegészítések, jubileumi jutalmak, 
kötelező költségtérítések, megbízási díjak) 
 statisztikai adatkérések teljesítése, valamint az eseti adatszolgáltatások a Polgármesteri 
Hivatal és egyéb szervek (NAV, MÁK) részére; 
 adatok, információ szolgáltatása a gazdasági hivatal és a vezetőség részére, 
 ügyfélforgalmat bonyolít, a IV. Sz. GMK dolgozói számára munkajogi kérdésekben 
felvilágosítást, szakmai tanácsadást nyújt, 
 adatot szolgáltat, és részt vesz a költségvetés és a beszámoló elkészítésében. 
 
 
10.  Munkavégzés és munkakapcsolatok szabályai 
 

10.1. Vezető állású dolgozók általános kötelessége, jogköre, felelőssége 
Kötelesek az irányításuk alá tartozók munkáját az előírásoknak megfelelően megszervezni, 
rendszeres ellenőrzéssel gondoskodni a feladatoknak az érvényes jogszabályok, az SZMSZ, a 
belső szabályzatok, valamint egyéb utasításoknak megfelelő tartalommal, és határidőre 
történő ellátásáról. 
Az elvégzendő feladatokat a beosztott munkatársak között a legcélszerűbben osztják meg, 
szükség esetén megfelelő átcsoportosításokat végeznek. 
Gondoskodnak az irányításuk alá tartozó dolgozók munkájának elvégzéséhez a zavartalan 
feltételek biztosításáról: a munkakörülmények biztosításáról, a szükséges anyagi és technikai 
eszközök biztosításáról, a szükséges információk megadásáról.  
Gondoskodnak a munkarend, és munkafegyelem betartásáról. Gondoskodnak a szolgálati 
titok védelmére vonatkozó előírások betartásáról.  
Gondoskodnak a rendelkezésükre bocsátott eszközök takarékos felhasználásáról, és 
megőrzéséről.  
Elkészítik a beosztott munkatársak munkaköri leírását, és azt velük aláíratják.  
Munkájuk végzése során betartják a szolgálati utat.  
A IV. Sz. GMK működéséről a sajtónak, rádiónak, televíziónak kizárólag az igazgató 
nyilatkozik. 
 

10.2. A gondnok feladatai 
 Anyagbeszerzések, rendelések összeállítása, koordinálása az egész intézményhálózatra 
vonatkozóan, 
 intézmények megrendeléseinek felmérése, összesítése, egyeztetése a gazdasági 
vezetővel, 
 árajánlatok beszerzése, megrendelések lebonyolítása a gazdasági vezetővel történt 
egyeztetés után, 
 szükség szerint a közbeszerzési eljárások koordinálása, lebonyolítása, 
 szükség esetén nyitás-zárás, ügyelet megszervezése a IV. Sz. GMK gazdasági 
hivatalában,  
 a „jó gazda” gondosságának betartása és betartatása, 
 rendszeres ellenőrzés az intézmény gondozottságának megfelelőségéről, 
 vezeti, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmények karbantartóinak, udvari 
munkásainak tevékenységét, munkáját,  
 hiányzásuk esetén gondoskodik megfelelő helyettesítésükről, 
 karbantartói munkanaplók ellenőrzése, 
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 intézményi hibabejelentések koordinálása, javaslatok kidolgozására megoldására, 
 megfelelő fűtési hőmérséklet biztosításának rendszeres (havi) ellenőrzése, 
 munka-tűz, balesetvédelmi oktatások ellenőrzése, 
 rendszeres kapcsolattartás valamennyi intézménnyel,  
 aktív részvétel a selejtezés és leltározás lebonyolításában, 
 kulcsnyilvántartások, riasztóberendezések kontrollálása, 
 poroltókészülékek, tűzcsapok ellenőrzésének nyomon követése, 
 jó kapcsolatot tart az EESZI Műszaki Ellátó Szervezetével, 
 épület karbantartások, felújítások koordinálása, lebonyolításukban való aktív részvétel, 
 pályázati lehetőségek felkutatása, 
 pályázatok nyilvántartása, naprakész vezetése, pontos elszámolások elkészítése, 
 közcélú foglalkoztatottak munkájának koordinálása, 
 káresemények továbbítása biztosító felé. 
 

10.3. Titkárság feladatai 
 Ellátja az adminisztratív tevékenységhez szorosan kapcsolódó levelezési, gépírási, 

illetve szövegszerkesztési feladatokat, 
 kezeli az ügyiratokat, betartva az ügyiratokkal kapcsolatos általános eljárási 

szabályokat, 
 ellátja a postázási feladatokat, ennek keretében kezeli a bélyegeket, elkészíti a 

bélyegek elszámolását, 
 tárolja, illetve kezeli az intézményi dokumentációkat, 
 ellátja az adminisztrációs, szervezési munkákat, 
 ellátja a telefonügyelettel kapcsolatos feladatokat, 
 közreműködik az anyag-, és eszközbeszerzésekhez, karbantartási munkálatokhoz 

kapcsolódó megrendelések, szerződések elkészítésében, dokumentáció 
összeállításában,  

 végzi a IV. Sz. GMK - Telenor összekötői feladatokat, 
 napi szintű kapcsolatot tart a IV. Sz. GMK-val munkamegosztási megállapodásban 

álló intézményekkel, 
 az óvodával és funkcióival kapcsolatos napi ismereteket megszerzi és alkalmazza. 

 
10.4. A vezető beosztású munkatársak jogai és kötelességei 

Javaslatot tenni a beosztottak felvételére, elbocsátására, beosztására, besorolására, alapbérére, 
jutalmazására, illetve mulasztásával kapcsolatos fegyelmi intézkedés megtételére.  
A tevékenységét érintő minden kérdésben önálló vélemény nyilvánítása, egyet nem értés, 
vagy a munkáját akadályozó kérdésekben igazgatói döntés kérésére.  
Felvethet minden olyan észlelt belső hiányosságot, melynek kiküszöbölése elősegíti a IV. Sz. 
GMK hatékony működését. 
A vezető beosztású munkatársak felelősek az általuk vezetett beosztottak munkájának 
színvonaláért és minőségéért, a határidők betartásáért, a megfelelő munkahelyi légkör 
kialakításáért, a munkát érintő törvények, rendeletek, előírások, utasítások betartásáért és 
betartatásáért. 
 

10.5. A beosztott munkatársak joga és kötelessége 
A munkavégzéshez szükséges anyagi és technikai eszközöket igénylése.  
A munkavégzéshez szükséges információkat megszerezése, és felhasználása az általuk 
felvetett kérdésekre, panaszokra, bejelentésekre az illetékes vezetőtől válasz igénylése. 
Saját személyét illető döntésekben vélemény nyilvánítása.  
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Munkavégzése során észlelt minden olyan kérdést a vezetőinek tudomására hozni, amely 
szerinte helytelen, akadályozza a munkavégzést, vagy az érvényben lévő belső utasítások 
módosítását igényelné. 
A munkájukra vonatkozó hatályos jogszabályok, rendeletek, utasítások ismerete és betartása, 
egyéni felelősségvállalás a végzett munkáért.  
A munkája során a IV. Sz. GMK érdekei szerint eljárni, vezetőivel, munkatársaival jó 
kollegiális kapcsolatot tartani.  
Minden olyan problémát köteles jelenteni a szolgálati út betartásával, amely a IV. Sz. GMK 
érdekeit hátrányosan érinti, valamint minden olyan eseményt, ami negatívan befolyásolhatja 
kapcsolatait az irányító szervvel, intézményekkel. 
 
 

10.6. A IV. Sz. GMK általános működési rendje 
A gazdasági hivatal munkarendje: 

hétfő-csütörtök: 7.00 – 15.50 óráig, 
péntek:    7.00 – 13.20 óráig, 

amely magában foglalja az Mt. 103. § szerinti napi 20 perc munkaközi szünet idejét, az 
ebédidőt.  Az ebédidőt a munkától függően 12.00–12.30 időszakban vehetik igénybe a 
dolgozók.  
  
A pénztár munkarendje: 

hétfő:     8.00 – 11.00   és   12.30 – 14.30 óráig, 
szerda:   8.00 – 11.00   és   12.30 – 14.30 óráig, 
péntek:   8.00 – 11.00   óráig. 
 

A többi dolgozó munkarendjét a munkaköri leírása tartalmazza. 
 
Az intézmény dolgozói kötelesek jelenléti ívet vezetni, amely a munkaidő nyilvántartására is 
alkalmas. 
A dolgozók a jelenléti íven naponta aláírásukkal igazolják az érkezés, és a távozás időpontját, 
a munkavégzés idejét, a munkaközi szünet kezdetét és végét.  
A jelenléti íven fel kell tüntetni az egész napos távolléteket.  
A nem munkavégzéssel kapcsolatos (magánügy) törtnapi távollétekre előzetes kilépési 
engedélyt szükséges kérni az igazgatótól, a közvetlen felettese jóváhagyása mellett.  
A munkavégzés céljából történő, nem egész napos távolléteket a dolgozók kötelesek 
közvetlen felettesüknek előzetesen bejelenteni, annak céljával és időtartamával együtt az erre 
rendszeresített távozási naplóban rögzíteni. 
 
 

10.7. Munkáltatói jogok 
A IV. Sz. GMK igazgatója jogviszonyában a munkáltatói jogot a Győr Megyei Jogú Város 
Polgármestere gyakorolja. 
A IV. Sz. GMK dolgozóinak viszonylatában a munkáltatói jogot az igazgató gyakorolja. 
A munkáltatói jog gyakorlása kiterjed többek között: 

 a munkaviszony létesítésére és megszüntetésére, 
 a munka díjazására, 
 az alapbéren felüli juttatásokra, 
 egyéb személyi jövedelmek megállapítására, 
 a szabadság kiadására, 
 fegyelmi és anyagi felelősség megállapítására, 
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 kedvezmények adására, 
 javaslat kitüntetések adására, 
 a munka ellenőrzésére. 

A munkaköri leírást a dolgozónak a kinevezéssel egyidejűleg kell megkapnia, amelyet az 
igazgató ír alá.  
Munkafeladatok esetleges átcsoportosítása esetén szükséges a munkaköri leírás változtatása. 
A munkaköri leírást 2 példányban kell elkészíteni: 

 1 példány a dolgozóé, 
 1 példány a személyi anyagba lefűzendő. 

 
 

10.8. Munkakör végleges átadás-átvétele 
Amennyiben a dolgozó jogviszonya megszűnik, vagy más beosztásba kerül, köteles a 
munkakörét az intézményvezető által megjelölt személynek átadni, a gazdasági vezető 
jelenléte mellett.  
Beosztott ügyviteli dolgozóknál a munkaköri leírás alapján történik az átadás. 
Vezető beosztású, illetve az annak minősülő önálló előadói munkakörökben az átadás a 
munkaköri leírás alapján, és jegyzőkönyvvel történhet. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a 
már elvégzett és elvégzendő feladatokat, valamint minden olyan információt, mely a további 
munkavégzés szempontjából fontos lehet. 
A pénztárosi beosztás átadása csak jegyzőkönyv alapján történhet. 
Az átadási-átvételi jegyzőkönyv egy példánya a dolgozóé, egy példány a közvetlen felettesé, 
egy példány az igazgatóé (titkárság). 
 

10.9. Utasítási rendszer (szabályzatok, utasítások) 
Az intézmény folyamatos, megfelelő színvonalú, előírásoknak megfelelő működését a 
szabályzatok, utasítások kiadásával, a végrehajtás ellenőrzésével, a feltárt hiányosságok 
megszüntetésével lehet csak hatékonyan működtetni. 
A szabályozási és utasítási rendszernek ki kell terjednie a IV. Sz. GMK teljes tevékenységére, 
alapvetően biztosítania kell, hogy az éves költségvetési előirányzatban megjelölt feladatokat 
végre lehessen hajtani. 
 

10.10. Utasítási jogkör 
A IV. Sz. GMK-ra vonatkozóan az igazgató ad ki írásbeli utasításokat, melynek végrehajtása 
minden dolgozóra nézve kötelező. 
A dolgozóknak munkával kapcsolatos utasítást általában csak a közvetlen munkahelyi 
felettese adhat.  
Kivételes esetben magasabb vezető állású is adhat utasítást, erről azonban a dolgozó 
közvetlen felettesét haladéktalanul tájékoztatni kell.  
A kiadott utasítások végrehajtása minden olyan dolgozóra nézve kötelező, aki az utasítás 
hatálya alá esik.  
A kiadott utasítással kapcsolatban ellenvéleményt bejelenteni mindig írásban, a szolgálati út 
betartásával kell. 
 

10.11. Szabályzatok, utasítások 
A szabályozás alapját az SZMSZ, valamint az Önkormányzat vonatkozó rendelkezései, 
iránymutatásai képezik, amelyek tartalmazzák a működés alapelveit, előírják a főbb 
feladatokat.  
Az SZMSZ egyes fejezeteiben foglalt előírások részletesebb szabályozást igényelnek, ezeket 
külön szabályzatokban, utasításokban kell kiadni. 
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SZMSZ-t kiegészítő szabályzatok, utasítások: 
 Ügyrend 
 Egységes Számviteli Politika /Számlarend, Számlakeret, Számlatükör, Pénz - és 

értékkezelési szabályzat, Eszközök és források értékelési szabályzata, Leltárkészítési 
és leltározási szabályzat,/ 

 Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata 
 Önköltség számítási szabályzat 
 Bizonylati és iratkezelési szabályzat 
 FEUVE 
 Belső ellenőrzési szabályzat 
 Beszerzési szabályzat 
 Balesetvédelmi szabályzat 
 Munkavédelmi szabályzat 
 Tűzvédelmi szabályzat 
 Kockázatértékelés 

 
10.12. Szabályzatok készítése 

A IV. Sz. GMK összes területét érintő, minden szabályzat készítésére az igazgató ad ki 
utasítást, és hagyja jóvá. Amennyiben, bármilyen oknál fogva (új jogszabályi előírás, vagy 
változás, felettes szerv utasításai stb.) a meglévő szabályzatot módosítani kell, vagy új 
szabályzatot, utasítást kell kiadni, az érintett szakterület vezetői kötelesek az igazgatónak 
javaslatot tenni a szabályzásra. 
A szabályzatokban rögzített feladatok végrehajtásáért az a vezető a felelős, akinek területét a 
szabályzat előírásai érintik. 
 

10.13. Ellenőrzési rendszer 
Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatok keretei 
között, a feladatok hatékony és szabályszerű végrehajtásának érdekében a IV. Sz. GMK 
ellenőrzési rendszert működtet. 
Ennek keretében 

 vizsgálja az érvényben lévő jogszabályok, szabályzatok, utasítások végrehajtását, 
 végzi a szervezésbeli hiányosságok feltárását, ellenőrzi a pénz és egyéb eszközökkel 

való gazdálkodás, elszámoltatás, vagyonvédelem helyzetét, 
 az intézmény, valamint a IV. Sz. GMK-val munkamegosztási megállapodást kötött 

intézmények között a munkakapcsolat és az információáramlás hatékonyságát, és 
tartalmi megfelelőségét. 

A IV. Sz. GMK belső ellenőrzési rendszere magában foglalja: 
 a vezetők ellenőrzési tevékenységét, 
 az intézményi tevékenység folyamatába épített ellenőrzést. 

  
10.14. A vezetői ellenőrzés 

A IV. Sz. GMK-ban minden vezető állású dolgozó - vezetési szintjének megfelelően - köteles 
a vezetésére bízott dolgozók munkáját ellenőrizni.  
Az ellenőrzési tevékenységük folyamatos, amelyet az érvényben lévő jogszabályok, 
rendeletek, felsőbb szerv utasításai, az érvényben lévő szabályzatok, és utasítások 
figyelembevételével kell végezni. 
Az ellenőrzés főbb módszerei: 

 a tevékenységükhöz kapcsolódó beérkező információk, mások részére adott 
adatszolgáltatások ellenőrzése és értékelése, 

 az irányításuk alá tartozó csoportok, beosztott munkatársak rendszeres 
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beszámoltatása a végzett munkáról, javaslataik, észrevételeik értékelése, szükséges 
esetben intézkedés megtétele, 

 az utalványozási jog, az ellenjegyzési jog, az aláírási jog, a költségvetési előirányzat 
egyes tételeivel kapcsolatos gazdálkodási jog gyakorlása során a 
kötelezettségvállalások előzetes ellenőrzése, a bizonylatok tartalmi és alaki 
ellenőrzése, 

 személyes, helyszíni ellenőrzés. 
Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetéséről saját hatáskörben intézkedik, 
felettesének tesz javaslatot, súlyosabb esetben fegyelmi felelősségre vonást kezdeményez. 
 

10.15. A munkafolyamatba épített ellenőrzés 
Az intézmény teljes tevékenységét átfogó, az egyes csoportokra, önálló funkciókra lebontott 
ügyviteli utasítások (ügyrendek), szabályzatok tartalmazzák mindazon ellenőrzési pontokat, 
amelyek biztosítják, hogy a hiányosságok, hibák időben felismerhetők legyenek. 
Ezen utasítások figyelembevételével elkészített munkaköri leírások tartalmazzák a dolgozó 
ellenőrzési kötelezettségét, ezzel biztosítható a munkafolyamat minden fázisában a személyi 
felelősség megállapítása. 
 
11.  A munkavégzés szabályai 
 

11.1. Munkaképes állapot 
A munkáltatónál a munkavállaló munkaképes állapotának megállapítására a közvetlen vezető 
jogosult.  
A munkavállaló köteles az erre jogosult vezető kérésére a szükséges vizsgálatoknak magát 
alávetni. Ha ezt megtagadja, a munkahelyről azonnal eltávolítandó. Ha a vizsgálat eredménye 
negatív, a munkavállaló részére a vizsgálat miatt kiesett időre átlagkeresetet kell elszámolni. 
A vizsgálat miatt (negatív eredmény esetén sem) nem kezdeményezhető munkaügyi vita. 
 

11.2. Munkavállalók védelme 
A munkáltató a Mt.-ben, a munkavédelemről szóló törvényben, és a Kjt.-ben foglalt 
szabályok szerint köteles a munkavégzés egészségügyi, és a balesetmentes munkavégzés 
feltételeit biztosítani, és ezeket az érintett munkavállalókkal írásban közölni.  
A munkáltató köteles a közalkalmazottat a kinevezés, a közalkalmazotti jogviszonyra 
vonatkozó szabályok, illetve az egyéb jogszabályok szerint foglalkoztatni.  
 
A munkáltató köteles:  

 a munkát úgy megszervezni, hogy a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyból 
eredő jogait gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni tudja, 
 a közalkalmazott számára a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást és irányítást 
megadni,  
 a munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzését biztosítani, 

 a közalkalmazott számára a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályokban, 
illetve a kinevezésben foglaltaknak megfelelően munkabért fizetni. 

 
11.3. Munkahelyen való megjelenés, magatartás, feladatok Mt. 52. § 

A munkavállaló tartozik a munkáltató által megjelölt időben a munkát megkezdeni és 
befejezni. A munkahelyen a megjelenés önmagában nem minősül tényleges munkavégzésnek. 
Köteles a munkavállaló munkaképes állapotban a munkájára jelentkezni és munkát végezni; a 
munkavégzéshez szükséges munkafelszerelést viselni. Idevágó mulasztás esetén a 
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munkavállalót a munkavégzéstől ideiglenesen el kell tiltani. Ebben az esetben a kieső időre 
munkabér nem jár. 
Köteles a munkavállaló a munkahelyen olyan magatartást tanúsítani, amely közvetve vagy 
közvetlenül a munkavégzésre irányul. A magatartás elbírálása, minősítése az intézmény 
vezetőjének kötelessége, joga.  
 
 
12.  Fegyelmi felelősség Mt. 56. § 
 
A jogviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése esetére csak a kötelezettségszegés 
súlyával arányos hátrányos jogkövetkezmény állapítható meg. 
A hátrányos jogkövetkezmény csak olyan, a jogviszonnyal összefüggő, és annak feltételeit  
határozott időre módosító hátrány lehet, amely a munkavállaló személyiségei jogát és emberi 
méltóságát nem sérti. 
A vagyoni hátrányt megállapító jogkövetkezmény nem haladhatja meg a dolgozó egyhavi 
alapilletménye összegét. 
A hátrányos jogkövetkezményről szóló intézkedést írásba kell foglalni és indokolni kell. 
Azonnali hatályú felmondás esetén az Mt. 78-79. § alkalmazandó. 
 
13.  Munkaidő 
 
A rendes munkaidő hétfőtől péntekig tart. 
A teljes munkaidő hossza heti 40 óra. 

 
 

Pihenőnap és kiadása Mt. 101. § 
Az intézményben a pihenőnap a szombat és a vasárnap. 
 
A munkaszüneti napokat az Mt. 102. § tartalmazza. 
 
A rendkívüli munkavégzés és díjazása 
A rendkívüli munkaidőt, rendkívüli munkavégzést az igazgató rendelheti el. Mt. 107. § 
 
Rendkívüli munkavégzésre az Mt. 113. § alapján nem vehető igénybe 

 a nő várandóssága megállapításától a gyermeke 3 éves koráig, 
 a gyermekét egyedül nevelő munkavállaló a gyermeke 3 éves koráig, valamint 
 a közalkalmazott, ha foglalkoztatására jogszabályban meghatározott egészségkárosító 
kockázatok között kerül sor.  

 
Csak beleegyezésével vehető igénybe rendkívüli munkára a gyermekét egyedül nevelő 
közalkalmazott gyermeke egy éves korától négy éves koráig. 
  
Az elrendelhető munkavégzés felső határát az Mt. 109. § (1)-(2) bekezdése teljes napi 
munkaidő esetén naptári évenként 250 órában állapítja meg.  
 
Nem rendkívüli munkavégzés, ha a munkavállaló az engedélyezett távollét idejét a 
munkáltatóval történt megállapodás alapján ledolgozza. Távolléti díjra vonatkozó szabályok: 
Mt. 148-152. §. 
A rendkívüli munkavégzés díjazásának feltételeiről a Mt. 143. §-a rendelkezik.  
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E szerint a közalkalmazottat rendkívüli munkavégzés esetén rendes illetményén felül pótlék 
illeti meg.  
Ez a rendes illetmény 50 %-a, pihenőnapon végzett munka esetén 100 %-a.  
A pótlék helyett a dolgozóknak e megállapodás értelmében szabadidő is kiadható, ami nem 
lehet kevesebb a végzett munka időtartamánál. Ezt a szabadidőt lehetőleg a munkavállaló által 
meghatározott időben, de legkésőbb a következő hó végéig kell kiadni, s a dolgozó részére a 
szabadidő mellett az illetménye is jár.  
 
 

13.1. Szabadság kiadása Mt. 122-125. §, Kjt. 56-58. § 
A szabadságot a tárgyévben kell kiadni.  
A szabadság kiadásának módja: 
A szabadságot a IV. Sz. GMK gazdasági hivatala dolgozói esetében a gazdasági vezető adja 
ki, a karbantartók esetében a gondnok. 
Valamennyi szabadság a naptári év december 31-jéig vehető igénybe, amennyiben ez nem 
lehetséges, a hatályos jogszabályok szerint, vagyis kivételes esetben – ha a munkavállaló 
működési körét közvetlenül vagy súlyosan érintő ok, illetve fontos gazdasági érdek áll fenn, a 
szabadságot az esedékesség évét követő év március 31-ig.  
Ha a munkavállaló betegsége vagy a személyét érintő más elháríthatatlan akadály miatt nem 
tudja kivenni a szabadságát, akkor az akadályoztatás megszűnésétől számított hatvan napon 
belül kiadható a szabadság. 
 
Szabadságok, távollétek  
A szabadság kiadásának kezdő idejét megelőzően lehetőleg 30, de legkésőbb 15 nappal előbb 
közölni kell a munkavállalóval. 
 
A szabadságot természetben kell kiadni, kivéve ha a munkavállaló közalkalmazotti 
jogviszonya megszűnik, és szabadságának természetben történő kiadására a megszűnés  
időpontjáig nincs lehetőség. 
 
A szabadság nyilvántartása a munkaügyi ügyintéző feladata.  
 
 

13.2. Betegszabadság Mt. 126. § 
A munkáltató betegség miatti keresőképtelenség esetén naptári évenként tizenöt munkanap 
betegszabadságot ad ki.  
 

13.3. Szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság Mt. 127-133. § 
Az anya egybefüggő 24 hét szülési szabadságra jogosult.  
A munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig – a gyermek gondozása céljából – 
fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban 
kell kiadni. 
A törvényben előírt eseteken túl a munkavállaló kérésére méltányossági okból évente 
összesen harminc naptári nap (különösen indokolt esetben ennél több) fizetés nélküli 
szabadságot engedélyezhet az intézmény vezetője, mérlegelési jogkörében.  
A fizetés nélküli szabadságot legalább annak kezdési időpontja előtt tizenöt nappal kell kérni 
írásban, az indokok feltüntetésével. 
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13.4. Levonás az illetményből  
Az illetményekből a munkáltató, ill. megbízása alapján a MÁK csak a jogszabályi előírások 
és hatályos bírósági, közigazgatási végrehajtható határozat alapján, vagy a munkavállaló 
írásos felhatalmazásával eszközölhet levonást, vagy átutalást. Mt. 161. § 
 

13.5. Jutalmazás 
Jubileumi jutalom  Kjt. 78. § 
Jubileumi jutalom fizetendő a közalkalmazottnak a közalkalmazotti jogviszonya 
függvényében: 
    közalk. jogviszony   jubileumi jutalom 
        25 év      2 havi 
        30 év      3 havi 
        40 év      5 havi illetmény jár. 
 
A közalkalmazotti jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jubileumi jutalom kifizetések 
eseteit a Kjt. 78. § (3)-(4) bekezdése szabályozza. 
 
 
14.  Béren felüli juttatások 
 
Szociális juttatások 
A munkáltató vállalja, hogy az alábbi szociális juttatásokat biztosítja és színvonalukat 
lehetősége szerint javítja. 
 

14.1. Munkaruha, védőruha, formaruha juttatása 
 Munkaruhára a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban állók jogosultak. A 
munkaruhát, formaruhát természetben kell biztosítani a munkába lépést követő harminc nap 
után.  
A munkaruha tisztítása, karbantartása a munkavállaló kötelessége. A munkaruha, formaruha a 
juttatási idő elteltével a munkavállaló tulajdonába megy át. Ha a juttatási idő alatt a 
munkavállaló jogviszonya megszűnik - kivéve nyugdíjazást, elhalálozást -, a még fennmaradó 
idővel arányos munkaruha árát a munkavállaló tartozik megtéríteni, utolsó havi béréből 
levonható. 
 
 Védőruha-és védőfelszerelés jegyzékünket, valamint az érintett munkaköröket a 1., 2. 
és 3. sz. melléklet tartalmazza. 
A védőruha és védőfelszerelés az intézmény tulajdonát képezi. 
A jogosult dolgozó csak használatra veszi át, és jogviszonya megszűnése esetén azokat az 
intézmény részére visszaszolgáltatni köteles. 
Elhasználódása után leadja, és az intézmény leselejtezi. 
A védőfelszerelések tisztántartása, javíttatása a munkáltató feladata. 

A védőruha-és védőfelszerelés munkában való viselése kötelező. Ennek elmulasztása 
fegyelmi vétségnek minősül. 

 
14.2. A munkába járás költségtérítése 

Tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén a munkáltató a 39/2010. (II.26.) Korm. 
rendeletben előírt térítést biztosítja.  
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14.3. Saját gépkocsi használatának térítése 
A saját tulajdonú személygépkocsi hivatali használatát egyedi esetben az igazgató 
engedélyezheti. A térítés mértéke a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, átalány ilyen 
címen nem fizethető. 
 

14.4. Étkeztetés 
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenntartása alá tartozó költségvetési szerveknél 
folyó étkeztetést közgyűlés által elfogadott rendeletében szabályozta.  
Az intézményben dolgozó kinevezett közalkalmazottak részére – amennyiben erre 
költségvetési fedezet rendelkezésre áll – a munkáltató étkezési utalványt biztosíthat. Ezzel 
természetben hozzájárulhat a közalkalmazottak étkezési kiadásaihoz.  
Amennyiben a költségvetési éven belül olyan helyzet áll elő, hogy az adott naptári évben 
utólag az év egészére, vagy egy részére étkezési utalvány biztosítható, a kiosztás elveiről az 
intézmény vezetője dönt a hatályos jogszabályok figyelembe vételével. 
 

14.5. Költségtérítés 
Belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő közalkalmazottaknál a napidíj mértéke a jogszabályban 
meghatározott összeg. 
(Nem számolható el napidíj, ha az intézmény által fizetett részvételi díj az étkezési költséget 
is tartalmazza.) 
Az előző fejezetekben foglalt költségeken túl az intézmény vezetője a munkavégzéssel 
összefüggő, ahhoz feltétlenül szükséges költségekhez hozzájárul, átvállalja azokat, egyedi 
munkáltatói elbírálással (pl. továbbképzések részvételi díja, intézményesen nem támogatott 
egyéni továbbtanulás, stb.), a rendelkezésre álló anyagi eszközök függvényében. 
 
 
15.  Kártérítési felelősség Mt. 179-188. § 
 

15.1. A munkavállaló kártérítési felelőssége 
A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyból származó kötelezettségének 
megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben 
általában elvárható. Ennek a feltételnek a fennállását, a kárt, valamint az okozati összefüggést 
a munkáltatónak kell bizonyítania. 
A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló négyhavi távolléti díjának összegét. 
Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a teljes kárt kell megtéríteni. 
Nem kell megtéríteni azt a kárt, amelynek bekövetkezése a károkozás idején nem volt 
előrelátható, vagy amelyet a munkáltató vétkes magatartása okozott, vagy amely abból 
származott, hogy a munkáltató kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget. 
 

15.2. A megőrzési felelősség 
A munkavállaló köteles megtéríteni a kárt a megőrzésre átadott, visszaszolgáltatási vagy 
elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dologban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket 
állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel. 
Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiányt részéről elháríthatatlan ok idézte elő. 
A munkavállaló a kárt akkor köteles megtéríteni, ha a dolgot jegyzék vagy elismervény 
alapján, aláírásával igazoltan vette át. A dolog több munkavállaló részére, megőrzés céljából 
történő átadásánál a jegyzéket vagy elismervényt valamennyi átvevő munkavállalónak alá kell 
írnia. A munkavállaló meghatalmazhatja az átvevőt, hogy a dolgot helyette és nevében 
átvegye. 
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A pénztárost, pénzkezelőt jegyzék vagy elismervény nélkül is terheli a felelősség az általa 
kezelt pénz, és egyéb értéktárgy tekintetében. 
A munkáltató bizonyítja a feltételek meglétét és a kárt. 
Ha a megőrzésre átadott dologban megrongálódása folytán keletkezett kár, a munkavállaló 
mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában 
elvárható. 
 

15.3. Több munkavállaló együttes felelőssége 
A kárt a munkavállalók vétkességük arányában, ha ez nem állapítható meg, közrehatásuk 
arányában viselik, ha ez sem állapítható meg, egyenlő arányban viselik. 
Egyetemleges kötelezésnek van helye, ha a kárt többen szándékosan okozták. 
 

15.4. Felelősség a leltárhiányért 
A leltárhiányért a munkavállaló vétkességére tekintet nélkül felel. 
A leltárhiányért való felelősség feltételeit a Mt. 182. § szabályozza. 
A munkáltató állapítja meg 

- a leltári készlet átadásának és átvételének módját és szabályait, 
- a leltárhiány vagy a leltárfelelősség megállapítására irányuló eljárás rendjét, 
- a leltári készlet biztonságos megőrzését szolgáló munkáltatói kötelezettségeket. 

Leltározásnál a munkavállaló jelenlétét lehetővé kell tenni. 
A munkavállalóval a leltárelszámolást és annak eredményét ismertetni kell. A munkavállaló 
az eljárás során észrevételt tehet. 
A leltári készletet állandóan egyedül kezelő munkavállaló - a leltárfelelősségi megállapodás 
eltérő rendelkezése hiányában - a leltárhiány teljes összegéért felel. 
A munkavállaló legfeljebb hathavi távolléti díja mértékéig felel, ha a leltári készletet a 
leltárhiányért nem felelős munkavállaló is kezeli. 
A felelősség vagy a kártérítés mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az eset 
összes körülményeit. 
A munkáltató a leltárhiánnyal kapcsolatos kártérítési igényét a leltárfelvétel befejezését 
követő hatvannapos jogvesztő határidő alatt érvényesítheti. Büntetőeljárás esetén e határidő 
harminc nap és a nyomozó hatóság vagy a bíróság jogerős határozatának közlését követő 
napon kezdődik. 
 
 

15.5. A munkáltató kártérítési felelőssége Mt. 166-178. § 
A munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben 
okozott kárt. 
Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy 
- a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett 
számolnia és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje, vagy 
a kárt elhárítsa, vagy 
- a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. 
A munkáltató a munkavállaló teljes kárát köteles megtéríteni. Nem kell megtéríteni azt a kárt, 
amellyel kapcsolatban bizonyítja, hogy bekövetkezése a károkozás idején nem volt előre 
látható. 
Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amelyet a munkavállaló vétkes magatartása 
okozott, vagy amely abból származott, hogy a munkavállaló kárenyhítési kötelezettségének 
nem tett eleget. 
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A bíróság a munkáltatót rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények alapján a kártérítés alól 
részben mentesítheti. Ennek során különösen a felek vagyoni helyzetét, a jogsértés súlyát, a 
kártérítés teljesítésének következményeit értékeli. 
A munkáltatót a 166-167. §-ban foglaltak szerint terheli a felelősség a munkavállaló 
munkahelyre bevitt tárgyaiban, dolgaiban bekövetkezett károkért. 
A munkába járáshoz vagy a munkavégzéshez nem szükséges dolgok csak a munkáltató 
engedélyével vihetők be. E szabályok megsértése esetén a munkáltató a bekövetkezett kárért 
csak szándékos károkozása esetén felel. 
 

15.6. A kártérítés mértéke és módja 
A munkaviszony körében az elmaradt jövedelem megállapításánál az elmaradt munkabért és 
annak a rendszeres juttatásnak a pénzbeli értékét kell figyelembe venni, amelyre a 
munkavállaló a munkaviszony alapján a munkabéren felül jogosult, feltéve, ha azt a 
károkozás bekövetkezését megelőzően rendszeresen igénybe vette. 
A munkaviszonyon kívül elmaradt jövedelemként a sérelem folytán elmaradt egyéb 
rendszeres, jogszerűen megszerzett jövedelmet kell megtéríteni. 
Nem kell megtéríteni azon juttatások értékét, amelyek rendeltetésük szerint csak 
munkavégzés esetén járnak, továbbá a költségtérítés címén kapott összeget. 
A természetbeni juttatások értékét, valamint a dologi kár összegét a kártérítés 
megállapításakor érvényes fogyasztói ár alapján kell meghatározni. 
A munkáltató köteles megtéríteni a munkavállaló hozzátartozójának a károkozással 
összefüggésben felmerült kárát is. 
Az eltartott hozzátartozó, ha a károkozással összefüggésben a munkavállaló meghal, az 
előzőekben foglaltakon túlmenően olyan összegű tartást pótló kártérítést is igényelhet, amely 
szükségletének - a tényleges vagy az elvárhatóan elérhető munkabérét, jövedelmét is 
figyelembe véve - a sérelem előtti színvonalon való kielégítését biztosítja. 
A kártérítés összegének számítását a 172. § szabályozza. 
Az elévülés szabályait az Mt. 175. § tartalmazza. 
 
A kár megtérítésére egyebekben a Ptk. 6:518-534. §-a szabályait kell alkalmazni. 
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16.  Záró rendelkezés 
A Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. január 01-én lép hatályba, és visszavonásig 
érvényes. 
A Szervezeti és Működési Szabályzat előírásait valamennyi érintettnek be kell tartani. 
 
 
 
Jóváhagyta: 
A Polgármester nevében és megbízásából: 
 
Győr, 2015. december 31. 
 
 
 
 
         Páternoszter Piroska 
             Főosztályvezető 

Győr Megyei Jogú Város 
  Polgármesteri Hivatal                                    

                                                                                                       Humánpolitikai Főosztály  
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           1. számú melléklet 

 
 
 

 
Munkaruhára jogosító munkakörök és munkaruhaféleségek 

 
jegyzéke 

 
 

Munkakör megnevezése Munkaruha fajtája 
Kihordási 

(juttatási) idő 

Gazdasági hivatal 
dolgozói 

M.ruha; m.cipő, 
munkaruha, 
munkacipő 

1 év 

Karbantartó 
M.ruha; m.cipő, 
munkaruha, 
munkacipő 

1 év 

 
Amennyiben az intézmény bevételi, költségvetési helyzete lehetővé teszi, egy évben egy 
alkalommal, egy éves kihordási időre, esetenként megszabott értékhatárral munkaruha-
kiegészítés, többletjuttatás adható. 
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2. számú melléklet 

 
 

Védőfelszerelések (védőruhák) jegyzéke 
 
 
 

Munkakör Védőruha, védőfelszerelés megnevezése 
Udvari munkás, karbantartó gumicsizma, bakancs, kesztyű 
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3. számú melléklet 

 
 
 

Védőszemüveghez kötött munkakörök 
 
 
az intézményben az 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet, és ennek módosításáról kiadott 3/2002. 
(VIII. 30.) ESzCsM rendelet szabályozása alapján a munkáltató mérlegelési jogkörében. 
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4. számú melléklet 
 
 

Pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök gyakorlói 
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5. számú melléklet 
 
 
 

Munkamegosztás megállapodás 
 
 


