
TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA 

PEDAGÓGIAI, KULTURÁLIS ÉS SPORT INTÉZET 
 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI  
SZABÁLYZAT 

 
 
I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 
 
1. Az intézmény működését megalapozó jogszabályok: 
 
1.1. Az intézmény működési rendje alapvetően az alábbi legfontosabb (többször módosított) 

törvények rendelkezéseiből vezethető le: 
1.1.1. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény; 
1.1.2. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény; 
1.1.3. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény; 
1.1.4. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény; 
1.1.5. a kulturális javak védelméről, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény; 
1.1.6. a sportról szóló 2004. évi I. törvény. 

1.2. Az intézmény működési rendjét az ezen törvények végrehajtását szabályozó alábbi (többször 
módosított) kormányrendeletek érintik meghatározó módon: 
1.2.1. a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről; 
1.2.2. a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló törvény 

végrehajtásáról a közoktatási intézményekben; 
1.2.3. a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló törvény 

végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi intézményekben; 
1.2.4. a 89/1994. (VI. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló törvény 

végrehajtásáról a testnevelés és sport területén; 
1.2.5. a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló törvény végrehajtásáról. 

1.3. Az intézmény működési rendje kialakításakor támaszkodik az alábbi legfontosabb miniszteri 
rendeletek szabályozására is: 
1.3.1. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről; 
1.3.2. a 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó 

intézményekről és a pedagógiai szakmai szolgáltatásokban való közreműködés 
feltételeiről; 

1.3.3. az 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szak-emberek szervezett képzési 
rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról; 

1.3.4. a 34/2001. (IX. 14.) OM–ISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről. 
1.4. Az intézmény működési rendje kialakításakor értelemszerűen támaszkodik a Tolna Megyei 

Közgyűlés valamennyi vonatkozó rendeletére, illetve határozatára. 
 
2. A szabályzat célja és hatálya: 
 
2.1. A jelen szervezeti és működési szabályzat célja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 

kötelező feladatait képező megyei – pedagógiai, közművelődési, valamint sport és 
testnevelési – szolgáltatások ellátására közös integrált szervezettel alapított intézmény 
folyamatos és hatékony működésének kereteit és az ezt biztosító szervezeti formát 
meghatározza. 
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2.2. A szabályzat személyi hatálya kiterjed az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban 
állókra, az intézménynél polgári szolgálatosként, valamint megbízási szerződéssel 
foglalkoztatottakra. 

 
3. Az intézmény neve: 
 
3.1. Az intézmény teljes neve Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja, 

Pedagógiai, Kulturális és Sport Intézete. 
3.2.       Az intézmény rövid neve, amelyet ügyintézésében hivatalos névként   használhat: Tolna 

Megyei Pedagógiai, Kulturális és Sport Intézet. 
3.3. Az intézmény szakmai szervezeti egységei intézményközi ügyintézéseik során külön-külön 

használhatják a  
3.3.1. Tolna Megyei Pedagógiai Intézet, rövidítve TOMPI; 
3.3.2. Tolna Megyei Kulturális Intézet, rövidítve TOMKI; 
3.3.3. Tolna Megyei Sport Intézet, rövidítve TOMSI; 
eligazító megnevezéseket is. 

3.4. Az intézmény területi irodái intézményközi ügyintézéseik során külön-külön használhatják a  
3.4.1. Tolna Megyei Pedagógiai, Kulturális és Sport Intézet  Területi Irodája, Bonyhád; 
3.4.2. Tolna Megyei Pedagógiai, Kulturális és Sport Intézet  Területi Irodája, Dombóvár; 
3.4.3. Tolna Megyei Pedagógiai, Kulturális és Sport Intézet  Területi Irodája, Paks; 
3.4.4. Tolna Megyei Pedagógiai, Kulturális és Sport Intézet  Területi Irodája, Tamási 
eligazító megnevezéseket is. 

 
4. Az intézmény székhelye és címe: 
 
4.1.   Az intézmény székhelye Szekszárd. 
4.2.   Az intézmény központi címe: 7100 Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky utca 7. 
4.3.   Az intézmény postai címe: 7101 Szekszárd, Pf.: 125. 
4.4.   Az intézmény a 4.2. pont alatti címen fenntartói engedéllyel az alaptevékenységei ellátását 

biztosító ingatlant bérel. 
4.5.   Az intézmény – bérleményekben – területi irodákat működtet Tolna megye területfejlesztési 

térségeinek központi városaiban (kivéve a megyeszékhelyet). 
4.6.   Az intézmény működteti a dombori vízitelep létesítményét. 
4.7.   Az intézmény külső telephelyeit és címeiket az 1. sz. melléklet sorolja fel. 
4.8.   Az intézmény fenntartója egyetértésével feladatellátása céljából további helyiségek (garázs, 

raktár stb.) bérbevételére jogosult. 
4.9. A 4.8. pont értelmében használt helyiségeket és címeiket az 1/a. sz. melléklet sorolja fel. 
 
5. Az intézmény típusa és jogállása: 
 
5.1.   Az intézmény típusa többcélú közoktatási intézmény, általános művelődési központ, amely 

pedagógiai intézetet, kulturális intézetet és sport intézetet egyesít szervezetileg. 
5.2. Az intézmény alapító és fenntartó szerve a Tolna Megyei Ön-kormányzat Közgyűlése, 7100 

Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
5.3.   Az intézmény felügyeleti szerve a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, 

Szent István tér 11-13.  
5.4.   Az intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
5.5. Az intézmény alanya az általános forgalmi adónak. 
5.6. Az intézmény költségvetésének végrehajtására szolgáló számla-száma: 11746005–

15418568. 
5.7.   Az intézmény önálló jogi személy. 
5.8.   Az intézmény működési területe Tolna megye. 
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5.9.   Az intézmény fenntartója egyetértésével feladatellátása során a megyei érdekekkel 
összefüggésben Tolna megye területén kívül is folytathat tevékenységet. 

5.10. Az intézmény alapító okiratát a Tolna Megyei Közgyűlés 81/2002. (IX. 27.) sz. határozatával 
2003. január 1-jével módosította a jelenleg érvényben lévőre.  

5.11.   Az intézmény jogutódja a Tolna Megyei Önkormányzat Humán Szolgálatok 
Központjának, amelyet 52/1999. (VI. 17.) sz. határozatával 1999. szeptember 1-jével a 
Tolna Megyei Közgyűlés átszervezéssel három intézménye jogutódjaként hozott létre, ezek a  
5.11.1. Közművelődési és Idegenforgalmi Központ (7100 Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky utca 

8.); 
5.11.2. Pedagógiai Intézet (7100 Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky utca 7.); 
5.11.3. Testnevelési és Sporthivatal (7100 Szekszárd, Mártírok tere 11-13.). 

 
6. Az intézmény vagyona: 
 
6.1.   Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyont a Tolna Megyei Önkormányzat mindenkori 

ingatlankatasztere, illetve vagyon-leltára rögzíti.  
6.2.   Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon feletti rendelkezési jogot a Tolna Megyei 

Önkormányzat vagyonáról és vagyon-gazdálkodásáról szóló mindenkori rendelete 
szabályozza. 

 
7. Az intézmény képviselete és vezetése: 
 
7.1.   Az intézmény élén az igazgató áll. 
7.2.   Az intézmény igazgatóját pályázat útján határozott időre (5 évre, kivételesen jogszabályban 

rögzített ettől eltérő időtartamra) a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevezi ki. 
7.3.   Az intézmény igazgatója felett a munkáltatói jogokat a Közgyűlés elnöke gyakorolja. 
7.4.   Az intézmény igazgatója az intézmény vezetését az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatában foglaltak szerint látja el.  
8. Az intézmény bélyegzői: 
 
8.1.   Az intézmény jogosult a Magyar Köztársaság címerével ellátott, teljes nevét feliratában 

tartalmazó körbélyegző használatára.  
8.2.   Az intézmény ezen kívül a teljes nevét, címét, postai címét, hívószámait, bankszámlaszámát 

és adószámát feltüntető hosszú-bélyegzőt használ. 
8.3.   Az intézmény szakmai szervezeti egységei és területi irodái az iratkezelési szabályzatban 

rögzítettek szerint külön bélyegzőket használhatnak.  
8.4.   Az intézmény használatban lévő bélyegzőiről nyilvántartást kell vezetni. 
8.5.   Az intézmény használatban lévő bélyegzőinek felsorolását a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 
  

II. AZ INTÉZMÉNY FELADATKÖRE 
 
9. Az  intézmény feladatainak besorolása: 
 
9.1.   Az intézmény alaptevékenységi szakágazati besorolása: 80540. 
9.2. Az intézmény alapvető feladata a pedagógiai szakmai szolgáltatás. 
9.3.   Az intézmény alaptevékenység körében végezhető feladatai: 

9.3.1. pedagógiai szakmai szolgáltatás – 805410; 
9.3.2. művelődési központok, házak tevékenysége – 921815; 
9.3.3. egyéb művészeti tevékenység – 921716; 
9.3.4. máshová nem sorolt kulturális tevékenység – 926018; 
9.3.5. iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás – 804028; 
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9.3.6. iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás,  vizsgáztatás – 804017; 
9.3.7. sportintézmények, sportlétesítmények működtetése – 924014; 
9.3.8. verseny- és élsport – 924025; 
9.3.9. diáksport – 924036; 
9.3.10. sportcélok és -feladatok – 924047; 
9.3.11. máshová nem sorolt sporttevékenység – 926029; 
9.3.12. intézményi vagyon működtetése – 751768; 
9.3.13. önkormányzatok elszámolása – 751922; 
9.3.14. önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása – 751966. 

9.4.   Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végezhet.  
9.5.   Az intézmény ellátja a Tolna Megyei Önkormányzat Turisztikai Irodájának, mint részben 

önálló intézménynek a gazdálkodással kapcsolatos feladatait. 
9.6.   A 9.5. pont szerinti feladatellátás részleteit a két intézmény közötti – a fenntartójuk által 

jóváhagyott – megállapodás rögzíti, amelyet a 3. sz. melléklet tartalmaz. 
 

10. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatainak meg-határozása: 
 
10.1.  Pedagógiai feladatok: 

• nevelési, oktatási intézmények és fenntartóik, a pedagógusok, intézményi dolgozók és 
tanulók munkájának pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal való segítése; 
• szaktanácsadás, ennek keretében pedagógiai programok, helyi tantervek és 

dokumentumok elemzése, elkészítésének és alkalmazásának segítése; tankönyv és 
taneszközök kiválasztásának segítése; oktatási, pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások 
meg-ismertetése és terjesztése; egyéni szakmai tanácsadás; 
• pedagógiai tájékoztatás, amelynek célja szakmai információk, tanügyi dokumentumok 

gyűjtése, őrzése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása; 
• pedagógiai szakkönyvtári szolgáltatás biztosításában közre-működés; tankönyvek, 

pedagógiai kiadványok bemutatása, forgalmazása, szakmai kiadványok készítése és 
forgalmazása; 
• a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének szervezett segítése; 

továbbképzési programok előkészítése és elindítása; 
• országos, területi és megyei tanulmányi versenyek szervezése, összehangolása és 

gondozása; 
• nevelési-oktatási intézményben végzett nevelő- és oktató-munka eredményének mérése 

és értékelése; feladatbankok és mérőeszközök fejlesztése, hozzáférhetőségük biztosítása; 
• a nevelési és oktatási intézmények minőségfejlesztéssel össze-függő tevékenységét segítő 

pedagógiai-szakmai szolgáltatás, tanácsadás; 
• előzőek megvalósításában együttműködés a Comenius 2000 Közoktatási 

Minőségfejlesztési Programigazgatósággal; 
• az országos, a helyi és térségi közoktatási feladatellátás szervezésének segítése; 

intézményi innovációs folyamatok segítése; 
• a vezetői programhoz, pedagógiai programhoz és a helyi tantervhez kapcsolódó 

szakvélemények készítése; 
• igazgatási pedagógiai szolgáltatás; 
• tanuló-tájékoztató, tanácsadó szolgáltatás; 
• együttműködés a nevelést, oktatást segítő szakmai szervezetekkel; 
• szakmai programok, konferenciák szervezése; 
• a nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelést, iskolai nevelést és oktatást segítő 

pedagógiai-szakmai szolgáltatás; 
• pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal összefüggő nemzetközi kapcsolattartás. 
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10.2. Kulturális feladatok: 
• a közművelődési intézmények és szervezetek hálózatának informatikai kiszolgálása 

(központi statisztikai szolgáltatások, szak-mai információbázis működtetése, szakmai 
információcsere, a pályázati lehetőségek nyilvántartása, kiajánlása, módszertani segítése, 
módszertani kiadványok készítése, terjesztése, szakmai kiadványok és innováció figyelése 
stb.), általános közművelődési információkat hordozó időszaki kiadványok kiadása; 
• közművelődési (iskolarendszeren kívüli) szakmai képzés és továbbképzés koordinálása 

és bonyolítása; 
• a közművelődési intézmények és szervezetek részére jogi, munkaügyi, pénzügyi, 

üzemeltetési stb. tanácsadás; 
• rendezvénytervek, programtervek koordinálása; 
• reklám-propagandatevékenység összehangolása; 
• a térségi közművelődési és kulturális együttműködés segítése, a térségi-területi 

kulturális és közművelődési források felhasználásának koordinálása; 
• területi amatőr művészeti, kulturális és egyéb közművelődési szakmai találkozók, 

minősítések, felmenő rendszerű bemutatók, módszertani bemutatók, művelődési mozgalmak 
koordinálása, szervezése és bonyolítása; 
• területi közművelődési, kulturális és művészeti szervezetek, egyesületek segítése; 
• együttműködés a közművelődési és szabadidős intézmények és szervezetek által alapított 

Tolnatáji Szövetséggel; 
• együttműködés a megyében működő teleházak részvételével is alapított Magyar Teleház 

Szövetség Dél-Dunántúli Regionális Tagozatával; 
• együttműködés a megyében működő népfőiskolák által alapított Tolna Megyei 

Népfőiskolai Társasággal; 
• együttműködés megyei hatókörű közművelődési és amatőr művészeti egyesületekkel; 
• részvétel az országos, regionális, megyei és kistérségi közművelődési rendezvények 

szervezésében; 
• hangverseny-szervezési szolgáltatás; 
• népfőiskolai információs szolgáltatás; 
• közművelődési tevékenységgel összefüggő elemzések és fejlesztési programok készítése 

és hasznosítása; 
• helyi szakmai kísérletek, újítások, fejlesztési tervek minősítése és segítése, szaktanáccsal 

való ellátása; 
• döntés-előkészítő munka, felkérés alapján, térítés ellenében önkormányzatok részére; 
• a nemzeti és etnikai kisebbségi önkormányzatok és szervezetek művelődési céljai 

megvalósulásának elősegítése; 
• a nemzetközi kulturális kapcsolatok elősegítése. 

 
10.3.  Sportfeladatok: 

• az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatok ellátása; 
• széleskörű – testnevelési és sport tárgyú – állami, önkormányzati és társadalmi 

kapcsolattartás; 
• a megyei testnevelési és sportfejlesztési célok és feladatok meghatározása; 
• a megye területén működő testnevelési és sportszervezetek tevékenységének segítése; 
• a sportszakemberek alapfokú képzésében és továbbképzésében való közreműködés; 
• a játékvezetők, versenybírók képzése és továbbképzése; 
• a Megyei Szövetségek Szövetségének adminisztratív segítése; 
• a Megyei Diáksport Tanács segítése; 
• a nevelési-oktatási intézmények testnevelő tevékenységének segítése, kapcsolattartás az 

intézményekkel; 
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• a sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében való közreműködés; 
• az éves megyei versenynaptár és szabadidősport-naptár összeállítása és kiadása; 
• a területi versenyrendszerek szervezése és működtetése; 
• a diák-, szabadidő- és versenysport-, valamint természetjáró események szervezésében 

és bonyolításában való közreműködés; 
• aktív közreműködés a megyében zajló országos vagy nemzet-közi jelentőségű 

nagyrendezvények előkészítésében és bonyolításában; 
• nemzetközi testnevelési és sportkapcsolatokban való rész-vétel; 
• a dombori vízitelep üzemeltetése. 

 
10.4. Gazdasági feladatok: 

• a költségvetés-tervezésével, az előirányzat-felhasználással és az előirányzat-
módosítással kapcsolatos feladatok; 

• a költségvetésben megtervezett bevételek realizálásával, a kiadások teljesítésével 
kapcsolatos operatív feladatok; 

• a pénzgazdálkodással, a bankszámla-vezetéssel és a pénzellátással kapcsolatos teendők; 
• az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával és 

hasznosításával kapcsolatos teendők; 
• a munkaerővel való gazdálkodás pénzügyi feladatai, illetve a munkaügyi-személyzeti 

vonatkozású feladatok; 
• a számviteli törvényből és a költségvetési szervek számviteli feladatait szabályozó 

kormányrendeletből adódó, valamint az adat-szolgáltatással kapcsolatos feladatok, 
• a pénzügyi-gazdasági munkafolyamatokba épített belső ellenőrzés, beleértve a gazdasági 

szervezet vezetőjének ellenőrzési feladatait, 
• a leltározás és annak kiértékelése. 

 
 
 
III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE 
 
11. Az intézmény szervezeti egységei: 
 
11.1. Az igazgatóságot az igazgató, az intézetek élén álló igazgató-helyettesek és a gazdasági 

igazgatóhelyettes képezik. 
11.2. Az intézmény szervezeti egységei a gazdasági iroda, a pedagógiai intézet, a kulturális intézet 

és a sport intézet. 
11.3. Az intézmény engedélyezett teljes közalkalmazotti létszáma: 25 fő. 
11.4. Az intézmény a közvetlenebb szolgáltatói kapcsolatok érdekében területi irodai szervezetre is 

tagolódik. Ezeknek a területi jellegű képviseletét az intézmény igazgatója által megbízott, 
szakmai intézeti szervezeti keretbe  tartozó szakreferens látja el, aki területi irodavezetői cím 
használatára jogosult. 

11.5. Az intézmény technikai és ügyfél-tájékoztatási kiszolgálása céljából polgári szolgálatosokat 
(legfeljebb 5 főt) foglalkoztat, akik az igazgatóság közvetlen irányítása alá tartoznak, s 
akiknek vezénylését az intézmény igazgatója által ezzel megbízott munkatárs végzi. 

11.6. A személyre szóló feladatköröket és a munkatársak nevét a munkaköri leírások tartalmazzák, 
amelyek a 4. sz. mellékletben találhatók. 

11.7. Az intézmény szakmai szolgáltatásai teljes körű ellátása céljából külön jogviszony keretében 
további szakembereket foglalkoztathat, akik az illetékes szakmai igazgatóhelyettes közvetlen 
irányítása alá tartoznak. 

 
12. Az igazgató jogállása és feladatai: 
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12.1. Egyszemélyi felelősséggel vezeti az intézmény egészét. Döntéseiben épít vezetőtársai és 

munkatársai véleményére, állásfoglalásaira. Jogköre és felelősségi köre kiterjed az 
intézményt érintő valamennyi jogviszonyra. 

12.2. Összeállítja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, és azt jóváhagyásra a 
Közgyűlés elnöke elé terjeszti. 

12.3. Az érdekképviseleti tisztségviselők és szervezetek bevonásával elkészíti intézménye 
közalkalmazotti szabályzatát, majd annak kölcsönös munkáltatói és munkavállalói 
elfogadását követően azt jóváhagyásra a fenntartó elé terjeszti. 

12.4. Elkészíti a vezető munkatársak munkaköri leírásait. 
12.5. Elkészítteti vezetőtársaival az irányításuk alá tartozó munkatársak munkaköri leírásait, 

majd azokat jóváhagyja. 
12.6. Elkészítteti vezetőtársaival az illetékességük szerinti – a jelen szabályzat mellékleteit képező 

– további szabályzatokat. 
12.7. Összeállítja vezetőtársai bevonásával az intézmény és szervezeti egységei munkatervét, 

valamint költségvetési tervét. 
12.8. Megszervezi, irányítja és ellenőrzi a feladatok végrehajtását, lehetőségei szerint 

gondoskodik a tervekben rögzített feladatok hatékony megoldásához szükséges valamennyi 
feltétel biztosíthatóságáról. 

12.9. Elkészíti vezetőtársai bevonásával az intézmény és szervezeti egységei feladatteljesítési és 
költségvetési beszámolóját. 

12.10. Képviseli az intézményt annak fenntartója és a külső szervek előtt, szervezi intézménye külső 
kapcsolatait. 

12.11. Fenntartóját (közgyűlés, közgyűlési bizottságok, hivatal, illetve tisztségviselők) folyamatosan 
tájékoztatja az intézmény működéséről. 

12.12. Ellátja a munkáltatói feladatokat, ennek keretében a fenntartó által szabályozottak szerint 
végzi a létszám-gazdálkodási feladatokat. 

12.13. Az intézményi feladatellátásra irányuló egyéb jogviszonyok tekintetében ellátja a megbízói, 
illetve megrendelői feladatokat. 

12.14. Közvetlenül irányítja a gazdasági és szakmai igazgatóhelyettesek munkáját. 
12.15. Közvetve, az érintett vezetőtársak útján irányítja az intézmény valamennyi többi 

munkatársát, valamint a megbízással és meg-rendelés alapján alkalmi vagy folyamatos 
feladatvégzést folytatókat. 

12.16. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a költségvetési támogatás és az egyéb bevételek 
felhasználásáért, az intézeti vagyon hasznosításáért és megőrzéséért. 

12.17. A tervezett költségvetési előirányzatokat a fenntartó rendeletében foglaltak szerint – a 
gazdasági igazgatóhelyettessel egyeztetett módon – a szükségleteknek megfelelően 
módosítja. 

12.18. Kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört gyakorol. 
12.19. A külön mellékletet képező szabályzatban foglaltak szerint gyakorolja a kiadmányozási 

jogkört. 
12.20. Felelős kiadója az intézmény kiadványainak. 
12.21. Irányítja a belső ellenőrzésnek a szervezeti és működési rendbe beépülő folyamatos 

végzését. 
 
13. A gazdasági igazgatóhelyettes jogállása és feladatai: 
 
13.1. Az igazgató közvetlen irányítása és felügyelete mellett önállóan szervezi, irányítja és 

folyamatosan ellenőrzi az intézmény gazdálkodását, annak részbeni bonyolításában 
közvetlenül is közreműködik. 
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13.2. A Tolna Megyei Önkormányzat Turisztikai Irodája (mint részben önálló intézmény) 
igazgatójának irányítása és felügyelete mellett önállóan szervezi, irányítja és folyamatosan 
ellenőrzi a részben önálló intézmény gazdálkodását. 

13.3. A Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége, valamint a Tolna Megyei Diáksport Tanács 
választott vezetőségével együttműködve biztosítja ezen szervezetek gazdálkodásának 
feltételeit. 

13.4. Kidolgozza a gazdálkodáshoz és a kapcsolódó tevékenységek folytatásához szükséges 
szabályzatokat. 

13.5. Az igazgató irányításával összeállítja az intézmény éves költség-vetését, és – betartva és 
betartatva az előírásszerű gazdálkodással kapcsolatos valamennyi szabályt – gondoskodik 
annak hatékony végrehajtásáról, biztosítja a folyamatos működés terv szerinti 
finanszírozhatóságát. 

13.6. A gazdaságilag kapcsolódó, részben önálló intézmény igazgatójának irányításával 
összeállítja a részben önálló intézmény költségvetését, és – előbbiekkel azonos módon – 
gondoskodik annak hatékony végrehajtásáról, a feladatellátás finanszírozhatóságáról. 

13.7. Irányítja a különféle pályázati projektek alapján nyert támogatások és az egyéb átvett 
pénzeszközök kezelését és határidőre történő szabályszerű elszámolását.  

13.8. Eleget tesz az intézmény és a részben önálló intézmény számviteli kötelezettségeinek. 
13.9. Külön mellékelt szabályzatban foglaltak szerint ellenjegyzi és érvényesíti a 

kötelezettségvállalásokat. 
13.10. Teljesítésigazolási jogkört gyakorol a gazdálkodási és üzemeltetési vonatkozású 

kérdésekben. 
13.11. Gazdasági és pénzügyi kérdésekben képviseli az intézményt. 
13.12. Irodavezetői jogkörben közvetlenül irányítja és folyamatosan ellenőrzi a gazdasági és 

adminisztratív ügyintézők tevékenységét. 
13.13. Elkészíti a gazdasági és adminisztratív ügyintézők munkaköri le-írásait. 
13.14. Koordinálja az intézmény üzemeltetési technikai feltételeinek biztosítását és kapcsolódó 

feladatainak elvégeztetését, együttműködve a munkakörük szerint az ezekben a feladatokban 
is részt vevő más intézményi vezetőkkel és munkatársakkal. 

13.15. Koordinálja az intézmény vezetőinek és munkatársainak gépkocsi-használati feltételeit, 
együttműködve a munkakörük szerint az ezekben a feladatokban is részt vevő más intézményi 
vezetőkkel és munkatársakkal. 

13.16. Koordinálja az intézmény nyomdai-kiadói tevékenységének fel-tételeit, együttműködve a 
munkakörük szerint az ezekben a feladatokban is érintett más intézményi vezetőkkel és 
munkatár-sakkal. 

13.17. Koordinálja az intézmény munka-, tűz- és vagyonvédelmi tevékenységét, együttműködve a 
munkakörük szerint az ezekben a feladatokban is részt vevő más intézményi vezetőkkel és 
munkatár-sakkal. 

13.18. Irányítja az intézmény és a részben önálló intézmény munkaügyi és bérügyi feladatainak 
ellátását, valamint a kapcsolódó nyilván-tartási teendőket. 

 
14. A gazdasági és adminisztratív ügyintézők jogállása és feladatai: 
 
14.1. A gazdasági igazgatóhelyettes közvetlen irányítása és felügyelete mellett végzik az 

intézmény, a részben önálló intézmény és a meg-állapodás alapján gazdasági 
tevékenységükben segített szervezetek gazdálkodási, pénzügyi és adminisztratív teendőit. 

14.2. A gazdasági igazgatóhelyettes közvetlen irányítása és felügyelete mellett végzik az intézmény 
és a részben önálló intézmény üzemeltetési, technikai feltétel-biztosítási, gépkocsi-
ügyintézői, nyomdai és kiadói, munka-, tűz- és vagyonvédelmi, illetve bér- és munkaügyi 
részteendőit. 

14.3. Közreműködnek az intézmény ügyfél- és vendégfogadásával kapcsolatos teendők 
bonyolításában. 
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14.4. Végzik az intézmény működéséhez elengedhetetlen pályázatiprojekt-gondozási, valamint 
adminisztratív, információkezelési és ügyvitel-szervezési feladatokat. 

14.5. Részletes feladatukat, valamint az egyéb kapcsolódó részfeladataikat személyre szóló 
munkaköri leírásaik tartalmazzák. 

 
15. Az általános igazgatóhelyettesi jogállás és feladatkör: 
 
15.1. Az intézményben külön általános igazgatóhelyettesi munkakör nem különül el, az általános 

helyettesítés teendőivel az igazgató – annak munkakörében rögzített módon – valamelyik 
szakmai igaz-gatóhelyettest bízza meg, aki: 

15.2. Az igazgató tartós távollétében gyakorolja az intézmény irányítási jogköreit, és felel a 
szakmai feladatvégzésért. 

15.3. Az igazgató tartós távollétében kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört gyakorol.  
15.4. Minden esetben utalványozza az igazgatót érintő pénzügyi bonyolításokat. 
 
 
16. A szakmai igazgatóhelyettesek jogállása és feladatai: 
 
16.1. Vezetik a szakmai irányításuk alá rendelt szakmai intézetet. Ezzel kapcsolatos döntéseikben 

építenek az intézet munkatársainak véleményére, állásfoglalásaira.  
16.2. Véleményezik az intézmény alapdokumentumainak és szabál-zatainak a vezetésük alatt álló 

szakmai intézetet érintő kérdéseit, részt vesznek ezen dokumentumok előkészítésében. 
16.3. Elkészítik a szakmai intézet munkatársainak munkaköri leírásait. 
16.4. Elkészítik a szakmai intézet kapcsolódó ellátási területeire vonatkozó speciális 

szabályozásokat. 
16.5. Elkészítik szakmai intézetük ellátási területeinek részmunkaterveit, valamint a kapcsolódó 

költségvetési részterveket. 
16.6. Megszervezik, irányítják és ellenőrzik a szakmai intézetük hatás-körébe rendelt 

feladatellátás végrehajtását, gondoskodnak a szak-mai részmunkatervekben és 
részköltségvetésekben rögzítettek hatékony megvalósításáról, ehhez összehangolják a 
szakmai intézet munkatársainak tevékenységét. 

16.7. Közreműködnek az intézmény szervezeti egységei feladat-teljesítési és költségvetési 
beszámolójának elkészítésében. 

16.8. Képviselik az intézményt és annak szakmai intézetét a hatás-körükbe vont valamennyi 
területen, és tartják a kapcsolatot szak-mai intézményi körökkel, az azokban érintett 
résztvevőkkel. 

16.9. Közvetlenül irányítják szakmai intézetük valamennyi munkatársának tevékenységét, 
összehangolják a távolléteket és a munka-rendet, gondoskodnak a helyettesítésekről, 
intézkednek az előre nem látható és soron kívüli teendők elláttatásáról. 

16.10. Gyakorolják az igazgató által a közvetlen beosztottaik tekintetében rájuk átruházott alábbi 
munkáltatói jogokat: 

– 3 napot meg nem haladó szabadság engedélyezése, 
– az intézménytől való napközbeni eltávozás engedélyezése, 
– a megyén belüli kiküldetés engedélyezése. 

16.11. Közvetlenül irányítják a szakmai intézetük ellátási hatáskörébe rendelt területeken egyéb 
jogviszony formájában feladatellátást végzők tevékenységét. 

16.12. Jövedelmezési, jutalmazási, támogatási, költségtérítési, segélyezési, továbbtanulási és 
fegyelmi javaslatokat tesznek szakmai intézetük munkatársait illetően az igazgató számára. 

16.13. A külön mellékletet képező szabályzatban foglaltak szerint gyakorolják a szakmai intézetük 
napi rendes ügymenetét érintő mértékben a számukra átadott kiadmányozási jogot. 

16.14. Részt vesznek a szakmai intézetüket érintő teljesítésigazolási jogkör gyakorlásában. 
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16.15. Közreműködnek a belső ellenőrzésnek a szervezeti és működési rendbe beépülő folyamatos 
végzésében, illetve szakmai intézetüknek a minőségbiztosítási rendszerbe való 
kapcsolásában. 

16.16. Közvetlenül végzik a szakmai intézetük szakterületei közül a munkaköri leírásuk szerinti 
részterületek teendőit. 

 
17. A szakmai szakreferensek jogállása és feladatai: 
 
17.1. A szakmai igazgatóhelyettes közvetlen irányítása és felügyelete mellett végzik szakmai 

irodájuk munkaterv és költségvetés szerinti feladatellátásának teendőit.  
17.2. Végzik a szakmai igazgatóhelyettes által rájuk osztott – végzettségüknek megfelelő – egyéb 

teendőket. 
17.3. Feladatvégzésük és szakmai területeik ellátásának hatékonysága érdekében szakmai 

kezdeményezésekkel, javaslatokkal élnek, szak-mai véleményt nyilvánítanak, illetve 
szakterületüket érintő pályázati rendszerekbe kapcsolódnak. 

17.4. Részletes feladatukat, valamint az egyéb kapcsolódó részfeladataikat személyre szóló 
munkaköri leírásaik tartalmazzák. 

17.5. Eseti – a végzettségük figyelembevételével meghatározott –, más szakmai intézetek 
hatáskörébe tartozó vagy azokéval közös feladatok elvégzésére az igazgató és – az 
igazgatóval történő előzetes egyeztetés alapján – az illetékes igazgatóhelyettes adhat 
utasítást. 

 
18. A polgári szolgálatosok jogállása és feladatai: 

 
18.1. A polgári szolgálatosok (legfeljebb 5 fő) vezénylését és munkáltatását a rájuk vonatkozó 

jogszabály szerinti illetékes szervek végzik. 
18.2. Az intézmény szervezetén belül a polgári szolgálatosoknak munka-helyi irányítása folyik. 
 
19. A szaktanácsadók jogállása és feladatai: 
 
19.1. A szaktanácsadók kiválasztása előzetes pályázat alapján történik. 
19.2. Az intézmény által kiajánlott szaktanácsadók foglalkoztatása az eseti megrendelésekhez 

igazodik, és ennek megfelelően eseti meg-bízás keretében zajlik. 
19.3. Eseti közreműködésük díjazását és költségtérítési szabályait a velük kötött megbízási 

szerződés tartalmazza. 
19.4. Az eseti díjazás összege igazodik a jogszabályi előírásokhoz, illetve az időszerű gyakorlat 

szerint kialakult szakmai szokásokhoz. 
 
 
IV. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE 
 
20. A szervezeti egységek feladatai: 
 
20.1. Az intézmény szakmai szervezeti egységei értelemszerűen végzik a jelen Szervezeti és 

Működési Szabályzat II. része szerinti szakmai feladatokat. 
20.2. Az intézmény gazdasági és technikai szervezeti egységei végzik a munkatársaik számára a 

jelen Szervezeti és Működési Szabályzatból értelemszerűen következő feladatokat. 
 
21. Az intézmény munkatársainak kötelességei: 
 

• az intézeti tevékenységre vonatkozó jogszabályokat, terveket megismerni, az azokban 
foglaltakat munkájukban érvényesíteni; 
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• munkájukat legjobb tudásuk szerint, fegyelmezetten és felelősséggel végezni; 
• munkavégzésük során – különösen a külső kapcsolatok bonyolításában – 

közalkalmazotthoz méltó magatartást tanúsítani; 
• munkakörükkel és az intézeti tevékenységgel kapcsolatban kezdeményezni, a 

legcélravezetőbb megoldásokat keresni, munkájukat folyamatosan fejleszteni; 
• belső és külső munkatársaikkal, intézményekkel, önkormányzatokkal eredményes 

együttműködést kialakítani és irányukba segítőkész magatartást tanúsítani; 
•    az intézményi tulajdont védeni, az igénybe vett eszközöket rendeltetésszerűen használni, 

szakszerűen megvédeni és biztonságosan megőrizni; 
• a működés zavarait, rendellenességeit önállóan elhárítani, illetve közvetlenül a 

munkahelyi vezető vagy az igazgató tudomására hozni. 
 

22. Az intézmény munkatársainak jogai: 
 

  ●  igényt tartani a munkavégzésükhöz szükséges feltételekre, információkra, valamint azok 
hiánya esetén észrevételt, panaszt tenni; 
  ●     az intézmény belső szabályzatainak, célkitűzéseinek, feladat-rendszerének 
meghatározásában részt venni, észrevételeket, javas-latokat tenni. 

 
23. A munkaterv: 
 
23.1. Az intézmény működésének alapja az éves munkaterv. Az intézmény működési sajátosságai 

okán éves munkaterven a közművelődési, sport és oktatási évadra szóló munkaterv értendő. 
23.2. A munkaterv a fenntartó és hivatala által meghatározott elvekre és elvárásokra épül. 
23.3. A munkaterv elkészítéséhez véleményt adnak: 

- az intézetek vezetői közvetlenül, 
- az intézeti munkatársak vezetőiken keresztül, 
- a további, az intézményi munkavégzésben közvetlenül vagy közvetve résztvevők a 

tevékenységüket irányító vezetőn keresztül. 
23.4. Az intézeti részmunkaterveket az igazgatóhelyettesek állítják össze. 
23.5. Az intézmény egységes munkatervét az igazgató készíti el. 
23.6. A munkaterv tartalmazza: 

- a feladatokat általánosságban, 
- a konkrét feladatokat a helyszín, az időpont (időtartam), valamint a felelős(ök) 

megjelölésével, 
- az intézmény munkavállalóinak hétéves továbbképzési és az adott, illetve azt követő 

évi beiskolázási tervét. 
23.7. A munkatervet az intézményi költségvetés elfogadását követően – de legkésőbb minden év 

április 30-áig – kell véglegesíteni. 
23.8. A munkatervet a fenntartó kívánságának megfelelően kell az érintett közgyűlési 

bizottságoknak megvitatásra előterjeszteni. 
 
  
24.  A gazdálkodás rendje: 
 
24.1. A gazdálkodás az éves intézményi költségvetésre épül. A felhasználásokat a takarékossági 

szempontok figyelembevételével kell biztosítani. 
24.2. A pénzforrások körét a saját bevételekre is ki kell terjeszteni. Az intézmény szolgáltatásainak 

körét a fenntartó és a jogszabályok előírásai szerint önköltségessé, illetve térítésessé 
(részben önköltségessé) kell tenni. Ennek megállapítása a külön mellékelt térítési szabályzat 
alapján történik. 
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24.3. Az intézmény, mint költségvetési szerv kiadásait, bevételeit befolyásoló, a gazdálkodásnak az 
előirányzatok keretei között tartását biztosító feltétel- és követelményrendszert, annak 
folyamatát, kapcsolatrendszerét, továbbá a kötelezettség-vállalások célszerűségét 
megalapozó eljárást és dokumentumait részletesen rögzítő szabályzatot külön melléklet 
tartalmazza. 

 
25.   Az ügyvitel rendje: 
 

Az intézmény ügyvitelét a vonatkozó jogszabályok alapján készült, a mellékletben szereplő 
iratkezelési szabályzat szerint kell megszervezni. Az iratkezelési szabályzat irattári tervvel 
együtt érvényes. 

 
26. A szakszervezetekkel és a közalkalmazotti tanáccsal való együtt-működés rendje: 
 
26.1. Az igazgató a szakszervezet(ek) és a közalkalmazotti tanács kérésére szóban, illetve írásban 

információt köteles adni minden olyan kérdésben, amely a munkavállalók munkaviszonnyal 
össze-függő gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatos. 

26.2. Az éves költségvetés és munkaterv készítésének időszakában az igazgató a 
szakszervezet(ek)et és a közalkalmazotti tanácsot azok külön kérése nélkül tájékoztatja. 

26.3. Továbbá – kérés nélkül – tájékoztatni kell a szakszervezet(ek)et, ha olyan vezetői intézkedés 
lép életbe, amely a munkavállalók legalább 25%-át érinti. Ha a szakszervezet(ek) a tervezett 
intézkedéssel nem ért(enek) egyet, érdekegyeztető fórumot kell összehívni. A fórumig a 
tervezett intézkedés nem vezethető be. 

 
27. A külső szervekkel való kapcsolattartás rendje: 
 
27.1. Az intézmény munkatársai munkájukkal összefüggő kérdésekben más szervekkel 

(társintézmények, kutatóhelyek, felsőoktatási intézmények, ellátott intézmények és 
szervezetek, azok képviselői, ön-kormányzatok stb.) csak a szolgálati út betartásával 
létesíthetnek hivatalos kapcsolatot. Ennek megfelelően minden kötelezettség-vállalás, 
megrendelés-teljesítés csak az intézmény hivatalos útján bonyolítva érvényes. 

27.2. A már intézményesült kapcsolatokban a folyamatban lévő feladat-ellátás napi teendőiben az 
intézmény munkatársai közvetlen kapcsolat tartására is jogosultak az intézetvezetőik által 
jóváhagyott mértékben és módon. 

27.3. A nyomtatott és elektronikus média, a hírügynökségek, a világháló stb. információval való 
ellátása, ezek számára bármilyen témában nyilatkozat adása csak az igazgatóval való 
előzetes egyeztetés alapján történhet, az intézmény munkatársa az információ- vagy 
nyilatkozatkérés tényéről az igazgatót, távollétében a felelős vezetőt köteles soron kívül 
tájékoztatni. Az ezen pontban foglaltak értelemszerűen érvényesek az intézményi 
kiadványokat érintő eljárásokban is. 

27.4. Az intézmény munkatársa a feladatai ellátása során az intézmény tevékenységéről adott 
tájékoztatása, értékelése tartalmáért és közlési módjáért felelősséggel tartozik. 

 
28. A belső munkavégzés rendje: 
 
28.1. Az összintézményi munkaértekezlet feladata a munkatársi kollektíva egészét érintő kérdések 

(SZMSZ, munkaterv, munkabeszámoló stb.) megvitatása. A munkaértekezletet az igazgató 
hívja össze, de a szakszervezet(ek) képviselője és a közalkalmazotti tanács együ-tes kérésére 
bármikor összehívható. Összintézményi munkaérte-kezletet évente legalább egy alkalommal 
kell összehívni. 

28.2. Az intézményi vezetői értekezletek feladata a szervezeti egységek tevékenységének 
összehangolása, a feladatvégzéshez szükséges, illetve annak során keletkező információk 
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kölcsönös átadása, a munkavégzés értékelése, a teljesítés feltételeinek biztosítása. A vezetői 
értekezletet az igazgató hívja össze szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal. 

28.3. A szakmai intézeti munkaértekezletek feladata az operatív teendők meghatározása, a konkrét 
munkaszervezés, ellenőrzés és értékelés, valamint az új kezdeményezések minősítése és az 
azokkal kapcsolatos javaslattétel. A szakmai intézeti munkaértekezleteket a szak-mai 
intézetvezetők hívják össze szükség szerint, de legalább kéthetente egy alkalommal. 

28.4. Az intézmény munkatársai területi feladataik, valamint az alapfel-adatokkal összefüggő 
kiküldetéseik teljesítése során egyrészt a ki-küldetési rendelvényben szabályozott 
tömegközlekedési eszközt, nagyobbrészt intézményi gépkocsit vesznek igénybe. A kiküldetés 
és a gépkocsi-használat rendjét külön mellékelt szabályzat rögzíti. 

28.5. Az intézmény munkatársai az intézményi feladatok teljesítése közben a sokszorosító 
berendezéseket a külön mellékelt szabályzatban rögzítettek szerint veszik igénybe.  

28.6. Az intézmény munkatársai az intézményi feladatok teljesítése közben azok ellátásához 
szükséges telematikai és informatikai kapcsolatteremtéseikben és technikahasználatukban a 
külön mellékelt szabályzatban foglaltak szerint járnak el. 

 
  
V. ZÁRÓ RENDELKEZÉS 
 
29. Hatályosság és érvényesség: 
 
29.1. A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat fenntartói jóváhagyást követően lép hatályba. 
29.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteivel együtt érvényes. 
 

1. sz. melléklet   Külső telephelyek 
2. sz. melléklet  Használatban lévő bélyegzők 
3. sz. melléklet  Megállapodás az ÁMK és a Turisztikai iroda között  a munkamegosztás és a     

felelősségvállalás rendjéről  
            4. sz. melléklet  Munkaköri leírások 
            5. sz. melléklet  Gazdasági szervezet ügyrendje és mellékletei 
            6. sz. melléklet  Közalkalmazotti szabályzat és mellékletei 
            7. sz. melléklet  Pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata 
            8. sz. melléklet  Kulturális Intézet továbbképzési rendje   
 
 
 
Záradék: 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatot a fenntartó nevében jóváhagyom. 
 
Szekszárd, 2004. március 8. 
 
 
 

…………………………………. 
a Közgyűlés elnöke 


