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Szentes Város Önkormányzata 
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Szentes 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testüle a 147/2008.(VI.27.) Kt. számú határozatával 
döntött a Sportközpont további működéséről, mely szerint a szabadidős létesítmények 
(uszoda, üdülőházak, teniszpálya) üzemeltetésére 100 %-os önkormányzati tulajdonú 
nonprofit kft.-t alapított 2009. január 01-jei hatállyal, változatlanul hagyva a Sportközpont 
szervezetét, mint a Polgármesteri Hivatal részben önálló intézményét. 
A 235/2008.(X.31.)Kt. számú határozattal Szentes Város Önkormányzatának Sportközpontja 
Alapító Okirata 2009. január 01-jei  módosítása  szerint a Sportközpont székhelye: 6600 
Szentes, Jövendő u. 1. szám. 
A Sportközpont működési helye, tevékenységi köre, valamint feladatainak módosulása miatt a 
Szentes Város Önkormányzatának Sportközpontja Szervezeti és Működési Szabályzatát 
(továbbiakban: SZMSZ) módosítani szükséges a határozati javaslatban foglaltaknak 
megfelelően. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
…./2009.(I.30.) Kt. 
 
Tárgy: Szentes Város Önkormányzatának Sportközpontja SZMSZ-ének módosítása 
 

Határozati javaslat 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes Város Önkormányzatának 
Sportközpontja SZMSZ-ének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
II. A Sportközpont általános feladatrendszere, működése fejezet  
1. pontjában  módosul a „Törzsszám: 638485”; TEÁOR szám: 9311; Bankszámlaszám: 
12066007-00372800-00100007. 
Módosul a 3. Működési helye: Működési területei: Sportközpont Szentes, Jövendő u. 1. 
Felsorolás közül törlendő: Teniszpályák Szentes, Csallány G. part 2. 
Felsorolás kiegészül: Berekháti Tornaterem Szentes, Berekhát 13. 
 
„4. Az Intézmény tevékenysége” pontban változik a szakágazati szám: 931100. 
 
Törlendő az alábbi szövegrész: „Az uszoda és a vendégházak üzemeltetése a Polgármesteri 
Hivatal feladatai közé tartozik, amit a Sportközponttal kötött szolgáltatási szerződés 
szabályoz. A szerződés értelmében - hasonlóan a Sportközpont által üzemeltetett egyéb 
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önkormányzati sportlétesítményekhez – az uszoda és az üdülőházak üzemeltetésének feladatát 
is a Sportközpont fogja át, gondoskodik az üzemelés feltételeiről, a szerződésben 
leszabályozott keretek között.” 
 
A „7. Működési rend a./ Az Intézmény az alábbi munkarendben végzi tevékenységét” 
részben szereplők az alábbiakra módosulnak: 
„Egyműszakos: Futballpályák; Folytonos munkarend: Sportcsarnok, Berekháti Tornaterem” 
 
„b./ Karbantartási időszak” részből törlendő: Teniszpályák: február, március 
Kiegészül: Berekháti Tornaterem: július, augusztus 
 
„c./ Térítési díj fizetési kötelezettség” részből törlendő: Teniszpálya bérleti díj 
 
A „III. A Sportközpont szerkezete és a munkaterületek” című fejezet az alábbiakra 
változik: 
Vezető: Igazgató 
Munkaterületek: 1. Dózsa-ház 2. Dr. Papp László Városi Sportcsarnok 3. Pusztai László 
Sporttelep 4. Berekháti Tornaterem 5. Sportszálló: megállapodás alapján Acsay Istvánné 
vállalkozó működteti 
 
A Sportközpont szervezeti felépítése az alábbiak szerint módosul: 
 
 

IGAZGATÓ 
 
 
 
 
    

Berekháti 
Tornaterem 

Sportcsarnok Futballpálya  
 

    
Gondnok (1 fő) Sportszakmai koordinátor  

(1 fő) 
Pályamunkás 

(2 fő) 
Gazdasági ügyintéző (1 

fő) 
Takarító (0,5 fő) Programszervező (1 fő)   

 Gondnok (3 fő)   
 Parkgondozó (1 fő)   
 Takarító (4 fő)   

 
 
 
A „IV. Az Intézmény belső szervezeteinek, szerkezeti egységeinek feladatai” fejezet 
„Sportpályák feladatai”-nak felsorolásából törlendő: „- elfogadott idegenforgalmi 
koncepcióban megfogalmazottak szerint a város turisztikai tevékenység háttérbiztosítása, 
folyamatos szállodaipari funkció végzése” 
 
A „Teniszpályák feladatai” rész törlésre kerül. 
 
„Az Intézmény jogállása, ellenőrzése, vezetési rendje” című V. fejezet „Intézmény 
jogállása” az alábbiakra változik:  
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A költségvetési tervezést önmaga készíti a fenntartóval való egyeztetést követően, betartva a 
költségvetés készítéséhez kapott szempontokat. 
Az Intézmény költségvetését a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete hagyja 
jóvá, melynek összeállítására a Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal ad 
előírásokat.  
 
„Az Intézmény jogállása, ellenőrzése, vezetési rendje” című V. fejezet „Az Intézmény 
képviselete” részből a 4. mondat az alábbiakra változik:  
Az Intézmény általános képviseletét a vezető akadályoztatása esetén a sportszakmai 
koordinátor látja el. 
  
„Az Intézmény jogállása, ellenőrzése, vezetési rendje” című V. fejezet „Az aláírási jog” az 
alábbiakra változik: 
Az intézmény vezetője az intézmény nevében kötelezettséget a jegyző vagy az általa 
megbízott személy ellenjegyzésével vállalhat. 
Bankszámla feletti rendelkezést az intézmény nem gyakorol. 
Szerződéseket az intézményvezető tudtán kívül és aláírásának hiányában senki sem köthet.  
Az Intézmény minden más dolgozójának az alább felsorolt kivételektől eltekintve csak 
írásbeli meghatalmazás alapján lehet aláírási joga mind a külső, mind a belső ügyiratok 
vonatkozásában. 
Az intézmény belső levelezésének aláírására az igazgató általános jogkörrel jogosult. Saját 
tevékenységi körükben, saját feladataik ellátásának érdekében pedig az alábbi munkakörben 
jogosultak az aláírásra: 
 
- Sportszakmai koordinátor 
- Gazdasági ügyintéző 
 
Akadályoztatásuk esetén a munkaköri leírásban általuk helyettesítéssel megbízott személy 
írhat alá belső levelezést. Ugyancsak a helyettesítéssel megbízott személy jogosult az 
intézmény mindennapos működésével kapcsolatos feladatokat koordinálni, valamint a napi 
tevékenységek során felmerülő feladatok megoldásához szükséges döntési helyzetekben 
döntést hozni. 
A fenti beosztásban biztosított aláírási jog nem jelent intézményi képviseleti jogot. 
 
 
„Az Intézmény jogállása, ellenőrzése, vezetési rendje” című V. fejezet „A cégbélyegző” az 
alábbiakra változik:  
A cégbélyegző kör alakú, tartalmazza az Intézmény pontos megnevezését és az állami címert. 
A cégbélyegző használatára az igazgató, a sportszakmai koordinátor és a gazdasági ügyintéző 
jogosult. Az intézmény képviseletével megbízott dolgozó, a képviselet terjedelmének 
megfelelően szükség szerint jogot kaphat a cégbélyegző használatára. Ezt mindig írásban kell 
rögzíteni. A cégbélyegzőt csak olyan iratokon lehet alkalmazni, amelyeken szerepel az 
ügyintéző neve, kézjegye, valamint a cégszerű aláírásra jogosultak aláírásra.  
 
Az intézménynél használt összes bélyegzőről és az azokat használó személyekről 
nyilvántartást kell vezetni, melynek feltétlenül tartalmaznia kell a bélyegző lenyomatát, a 
bélyegzőt használó személy nevét és a nyilvántartást vezető személy aláírását. A bélyegzők 
nyilvántartását az Intézmény gazdasági ügyintézője végzi. A bélyegző megrendelése, a 
használónak történő kiadása és visszavételezése az intézmény gazdasági ügyintézőjének a 
feladata.  
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„Az Intézmény jogállása, ellenőrzése, vezetési rendje” című V. fejezet „Vezetői 
ellenőrzés” részből a következő kettő utolsó mondat törlésre kerül: „Az Intézménynél minden 
vezető beosztású dolgozó köteles a vezetésére bízott egység munkájának ellenőrzésére. Ennek 
érdekében ki kell alakítania saját ellenőrzési rendjét, és gondoskodik az ellenőrzés 
tapasztalatainak hasznosításáról, saját hatáskörében vagy az intézmény vezetőjének 
segítségével.” 
 
„Az Intézmény jogállása, ellenőrzése, vezetési rendje” című V. fejezet „Az Intézmény 
döntési rendszere, hierarchiája” részből a következő első mondat törlésre kerül: „A 
munkahelyi vezető általános hatáskörébe tartozik, hogy az általa vezetett egységeket 
megszervezi, a munkát hatékonyan koordinálja, annak folyamatosságát biztosítja, személyi, 
anyagi szempontból.” 
 
„Az intézmény jogállása, ellenőrzése, vezetési rendje” című V. fejezet az alábbiakkal 
egészül ki: 
  
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
A 2007. évi CLII. törvény alapján az intézmény „A vagyonnyilatkozati iratok kezelésének 
szabályzata”-ban meghatározza azokat a munkaköröket, amelyekben a foglalkoztatott köteles 
vagyonnyilatkozatot tenni. A szabályzat rendelkezik a vagyonnyilatkozat-tétel 
esedékességéről, formai követelményeiről, őrzéséről. 
 

A „Munkaügyi kérdések” VI. fejezete „1. A munkakör átadás, átvétel” a./ pontjában 
„Végleges átadás, átvétel” alcím alatt törlendő: „A magasabb beosztású vezetők 
munkakörüket végleges átadás, átvételi jegyzőkönyv alapján adhatják át. A jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell az átadott, átvett ügyiratok megjelölését, a folyamatban lévő feladatok 
pontos leírását, végrehajtottságának fokát, a végrehajtással megbízott dolgozó nevét, 
beosztását. Az átadott-átvett munkaeszközök listáját, illetve azt, hogy azokkal az elszámolás 
megtörtént. A munkakör átadás, átvételnél jelen kell lenni a közvetlen vezetőn kívül az 
igazgatónak, vagy az Intézményvezetőnek alárendelt vezetőnek. A jegyzőkönyvből minden 
jelen lévőnek egy – egy eredeti példányt át kell adni. A beosztott dolgozó munkakörét 
munkaköri leírás alapján lehet átadni, átvenni. Az átadás, átvételnél jelen kell lenni a 
közvetlen munkahelyi vezetőnek nem alárendelt dolgozónak is. Az átadás, átvétel 
megtörténtéről a dolgozónak igazolást kell kapnia, amely tartalmazza a jelenlévők beosztását 
és azt, hogy az rendben vagy a rögzített hiányosságokkal történt.” 

b./ pontjában „Ideiglenes átadás, átvétel” alcím első mondatában szereplő „munkahelyi 
vezető” szövegrész helyébe „sportszakmai koordinátor” szövegrész kerül. 
 
 
A „Munkaügyi kérdések” VI. fejezete „2. Szolgálati út” alfejezet törlésre kerül. 
A „2. A munkáltatói jogok gyakorlása” alfejezetben szereplő „közvetlen munkahelyi vezető” 
kifejezés helyébe „sportszakmai koordinátor” kifejezés kerül. 
 
 
A „Munkaügyi kérdések” VI. fejezete „4. A közalkalmazottak részvételi jogai” alfejezet 
törlésre kerül. 
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A „Munkarend, munkaidő, munkabér” VII. fejezete „Munkarend, munkaidő beosztás” 
alcím az alábbiak szerint módosul: 
 
Törlendő: „A Dózsa-házi irodában megállapított munkaidő: 
hétfőtől – csütörtökig : 7 – 16 óráig, pénteken 7 – 12 óráig.” 

Törlendő: „Teniszpálya: szezonális jelleggel március 01-től  október 31-ig működik 
 Hétfőtől – vasárnapig folytonos munkarend hétvégén is megszakítás nélkül 
 De. 8-12 óráig  du. 14-20 óráig” 
 
 
Kiegészül: „A Sportközpont adminisztratív munkakörben beosztott dolgozók munkaideje: 
Hétfőtől – csütörtökig: 7,30 – 16 óráig; pénteken 7,30 – 13,30-ig.” 
 
A Dr. Papp László Városi Sportcsarnok rendeltetésénél fogva hétvégén (szombat, vasárnap) is 
nyitva tartó intézmény.  
 
Az általános munkaidő heti 40 óra. Tekintettel a működésre, az alábbi munkakörök munkaidő 
meghatározása a következő: 
- gazdasági ügyintézőnek: heti 40 óra 
- Berekháti tornaterem, Sportcsarnok, Futballpálya munkatársainak: havi munkaidőkeret 

174 óra, beosztás szerint, három havi munkaidőkeret meghatározása esetén. 
 
 
A „Munkarend, munkaidő, munkabér” VII. fejezete részből törlendő ”Uszoda és 
üdülőházak” alfejezet.  
 
Kiegészül: „VIII. Egyéb általános rendelkezések” fejezettel 
 
 
Munka- és védőruha juttatás 
 
Az intézmény a munka- és védőruha juttatási szabályzatban rendelkezik a munkavállalók 
részére adandó munka- és védőruha juttatásokról. Az egyéni védőeszköz, védőruha, 
munkaruha készletnyilvántartása, a munkavállaló részére történő kiadása, a kiadás egyéni 
karton szerinti dokumentálása a gazdasági ügyintéző feladata. 
 
Személyi jövedelemadó mentes juttatások 
 
A munkavállalók étkezési hozzájárulásra jogosultak, melynek mértékét az éves költségvetés 
határozza meg. Az intézmény „Étkezési hozzájárulás juttatása” szabályzatában határozza meg 
juttatás feltételeit. 
 
Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés 
 
Az intézmény a jogszabályban előírt és meghatározott módon köteles a munkába járást 
elszámolni és megtéríteni a munkavállaló részére. 
 
Fizetési előleg folyósítása 
 
Az intézmény bérkerete terhére a munkavállaló illetményelőleget vehet fel, melynek 
szabályait az intézmény „Fizetési előleg folyósításának szabályzata” tartalmazza. 
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A „Záró rendelkezések” fejezetének számozása „IX.”-re módosul, és a következő 4. ponttal 
egészül ki: „4. Jelen SZMSZ-t Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
…../2009.(….)Kt. határozatával módosította. 
 
 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
1./ Szentes Város Alpolgármestere 
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda 
3./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 
4./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája 
5./ Szentes Város Önkormányzatának Sportközpontja 
 
 
 
 
Szentes, 2009. január 13. 
 
 
 
 
         Szűcs Lajos 
                alpolgármester 


