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Eszteľgomĺ Tankeľĺileti Kiizpont

Az Esztergomi Tankenileti Központ jelen munkatęwét az ŕ.i.larni köznevelési közfeladat ellźĺttľ;tbaĺ
fenntartókéntrészt vevő szervekľől, valamint a Klebelsberg Központľól szőlő 13412016. (VI. 10.) Korm.
ľendelet 5. $ (2) bekezdés 9. pontjábaĺ biztosított kózépirányítói hatáskörömbęn eĘźrva, a Klebelsberg
Ktizpont Szęrvezeti és Működési SzabáIyzatáról sző|ő 6112016. (xII. 29.) EMMI utasítás 40. $-a alapjźn
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A munkaterv célja' és a megvalĺósítását szolgáló szewezet riivid ismeľtetóse

AzEsztergomi Tankenileti Központ202l. évi munkateľve a kormźnyzati stľatégiai iľanyításľól

szőlő 3812012 (III. 12.) Korm. rendelet és a Klebelsberg Központ SZMSZ-ére vonatkozó

6112016. (XII. 29.) EMMI utasítás figyelembevótelével készült rövid távri tervdokumentum. Az

állaĺni köznevelési kozfeladat ęllátásában fenntartóként részt vevő szervekľől, valamint a

Klebelsbęrg KözpontrőI szoIő 13412016. (VI. 10.) Korm. rendelet 5. $ (2) bekezdés 9. pontja

alap1an a munkatervet a Klebelsberg Központ hagyja jővá.

AzEsztergomi Tankerületi Kozpont202I. évľe vonatkozó munkaterve a tanügyigazgatźs és az

állami fenntaľtói tevékenység aktuális pľioritásainak, valamint a jogszabáLyi előírásoknak a

figyelembevételével késztilt, továbbá a vęzetók által elfogadott célkitrĺzések alapján határozza

meg munkánkat és éves teendőinket. Az Eszteľgomi Tankenileti Központ és szabtiyozői

dokumentumu,igy a munkaterv is, azt célozzźtk, hogy magas színvonalonvégezzikmunkánkat,

a jogszabźúý keretek között a legszélesebb körben vegyük Íigyelembe a taľsadalmi igényeket,

elvárásokat. AzEsztetgomi Tankenileti Központ éves célja a munkateľvbenrogzite,lt tervezhętő

feladatok határidőben történő teljesítése. Emellett cél a rovid hatándeju, aktuálisan felmeľĹilő,

illetve a folyamatos és ismétlődő feladatok határidőre való elkészítése. Legfőbb cél a

torvényekben és jogszabályban szabott kötelezettségek maľadéktalan teljesítése.

A TankeľĹileti Központ az oktatźtsért felelős miniszter (továbbiakban: minisztet) iránýtása és a

Klebęlsberg Központ (a továbbiakban: Központ) közé:piranyítása a|á tartoző, a Kormźnyzati

igazgatásről szóló 2018. évi CXXV. töĺvény(továbbiakban: Kit) 38.$ (1) bekezdésének đ) pontja

szerint kĺizponti hivatalként működő kĺizponti költségvetési szerv, amely a Klebelsberg

Központľól szóló 13412016. (VI.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: KKľ.) meghatározottak

szerint a közrlevelési intézmények tekintetében fenntaľtói feladatokat lát el'
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A tankeľület struktrĺrája

Az Esztergomi jźrás településeinek szźtma 24; közoktatási intézménnyel rendelkező

településeinek száma 22. Tankeruleti k<izpontunk 21 telęülésén 23 székhely, 7 tagĺtézmény,

22 telephely; mindösszesen 52 feladatellátási hely fenntaľtását és mfüödtetését végzi.

Int ézm ény e k t ípus on ként

általanos iskola l6 db

csak általános iskolai feladatot ellátó 1s db

óvoda ldb
ginrĺázium 2ďb
szakiskola 1db
kollégium 1db

AMI 4ďb
csak AMI fęladatokat ęllátó 3db

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási
lntézmény

1đb

Nemzetiségi nevelés-oktatást folýat általános iskoláink koztil 14 feladat_ellátási hely.

AzBsztergomi Tankęrületi Kozponttanulói.léJszźtmaa2020. évi októberi statisztika szennt7205

fo. osszességében viszonylag állandónak mondható a tanulóí szźrn. Az elmúlt évhezképest az

összes tanulólétszátmban történt létszámcsökkenés egy intézmény fenntartói jogának átadása

(2019: 7303 fő) miatt következett be. 2020. szeptember l-jével az Esztergomi Aľany János

Általanos Iskola fenntaľtói joga ź/ĺadásra kenilt a Budapest-Esztergom F(5egyhźamegye

Katolikus Iskolai Főhatóságatészéte. Az elmúlt évben is tapasztalt, további növekędés jelleĺnző

a kollégium tanulói Iétszámában (I 8%\

Személyi áIlomány

Létszámadatok intézménýípus szerint (fö) :

általános iskolák

gimnáziumok

kol1égium

alapfolni miivészeti iskolák

gy ő gypedagó giai íntézmény

MINDOSSZESEN

5256

834

76

780

259

7205 tanulĺó
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Intézméĺyeinkben mindösszesen966,69 közalkalmazotti státuszvarL; ebből 711.,27 a pedagógus,

136,6 technikai és 86,7 NOKS státusz.

A tankeľületi központ élen a tankeľületi igazgatő áll. Két fib helyettes segíti munkáját: gazđaságs

vezető, valamint szakmai vęzeto.

A tankertiletbęn dolgozók lďszźma ellátott feladatok szerint 2021.január l-jén:

o tankertiletiigazgatő:. l fo
o szakmai vezető: l fő
o gazdasźlgi vezető: lfo

o gazdźůkodási, iizemeltetési éspźlyáz,ati fóosztźůyvezető: l fo
o koznevelési, jogi és humánpolitikai fóosztályvezető: 1 fr

o költségvetési és gazdźikodási osztályvezetó: I fő

o üzemeltetési és pályázati osztályvezető: 1 fo

o köznevelési osztályvezetó: I ťő

o jogi és humánpolitikai osztáIyvezető: 1 fiő

o tanügY-igazgatásireferens: 3 fb

o személyügý ľeferéns: 3 fő

o számfejtési referens: 1 fô

o titkársági referens: 2 fo

o sziímviteli ręferens: 1 ťo

o pénzagyi ľeferens:3 fo

C pénzíigyi, titkáľsági ľeferens: 1 fő

o vagyongazdźikoďäsi referens: l fő

o pályźnati refeľens: 1 fő

o ĺiząneltetési referens: 1 fő

o informatikai referens: 1 fió

o beszerzési referens: 1 íő

o belső ellenőr: 1 fo

o adatvédelmi tisztségviselő, infoľmációbiztonsági felelős: szerzódés a|apján kĺilső

személy látja el a feladatot

o esélyegyenlőségi ľeferens, integritás tanácsadó, védelmí referens: l fő látja el a

feladatokat
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AzEsztergomi Tankeľületi Központon belril két frosztály működik' a Köznevelési, Jogi és

Humanpolitikai Főosztály' amelyhez aKoznevelési osztály és a Jogi és Humĺínpolitikai

osztáůy taĺtozik, valamint a Gazdźllkodási, Üzemeltetési és Pá|yázati Főosztály , aĺrlelyhez a

K<iltségvetési és Gazdálkodási osztály, valamint azlJzemeltetési és Pályäzatíosztály lľrrtozlk

Előbbi aszal<rlai, utóbbi a gazdaság1vezető iránýtásaalatt mfüödik.

A szakmai vezeto vezetése alatt állő szervezeti egységek ffi feladata az intézménvekben folyó

szakmai munka feltételeinek biztosítása. A taĺigyigazgatás és a humánerőfonźs-gazdálkodás

terén az elsődleges cél a gyermekek és szĹilők igényeinek megfelelő, az onáIlő élet elváľásaiľa

felkészitő, magas színvonalú oktatás biztosítása, krilönĺls figyelemmel a szakos ellátottságra és

megfelelő oktatásszervezésľe.

A gazdasźlgi vezeto és a hozzá tartoző szervezeti egységek kiemelt fęlađata a szabźlyszeľĺĺ és

átláthatő gazđálkodtĺs, a közpénzek hatékony felhasznáůása, amelyhez szervęsen kapcsolódik a

nevelési-oktatási iĺltézmények munkájanak _ a szükséges anyagi eľőfoľľások biztosításával

megvalósuló _ segítése is. Ezen felül ellátja az intézmények mfüödtetóséhez kapcsolódó egyéb

sokrétű feladaliokat. Szintén kooľdinálja és végzi a Tankerületi Központ és a hozzá tartoző

iĺtézmények áru-, szolgźltatźts- és készlętbeszerzéseit, gondoskodik a tankenileti eljárások,

döntések jogszeríĺségéről, illetve biztosítja a Tankeľületi Központ mfüödéséhez szükséges

informatikai feltételeket. Kięmelt feladat apályázatok útján megvalósuló szakmai programok és

intézményfejl e sztés ek megvaló sítás a i s.

Közvetlenül a tankenileti igazgatő iránýtása alatt lźúja el fęlađatát a belső ellenőľ, aki a

TankeľĹileti Kĺizpont egészére vonatkozó ellenőrzéseketvégez, valamint eljárásokat dolgoz ki,

ezze|biztosítvaa jogszeríi,hatékony,ź/"láthatőintézľnényiműktiđést.

Szintén közvetleniil a tankeľü|eti igazgatő irányítása alatt láĘa e| a feladattú. az integntás

tanácsadó, a védelmi ľeferens és az esélyegyenlőségi referens is - egy személyben. A védelmi

ľeferens ellát1a a honvédelmi,katasztrőfavédelmi szervekkel összefiiggő , az integntás tanácsadó

a komrpciós kockázatok felmérésével, a munkahelý etikával kapcsolatos feladatok

koordinálását.

Az adatvédelmi tisztségviselő és az informáciőbiztoĺsági ľeferens feladatait _ szerzőség alapjźn
_ külső v źilalkozás v égzi.
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A munkavégzés rendje

A munkavégzés ľendje a Tankeriileti Központ SZMSZ_ben, valamint a2018. évi kormányzati

igazgatásről szőló CXXV. töľvényben foglaltaknak megfelelően történik.

A202l. évi munkaszinetinapok körĹili munkarendetal{l}020. (V.13.) a202l. évi munkaszĹineti

napok korĹili munkarendről szóló ITM rendelethatározza meg.
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Felel s

KooRDINÁCIÓ

Felel s: tankenileti igazgat

Felel s: tankerĹileti igazgat

Felel s: szakmai vezeto, gazdasági vezeto

tr'elel s: szakmai vezeto, gazdasági vęzęto

Felel s: tankerĹileti igazgat 
' 
szakmai

v ezeto, gazďastryí v ęzęto

Felel s: tankeriileti ígazgat , szak'rnai
v ezeto, gazdaság1 vezeto

Felel s: tankęrtileti igazgat , gazdaságs
v ezeto, szakmai vezeto,
Kiizľemíĺkid k:
titkársági referens

Felel s: szakmai vezeto,
Kiizľemíĺktĺd k:
titkarságí referens
tr'elel s: taĺkęrtilęti igazgat , gazdasági
vezeto, szakmai vezďo,
Kiizremííktĺd k:
titkarsági referens

Hatáľid

havonta

hetente

hetente

igazgat iértękezletęt
kĺjvet 2 napon beliil

sziikség esetén

íntézmények
j vé.ŕĺagyott

rnunkatęrve alapiźn
folyamatos

akozépirányít szerv
által meghatározotI

id pont
folyamatos,

adatkéľésre, eseti
jelleggel

Szab lyoz dok mentum,
jogszabályhely

szMsz. 14. $

szMSZ 1s. $

szMsz 16. $

szMsz 17. $

szMsz 19. $

szMSZ s. $

1995. évi LXVI tv;SZMSZ
s.$ (3) h

szMsz s.$ (3) h)

szMsz 6.$ (z) e)

Feladat

Tankeriileti énekezlet

Vezet i éľtekęzlet

Szakmai fels vezet i értękezlet

F osztályi értekezlet

Munkacsoport értekęzlęte

Intézmények értekęzletęin val
részvétel

katkezelési kĺivetelmények
teljesítése. Ügykezelés iratkezelés,
postázás. Beérkez iľatok
szignálása, éľkeztetése, iktatása.
Kimen levél: iktatás,
kiadmányozás, expediál és, itattár
vezetése
KRETA Poszeidon iktat rendszer

adatszol gáltatások a kozépír tny ít
szerv felé

Feladatkiiľ

kooľdinácĺ

kooľdináci

kooľdináci

kooľdináci

kooľdináciĺĎ

kooľdináciĺ

kooľdĺnáci

kooľdĺnáci

kooľdináci
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Felel s

Felel s: tankertileti igazgat

Felel s: tankertileti ígazgat

Felel s: tankerĹileti igazgat , gazdastryi
v ezeto, szakmai vezeto,

JOG

Felel s: tankerĹileti igazgat
Kiizľemíĺkiid k: k<jzrevelési,
humánpolitikai foos ályvezet ,
humánpolitikai o s áIyv ezeto

Jogl
jogi

es
es

Felel s : taĺlkęľtil eti ígazgat , szaknaí v ezęto
Kiizremíĺktid k kĺjznevęlési, jogi és
humránpolitikai foosztź yvezeto, jogi és
humiánpolitikai osztályvezet

Felel s: tankeľiileti igazgat , szakrnai vezeto
Kŕizľemíĺkiid k: k zĺrevelési, jogi és
humánpolitikai f osztályvezet , jogi és
humánpolit ikai osztályv ezeto

Felel s : taĺlkerĹil ďi igazgat , szalľnai v ęzeto
Kiizľemíĺktid k: kĺiznęvelési, jogi és
humaĺpolitikai foos ćiyvezeto, jogi és
humanpolitikai osztályv ezeto,

Hatáľid

negyedévente, h 15_

dike

folyamatos

folyamatos

eseti jelleggel

mindenh nap 10
napja

folyamatos, a
változások

Íigyelernbevételével
rendszeręsen

eseti jelleggel

Szab áĺ|y oz d o ku m entum o

jogszabályhely

szMsz s. $ (2) k)

134/2016. (VI.10.) Korm.
rendęlet 2/A. $;
sZMsZ 5.$ (3) ľ)
sZMsZ. s. $ (2) a)

sZMsZ 5.$ (3) Đ

szMsz 3e. $ (7) d)

sZMsZ 39. $ (7) Đ

sZMsZ 35. $ (7) Đ

Feladat

negyedéves jelerrtés megktildése a
k<izépirányít szerv részerc a
tankerĺileti k<izpont miíkddéser l
Tankertileti Tanács miĺk dtetése

Kapc s olattart ás az iĺtézményekkel

Kozérdeł:tĺ és ktizérdekb l
nyilvános adatok szolgź tatása,
annak teljességéét és hitelességéért
val felel sség.

Adatszolgáltatás a peres
kártérítéses tigyela l
kozépfu é.r;ryít szerv r észér ę.

CS

a

A jogszabalyok nyomon k vetése, a
változások Íigyelemmel kísérése, az
érintett munkatársak énesítése a
változásokr 1.

Jogi segítségnyujtás az Esztergornĺ
Tankertiletí Kozpont ferntaľtásában
és miĺkodtetésében lév kciznevęlési
intézmények szźlmttr a.

Feladatkiĺľ

kooľdĺnáciĺ

kooľdĺnáci

kooľdĺnáci

Jog

Jog

Jog

Jog
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Feladatok' hatáľid k és felel siik szakteľĺiletenkéntĺ bontásban

Felel s

ľ'elel s : tanke rli7eti igazgat , szakmai v ezeto
Kiizľemíĺkiid k koznevelési, jogi és
humanpolitikai foosztáIyvezet , jogi és
humánpolitikai osztályv ezeto,

Felel s: tankęriileti igazgat , szakrnai
v ezeto, gazdaságs v ezęto
Kiizľemíĺkiid k: k znevelési, jogi és
humánpolitikai foosztt yvezeto, jogi és
humĺánpolitikai osztálw ęzeto,
ľ'elel s: tankerĹileti ígazgat , szalaĺlai
vezeto,
Kiizľemíĺkłid k kĺjznevelési, jogi és
humánpolitikai foosztáIyvezet , jogi és
humánpolitikai osztálw ezęto,
X'elel s: tankertileti igazgat , szakmai
vezeto,
Kiĺzľemĺĺkiid k kĺjzrrevelési' jogi és
humánpolitikai foosztályvezet , jogi és
humánpolitikai osztályv ezeto,
Felel s: tankęriilęti ígazgat , szakĺnai
vezď ,

Kfizľemĺĺkiid k koznevelési, jogi és
humanpolitikai foosztź yvezeto, jogl és
humránpolitikai osztályv ezeto,

Felel s: szakmai vezetĺĺ, jogi és
humánpolitikai osztályv ezeto,
Kłizľemíĺkiid k: kdznevelési' jogi és
humánpolitikai Í osztál w ezeto

Hatáľid

eseti jelleggel

folyamatosan

eseti jelleggel

eseti jelleggel

esetíjelleggel

esetijelleggel

Szabályoz dokumentum,
jogszabályhely

sZMsZ 35. $ (4) Đ

szMsz 3e. $ (7)

szMsz 3s. g (s) g)

szMsz 6. $ (2) b)

szMsz 3e. $ (7) b)

sZMsZ 39' $ (7) ę)

Feladat

Kozremiĺkcjdés, j ogi segítségnyĹljtás
az Esztergomi Tankeriileti Kĺizpont
kormánytísztvisel i szźlmáĺa az
aktuális fęlađatok ellátásában.

AZ Esztergomi Taĺkertiletí
Kĺizpontot érint szerz dések
el készítése, véleményezése,
jelenlegi szerz dések m dosítása.

Az Esztergomi Tankerĺileti
K<izponthoz, mint munkáltat hoz
étkezo letiltásokkal, felhívásokkal
kapcsolatos tźqékoztatás nyrijtása.

Egyéb dĺjntések' intézkedések,
hattrozatok jogí szempontb l
t rtén el készítése, végrehajtása.

Peres és nem peres eIjarások
nyomon kcivetése, beadványok
el készítésę, ktils jogi kąvisel
eI1áĺäsa során kcjzremÍĺkodés az
el készítésben, nyilvántartások
vezetése.
A tankeľÍilętí igazgat figyelmének
felhívása az esetleges jogsértésekľe,
azok megsziintetése érdekében
l'avas1attétel.

Feladatktiľ

Iog

jog

jog

Jog

Jog

Jog
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Felel s

Felel s: szakrnai vezeto,
Ktĺzľemíĺkiid k koznęvelési, jogi és
humánpolitikai foosztźiyvezeto,
esélyegyenl ségi referens/integritás
tanácsad , jogi és humánpolitikai
osilt yvezeto,
Felel s: tankerĺileti igazgat , szakrnai
vezet ,

Kiizľemíĺktid k koznevęlési, jogi és
humánpolitikai foos ź yvezeto, jog és
humánpolitikai osztálw ezet ,

ľ'elel s: tankerĹileti igazgat , szakmai
v ezeto, gazđaság v ezeto
Kiizľemíĺktid k: kĺiznevelési, jogi és
humánpolitikai foos źiyvezeto, jog és
humánpolitikai osztĺályvezet 

'

TANÜGYIGAZGATÁs

Felel s: szakmai vezeto, gazďastrysvezeto,
Kiizľemíĺkiid k: ktjznevelési, jogi és
humanpolitikai fi osztályvezeto, k znevelési
osztálw ezet ' tanĺisy-i e azgatási ľęferens
Belel s: szalĺnai vezeto,
Kiizľemíĺkiĺd k: k<jzręvęlési
osztźiyv ezet , tantigy-ig azgatásí referens

Hatáľĺd

2021. jťmius-
augusztus

folyamatosan, illetve
igény szerint

2021. december 31.
napjáig folyamatosan

folyamatos,
adatkérésre,

eseti jelleggel

eseti jelleggel

Szabá|y oz d o ku m e ntu m,
jogszabályhely

Ebktv.63. $ (a);
szMsz 3s. $ (a) a)
3e. $ (7) e)

szMsz 3e. $ (7) d)

szMsz 6. $ (3) e)

sZMsZ 5. $ (3) Đ

Feladat

Szabźiyzatok és esélye5renl ségi
terv elkészítése, illetve
véleményezése.

Egyetemekkel,
egytittmiíkcidési
el készítése.

ťoiskolákkal
megá1lapodás

Részvétel a TankeľĹileti K zpontot
érint Klebelsberg Kozpont által
lefolytatott bels ellen rzés
megállapításaira vonatkoz
intézkedési terv kidolgozísiban és
realizźiásětbarl.

Adatr gzit feliiĺetek, ręndszeľek
folyamato s hasnláIata, adatrd gzítés
ellen rzése, karbantartása
(KELLo; DARI; rnÉrł; sep)
Javaslattétel saj átos nevęlési
igényiĺ gyermek részére tĺiltén ,
kotelez fęlvételtbiaosít
nevelésĹo kt atźsí iĺttézmény
kijelolésére

Feladatkiiľ

jog

Jog

Jog

tanĺĺgyigazgatás

tanĺigyigazgatás

10



FeladatoĘ határĺd k és felel siĺk szakterĺĺletenkéntĺ bontásban

Felel s

Felel s: tankerületi igazgat , szakmai
vezeto,
Ktizľemííktid k: kĺizĺrevęlési
osztáI referens
Felel s: tankertileti igazgat , szakmai
vezeto,
Kiizremíĺkłid k: k znevelési
o sztćiyv ezet , tanrigy-i g azgatási ľeferens

ľ'elel s: tankerĹileti igazgat , szakrnai
vezeto,
Kiizľem ííkiid k: kĺjznevęlési
osztáIyv ezet , tantigy-i gazgatási referęns

Felel s: szakmai vezeto,
Kiizremíĺkiid k: koznevęlési
os éiyvezet , tantigy-ig azgatási ręferęns

Felel s: szakrnai vezet ,

Ktizľemĺĺkiid k: kĺjznevęlési
o sztźiyv ezet , tanĺigy-i g azgatási referens

Ilatáľid

eseti jelleggel

esetijelleggel

eseti jelleggel

eseti jelleggel

esetijelleggel

Szabályoz dokumentum,
jogszabályhely

sZMsZ 5. $ (3) Đ; 6. $ (3)
v);
rs/20r3. (rr.26.) EMMr
rendelet 20. $
2011' évi CXC. tv.
229 I 2012. (VIII.28.) Korm.
renđ.

Isl20r3 (rr.26.) EMMr
ręndelet 20'$ (1)' (2)

2011. évi CXC' tv. 47.$ (6)

2011' évi CXC. tv. 72.s ()

Feladat

S Zakért i bizottság szakért i
véleménye alapj én kĺjtelez
fęlvételt ellát nevelési-oktatási

kijelolése
Hat sági eljárás kęretében
d<intéshozatal a bęilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézség vagy
a sajátos nevelési igény
megál|apítźlsával, ílletv e a szakértoí
véleményben foglaltakkal
<!sszefiiggésben

A szakért i bizottság
szakvéleménye alapj án intézkędés
a tanul k<itęlez felvétęlét ellát
nevelé si -okt atäsi íntézmény
kíjel lésére _ha az iskolai nevelés
és oktatás a ttjbbi gyermek*el,
tanul valk z siskolaiosztáIybart
azért ĺem szervezheto meg, męÍt az
intézményj e gy zélrb en ninc sęn
megfelel iskola
Sztil k<jtelezése, hogy
gyermekével j elenj en meg
szakért i vizsgálaton, tovtlbbá a
szaké,rtoi vélemény alapj én a
gyermekét a megfelel nevelési-
oktatásí intézménybe írassa be.
Szril k telezése, hogy
gyermekével megj elenjen a
nevęlési tanácsadáso n, továbbá,
hogy biztosítsa gyermekének az

Feladatkiĺľ

tanĺigyigazgatás

taniigyigazgatás

tanĺigyigazgatás

taniigyigazgatás

taniigyigazgatás

LT



Felel s

Felel s: szalanai vezeto,
Ktizľemiĺktid k koznevelési, jogi és
humánpolitikaí f osztályv ezeto, k<jznevelési
o sztź yv ezet , tantigy-i g azgatási ľefęľens
Felel s: szakrnai vezeto,
Kiizľemiĺkiid k koznevelési
osztályvezet ,taniigy-igazgatásiľefeľeĺrs
Felel s: szakmai vezeto,
Ktizľemíĺkiid k k<jznevelési
osrtálwezeto, tanrljw -isazgatási referens
Felel s: szakĺnai vezeto,
Ktizľemíĺktid k kĺiznęvelési, jogi és
humánpolitikai ťoo sztál yv ezeto, kdznelęlési
o sztálwezet o, tartijgĺ -isazgatási referens
Felel s: szaknai vezďo,
K izľemíĺkłid k: kĺjznęvelési, jogi és
humrínpolitikai ťoo sztál yv ezeto, koznęvęlési
osďt yvezet , j ogr és humanpolitikai
o sztáIw ezet , tantisy-ie azgatásí refereĺrs
Felel s: szakrnai vezeto,
Ktizľemíĺkiid k: kĺjznevelési
osztźllyvezet ,tanĺigy-igazgatäsirefeľens,
ar iszegregáci s referens, esélyegyenl ségi
referens

Hatáľĺd

folyamatos

eseti jelleggel

eseti jelleggel

folyamatos

eseti jelleggel

esetijelleggel

Szabá|y oz d o ku me ntu m,
jogszabályhely

2011. évi CXC. tv. 15/A$

sZMsZ 39. $ (2)m)

szMsz 3s. $ (2) o)

sZMsZ s.$ (3) c,39.$ (2)

Đ
Nkt. 1sl4. $ (2) bek.

Nkr.37. $ (3)
sZMsZ 5. $ (2) r) és 39. $
(2) e)

229 /2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet 21. $ (1)-(2)

Feladat

iskolapszichol gusi vizsgálaton és
a fejleszt foglalkozásokon vď
részvetelď, ha a tanul val
foglalkoz pedag gusok
kezdeményezésere, a nevel testiilet
erľe javaslatot tesz.
Utaz gy gypedag gusi, utaz
konduktori hźi zat me gszervezés e
és mĺĺk dtetése

RendkívĹili szĹinet ideje alatti
tanul i feliigyeletľ l val
gondoskodás
Iskolaszék tagtrur a vonatkoz
javaslattétel

Utaz gy gypedag gusi hál zat
koordinálása és miĺk<jdtetése

Jogszabályséľtés, intézményi
szabt yzat megsértése míatt
beny jtott fellebbezés elbíľálása

Tankerĺileti esélyegyenl ségi
intézkedési terv fęliilvizsgálata
teleptilésí IEP m dosítása esetén

Feladatkłiľ

tanfĺgyigazgatás

tanĺĺgyigazgatás

tanĺigyigazgatás

tanĺigyigazgatĺĺs

tanĺĺgyigazgatás

tanĺigyigazgatás

72



FeladatoĘ hatáľid k s felel słik szakteľůiletenkénti bontásban

Felel s

Felel s: szakmai vezeto,
Kiizremíĺkiid k koznęvelési
osztályvezet ,taniigy-igazgatásireferens,
arÍiszegr e gttci s ręfeľens, es élyegyenl s égi
referęns
Felel s: szakmai vezeto,
Kłizľemĺíkŕid k: k zĺrevelési
o sztáIyv ezet , tantigy_i g azgatásí referens

Felel s: tankeriilęti igazgat , szakrnai
vezelo,
Kiizremíĺktid k k<jznevelési
o sztź yv ezet , tantigy_i g azgatási referens
Felel s: tankerĹileti igazgat , szakrnai
vezet ,

Kŕizľemíĺkiid k k znevęlési
referens

Felel s: tankeriilęti igazgat , szalonai
vezet ,

Ktĺzremĺĺkłid k: k<jznevelési
o sztáiyv ezet , tantigy_i g azgattsi ľeferens

Felel s: tankerĹileti igazgat , szakrnai
v ezeto, gazdasági v ęzďo
Ktizremííkiid k: koznevelési, jogi és
humánpolitikai f osztályvezeto, k<jznevelési
osztáIyv ezď , tantigy-ig azgatásí referens
F'elel s: tankertiletí ígazgat , szakmai
vezeto,
Kiizľemíĺkłid k: k znevelési
o sztályv ezeto, tarligy -igazgatási ľeferens

Hatáľiđ

2021.0r.11.,
2021.02.23.,
20Żl,03.0I.

202I. januáĺ 15

2021. jarnár 31

2021'' jarnćr 3II

2021. februtr I0
2021. j nius 30.

202I. fehrutr

2027.fębruár utols
munkanapja

Szab á y oz d o ku m entu m,
jogszabályhely

2012012. (v[r.3 1.) EMMr
ľend. 182./A és 182/B $;
szMsz 6.$ (3) q)

Nkt. 83. $ (2) bek. g)
szMsz s. $ (3) l);
6. $ (3) m)

szMsz s.$ (:) q);
6. $ (3) v)
1 5/20 1 3.(II.26.) EMMI ľend.
16. $ (3) c)
229 I 2012. (VIII.2 8.) Korm.
rend.26lA. $
sZMsZ 6. $ (3) e)

Szktv

Nkr. s0. $ (8)
2012012. (vur.3 1.) EMMr
ręndelet 24. $ (1b)
szMszs. $ (3) b)

Feladat

Tankertilęti Esélyegyenl ségi
Intézkedési Terv kozépiskolai
mellékletének megkiildése az
oktatási Hivatalnak, Klebelsberg
Kcizpontĺrak
Hit_és erkĺjlcstan oktatás
megtartását igazol fenntart i
nyílatkozatok megkÍildése az

reszere
2020 l202I. tanév 2. félévl
tantaľgyfelo sztások feltilvizs gálata,
szfüség szerint m dosítása,
fenntart ij vźlhagyása
Saj átos nevęlési igénytĺ tanul kat
ellát intézmények listáj ának
megkĺildése a megyei szakért i

Lemorzsol dással veszélyeztetett
tanul kjelentési k<jtelezettségének
ellen rzése (I., II. félév);
tankerÍileti szintiĺ nyilvántaľtás
készítése
A 202L fębruaľ I -tol 202I.
augusztus 3l-ig terjed id szakra
szakiskolai tanulmányi tisztonđíj
igénybejelentése és ut lagos
elszámo1ása
202I / 2022 .tanévľe vonatkoz
beískolással kapcsolatos felađatok
_ kijel<ilt beiskolázási k<irzetelľ l a
telepiilési <inkormányz atok, az

Feladatkiiľ

tanĺigyĺgazgatás

tan igyigazgatás

tanÍigyĺgazgatás

taniigyigazgatás

tanĺigyigazgatás

taniigyigazgatás

tanĺigyigazgatás

13



Felel s

Felel s: tankeľiileti igazgat , szakmai
vezet ,

Kiizľemĺĺkiid k kĺjznęvęlési
osztź yvezet , taniigy-ig azgatásĺ referęns

Felel s: tankerületi igazgat , szakmai
vezeto,
Kiizľemíĺkiid k: k znevelési
osztáIyv ezeto, tarligy -ígazgatási referens

Felel s: tankęrĺileti igazgat , szalľnai
vezet ,

Kiizľemííkiid k: kĺiznevelési
os ćiyv ezet , tanrigy-ig azgatźsi refererrs

Felel s: tankeriilęti igazgat , szakmai
vezeto,
Kiizremíĺktid k: k znevelési
o szIźlyv ezď , taniigy-i g azgatźsi referens
Felel s: tankerĹileti igazgat , szalcĺlai
vezďo,
Kiizľemĺĺkiid k: k<iznevelési, jogi és
humánpolitíkai f osĺályv ezeto, kozĺrevelési
os é yvezet , jogi és humánpolitikai
osztźiyveze,t ,taniigy_ígazgaÍásireferęns

Hatáľid

2021.maľcius 15

202I. janućr _ márcíus

202I.március 15.

2021. március
(KK megkeresése

alapjan)

202I. jaruár - április
(a KK által

meghatározásra kęľtil
határid k szerint)

Szab lyoz dokumentumo
jogszabályhely

22912012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet 22.$ (1)

Nkt. 83. $ (z).e)
27711997. (Xrr.22.\
Korm.ľend. 1. s (2)-(3)
szMsz s. $ (3) d) 6. $ (3)

Đ
szMsz 6.$ (2) g)

SZMSZ 5. $ (2) h) Đ 39. $
(2) c)

Feladat

illetékességi teriiletén mfü od
általános iskolák, valamint az Nkt.
50. $ (10) bekęzđése szerinti
esetben a nemzetiségi
nkornr.ányzat értesítése, Ęelĺilt

kĺjrzetek nyilviáno s sá g a hozatala
A kozrevelési íntézĺnények
koruďhatźruttartalmaz dĺ jntés

megkiildése a KIR-be,
aďatszolgáItatts

Technikaí taĺtalmri
intézményétszęrvezésęk
el készítése, iĺtézményĺ igények
felmérése, tankerĺileti véle.mény
kialakítása
Továbbképzési pro grarą éves
beiskolázásí terv j váhagyása

Szakmaszerkezeti dontéshez
adatszol gált atás a kozepirányít
szerv felé

A k<izépiranyít szerv felé javaslat
tétele k<izrevelési intézrneĺly
létesítésére, ź szerv ezésér e,
megsztintetésére, alapfeladatanak
m dosítására, nevének
megállapítására vonatkozi dĺjntés
el készítése. A véleményezésre

Feladatkiiľ

tanĺigyigazgatás

tanĺigyigazgatĺĺs

taniĺgyigazgatás

tanfigyigazgatás

taniigyigazgaÍás

14



F'eladatok' hatáľid k és fetel stik szakteľĺiletenkénti bontásban

Felel s

Felel s: tankeľĺilęti ígazgat , szakmai
vezet ,

Kiĺzľem ĺĺkiid k: kĺjznevelési
o s é yv ezet , tantigy-ig azgatásí referens

Felel s: szakrnai vezeto,
Ktizľemĺĺkiid k: k zrrevęlési
osztéłlyvezet ,taniigy_igazgatźsireferens

Felel s: tankęriileti igazgat , szakmai
vezeto,
Kiizľemíĺkiid k: kĺiznevelési, jogi és
humarrpolitikai fi5osztal yvezďo, k<jznevelési
osztźiyv ezet , tantigy-i gazgattsí refeľens
Felel s: szakmai vezeto,
Ktĺzľemíĺktid k: kĺiznevęlési
o sztźiyv ezet , taniigy-i g azgatźsí referens

Hatáľĺd

Ż02I. é.pr:lis 15_16.

2021. április_május

2021' ápľilis 30

202I. ápnlis-jrilíus

Szabályoz dokumentum,
jogszabályhely

27120Ż0 (VIII.3o') EMMI
rendelet
szMsz 6. $ (3) b)

2012012. (vllr.3o.) EMMr
ľendelęt 159/A. $ (3)
2712020 (Vm.l1.) EMMr
rendęlet

szMSZ s. $ (3) b); 6. g (3)
s); 3e. S (2) b)
Nkt. 83. $ (2) bek. d)
27 12020. (Vrrr.1 1 .) EMMr
rendelet
2012012. (vrrr. 3 1.) EMMr
rendęlet 80. $ (1); (3); (4)
sZMsZ s.$ (2) t);v)

Feladat

j ogosultak véleményének
beszerzése, az egy etértési jogot
gyakoľl k egyetértésének
beszęľzése. Felterj esztési
dokumentáci ĺjsszeállítása,
továbbítása
Altalános iskolai beiľatkozás,
rnÉľł ręndszęrben rogzítés
koordinálása; besoľolás
folyamatĺának támogat
egytĺttmrĺkĺidéssel val k<ivetése
Nemzetiségenként, nevelésĹ
oktatási formánként,
intézményenként és
telepĺilésenként a beiľatkozást
kĺjvet létsztlmađatok ĺjsszesítés és
eljuttatása az illetékességi tenĺleten
miĺk<jd , a nemzetiségi nevelésben,
oktatásban érintett nemzetiségi
<inkormányzatnak
A 202I l 2022. tanévbęĺ indíthat 1
és 9. évfolyamos iskolai osztályok
szálĺatnakmeghatározása

oKM mérések eredményeinek
elemzése, szfüség szerinti
intézkeđések megtétele (anomáliak
megsztintetése, intéznényi
intézkedési terv bekérése, fenntaľt i

Feladatkŕiľ

tanĺigyigazgatás

taniigyigazgatás

taniigyigazgatás

tanĺĺgyĺgazgatás

15



Felel s

Felel s: tankenileti igazgat , szakmaí
vezet ,

Kiizremĺíktid k ktjznevelési
os tiyv ezeto, tariigy -igazgatási referens

Felel s: tankerĹileti igazgat , szakmai
vezeÍo,
Kiizľemíĺkiid k k<izrevelési
oszttiyvezet, tanrigy-ig azgatási ľeferens
Felel s: tankertileti igazgat , szakmai
vezeto,
Ktizľem íĺkiid k: koznevelési
osztálwezet ' tantisy-is azsatćLsi refeľens
Felel s: szalanai vezeto,
K izľemííkiid k k<jzĺlevelési, jogi és
humanpolitikai f osztályvezetłl, k<lznevelési
osztź yv ezďo, tanigy -igazgatási refereĺrs

Hatáľid

2021. április 30

202I. trynlis vége _
jiinius krizepe

2021. j nius 1

2021. jťmius 30.

Szabály oz d o ku m entum,
jogszabályhely

szMsz s. $ (3) n);
6. $ (3) u); 3e. (2) d)
Nkt. a6. $ (s);

szMsz 6. $ (3) b)

1312018. (Vr.14.) EMMr
ręnd.2. mell'
sZMsZ s. $ (2) r)
39. $ (2) e)
229 I 2012. (VIII.28.) Korm.
rendęlet.25.$ (1)

Felađat

intéZkedési terv elkészítése,
j vźhagyźsra t<jľtén meglcildése

A tank<inyv alaprendelések
j vráhagyása a KELLO feliileten

Részvétęl atanév végi intézrnényi
rendezvényeken (évzár k,
ballagások)

M ás odfolai dontés me gho zatďa a
bęiratkozás - tanul i jogviszony
létęsítésével kapcsolatbaľr

T ájékoztattls arr l, hogy
munkakdrtípusonként hány
álláshely létesítésére,
megsziintetésére keriilt sor, hány
kĺizĺrevel ésí íntézméĺy alapítźsźr I,
źLtalakíttlsáÍ l, j o gut d nélktili
megszĺĺnésér l sziiletett dontés,
hány k<iznevelési intézmény
fenntart i jogának źltadásat ľtént, a
koznevel ési intézmény feĺľltart i
jogat milyen típusťl fonntaľt vett

Feladatk iľ

taniĺgyigazgatás

tanĺigyigĺzgatĺĺs

tantigyigazgatás

tanĺigyĺgazgatás

r.6



FeladatoĘ hatáľĺd k és felel stik szakteriletenkéntĺ bontásban

Felel s

Felel s: tankerĹiletí igazgat , szalanai
vezet ,

Kłizľemíĺkiid k: k zręvelési
osztźiyv ezeto, tarligy -igazgatási refeľens

Felel s: szakmai vezeto,
KłizľemíÍkłĺd k: kozrevelési
osztáI referens
Felel s: tankertileti ígazgat , szahnai
vezeto,
Kłizľemĺĺkiid k kĺjzrevelési' jogi és
humánpolitikai fiosztályvezeto,jogi és
humánpolitikai o sztályv ezeto, koznevelési
o sztŕiyv ezet 

' 
tanĺigy-i g azgatási referens

F'elel s: tankertileti igazgat , szakmai
vezeto,
Kiizľem íĺkłid k: k<jznevelési
o szIáIyv ezet , tantigy-i g azgatásí ręfęrens
Felel s: szalqnai vezeto,
Kiizrem ĺĺktid k k<jznevelési
oszttiyvezet, tanĺigy_iga zgatási ľęferens

Felel s: szakrnaí vezeto,
Kiizľemíĺkiid k: k<jznevęlési, jogi és
humánpolitikai f osztályvezďo, k znęvelési
o sztáIyv ezet , tanrigy-i g azgatási referens

Hatáľid

2021. junius 30

202i.j nius

2021. jťnius 30

2021. j nius 30

2021. j nius 30

2021. j nius 30

Szabályoz dokumentum,
jogszabályhely

szMsz s. $ (3) l);
6. $ (3) m)

szMsz 6. $ (3) a)
3e. $ (2) c)

1042/2019. (II. 1 8.) Korm.
határozat

szMsz s. $ (3) n);
6. $ (3) u); 39. (2) đ)
Nkr. a6. $ (s);

229 12012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet 26/A.Q Q);
SZMSZ s. $ (2) v)

229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendęlet 25. $ (1)
szMsz 6.$ (z) e)

Feladat

ź , és azź adott intézmény oM
azonosít jar l

202I / 20Ż2-es tanévre vonatkoz
el zetes tantaľgyfolosztással
kapcsolatos egyeztetések,
felhasználhat ratdmeg
meghatározása;
Atszervęzési dontések rĺlgzítése a
DARI feltileten

Lázár Ervin Program
megval sítása

A tank<inyv alaprendelések
m dosításának j váhagyása a
KELLO felĺĺleten

Lemorzsol dással veszélyeztetett
tanul k jelentési k<jtelezettségének
ellen rzése (II. félév); tankęľĹileti
sziĺrtiĺ nyilvántaľtás készítése
Fenntaľt i adatszolgáltatás
(álláshely, lntézmény
megszt'intetés,
intézmény ź szervezés ; stb. )

F'eladatk iľ

taniigy-igazgatás

tanĺigyigazgatás

tanĺigyigazgatás

tanĺigyigazgatás

taniĺgyigazgatás

tanĺigyigazgatás
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ľ'elel s

Felel s: szakmai vezeto,
Ktizľemíĺktid k: kĺjznevelési
o sáályv ezet , tantigy-i g azgatźsi referens
Felel s: tankenileti igazgat , szakmaí
vezďo,
Kiizremĺĺkiiđ k: koznevelési, jogi és
humánpolitikai f osztáIyvezet , kcianevelési
o sztálw ezet , tantigy_i g azgatási ręferens
Felel s: szakmai vezeto,
Kiizľem kiid k: koznevelési
osztt yvezet, taniigy_ígazgatási ręferens

Felel s: szakmai vezďo,
Kiizremĺĺkiid k: k znevęlési
o sztáIyv ezet , tantigy-i g azgattsi referens

Felel s: szaknai vezeto,
Ktizľemíĺkŕid k k<jzrevelési
osztt yv ezet, tantigy-igazgatési referens,
antiszegÍegáci s ręferens, eséIyegyenl ségi
referens
Felel s: tankertileti igazgat , szakmaí
vezeto,
Kŕizľemĺĺkiid k: kozrevelési
o sztźiw ezęt , taniisy_i ga z gatási referens

IIatárid

2021. augusztus 15. -
szepternber 15.

2021. augusztus 15

202t. augasztus 31

2021. szeptember-
deceĺnbęr

202I. szeptembeľ-
december

202L szeptembeľ 15.

Szabályozĺí dokumentum,
jogszabályhely

Nkt.83. $ (2) h); 8s. $ (2);
SZM\Z 5. $ (2) t), w)

szMSZ s. $ (3) l);
2012012. (vrrr 31.) EMMr
rend. 105.$ (3)

Nkr.83. $
szMsz s. $ (2) u)
6. $ (3) n)

Ż0l20I2. (VIII.3 1.) 1 37.$

sZMsZ s. $ (3) n);
6. $ (3) u); 3e. (2) d)
Nkt. a6. $ (s);

Feladat

A 2020 l 2021 -es tanévre vonatkoz
beszĺámol k elemzése' éľtékelése;

202I12022.tanév
tantargyfelosztásainak ellen rzése
a KRETA fęltileten, j váIngyás

Intézményi pedag giai programok
SZM SZ-ek, hrŁirenđek j o gszabályí
megfelel ségének vízsgáIata,
javaslatok megfo galma zása az
intézményekszámára
Felméľés a nyelvi ęl készít
évfolyammal indul gimnáziumi
nevelés-oktatásban részt vett' KER
szerinti B'' szintiĺ nyelvtudást
ígazol érettségi
vizs gaeredménnyel vagy államilag
elismeľt nyelwizsgával
rendęlkez k számár l
TankęrĹileti Kĺizporrt TEIT
he|yzeteIeĺnzése alapj án készített 3
éves intéznényi intézkedésí tervek
feltilvizsgálata

A tankonyv p trendelések
j vráhagyása a KELLO felĺileten

Feladatkär

tanĺigyigazgatás

tanĺigyĺgazgatás

taniigyigazgatás

taniigyigazgatás

tanÍigyigazgatás

tanĺigyigazgatás
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FeladatoĘ határid k és felel siik szakteľĺiletenkénti bontásban

Felel s

Felel s: tankerületi igazgat , szakmai
vezeto,
K izľemiĺktid k: k<iznevelési, jogí és
humanpolitíkai ťoosztá|yv ezďo, koznevelésí

refeľens
Felel s: szakmai vezeto,
Kiizľemíĺkiid k koznevęlési

referens
X'elel s: tankertileti igazgat , szakrnai
vezet ,

Ktizremĺĺkiid k: kĺjznevelési
o szIáIyv ezet , tantigy-i g azgatźsi ręferens

x'elel s: szalanai vezďo,
Kiizľemĺíkiid k: k znevelési
oszttiyvezeto, tanigy -igazgatási refereĺrs

Felel s: szakrĺrai vezeto,
Kŕizľemiĺktid k kĺjznevelési
oszttiyv ezet, taniigy-ig azgatási referens
Felel s: szakrnai vezeto,
Kiizľem íĺkiid k: ktjznevelési
oszttiyv ezet, tantigy-ig azeatásí refęľens

Hatáľid

2027. szeptember 30.,
illetve irĺĺnyít szerv

által kéľt
gyakorisággal

202L szeptember 30.

2021. okt bęľ 15

2021. okt ber 31

2021. okt beľ 31

202I. okt bęt20. -
2022. jllníus

Szabályozĺ dokumentum,
jogszabályhely

szMsz s. $ (2) k)

szMsz 6. g (3) o)
20/2012. (vrrr 31.) EMMr
rend. 3.$ (1)

2012012. (vIIr.3 1.) EMMr
rendęlet 24.$ (1)

229 l20IŻ. rynl. 28.) Korm'
rend.25. $ (3)
szMsz 6. $ (3) e)

SZM\Z 6. $ (3) e), i)

2712020. (Vm.l1.) EMMI
rendelet
sZMsZ 6. $ (3) s)

Feladat

Tankeriileti kĺizpont
tevékenységér l írásos beszámol
készítése az írányít szęrv részére

Intézmény i éves munkatervek
vé1eményezése

A felvételi k<jrzetek
me gt lapitásźthoz az illetékes s égi
teľtiletęn taIéihat telepiilési
ĺinkormányzatok véleményének
beszeľzése, amely tarta|mazza a
telepiilés j egyz j ének
ny iIv éntanźtsában sz erepl , a
telątilésen lak hellyel, ermęk
hiányában tart zkodási helĘl
ľerrdelkez hátrányo s he|y zetu,
általános iskolába jar gyermekek
|étsztlmát intézményí és
tagíĺtézméĺyi bontásban.
Intézményĺ o s AP stati sztikai
adatkozlés ellen rzése a KIR_ben;
sztikség esetén m dosítás
kezdeményeztetése
TankerÍileti kĺizpont szintiĺ
kimutatás készítése tanul i
1étszámadatokľ l
GimniŁium kdzęfolni felvételí
elj árásának nyomon k vetése

Feladatkiiľ

tanĺĺgyigazgatás

tanĺĺgyĺgazgatás

tanĺĺgyigazgatás

tanĺigyigazgatás

tanĺigyigazgatás

tanĺĺgyigazgatás
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Felel s

Felel s: szakrnai vezeto,
Kiĺzľemĺĺktid k kĺjzrevelési
osztź yvezeto, tanigy -igazgatási referęns

Felel s: szakmai vezďo,
K izľemíĺkiid k koznevelési
o sztályv ezet , taniigy_ig az gatási referens

Felel s: tankerĹileti igazgat , szakmai
vezeto,
Kŕizľemíĺktid k koznevelési
o s ź yv ezet , taniigy-ig azgatäsi referęns

IIUMÁNPoLITIKA

Felel s: szaloĺlai vezet , koznevelési, jogi
és humánpolitikai fooszttlyv ezet
Ktizremíĺkiid k: jogi és humanpolitikai
o sztáIw ezď . személyti gyi referens
F'elel s: szakrnai vezet,koznevelési, jogi
és humánpolitikai Í o sztáIyv ezeto
Kiizľemíĺkiid k jogi és humánpolitikai
osztźiw ęzet , személyĺigyi referens

Hatáľid

202I. okĺ beľ 30-ig

2021. november -
2022. jí|ius 15.

202l.decernber 1

2021. jaľľuźr 3I.

202I. jarnár

Szabályoz dokumentum,
jogszabályhely

229 12012. (V[I. 28.) Korm.
ľend.
2012012. (vrrr. 31.) EMMI
renđelet; sz}'lsz 5. $ (2) v)

2712020. (Vm.l1.) EMMr
rendelet
szMsz 3e. $ (2) a)
6. $ (3) k)
2012012. rynr.31.) EMMr
ľendęlet 24. s (1)
27 t2020.Nnr.1 1 .) EMMr
ľendelet

Kjt..6s. $ (1)
Nkr.64. S (s)
sZMsZ 6. $ (a) e)

Szja tv. 291 A. 5, 29/8. S,
zetc. s
szMsz 6.$ (2) e)

Feladat

Jogszabályban meghatarozott
ífiénĺényi pedag giai
dokumentumok nyilvános sá
tételének (KIR feltilet, Intézményí
honlap) ellen rzése
Kompetencia, és nyelvi mérések
lebonyolításának nyomon kĺjvetése

Telepiilési ĺinkormányz atok, az
illetékességi
terĹileten miĺkođ általános iskolák,
az illetékes tankęrĹileti
ktizpontok, valamint az Nkt. 50. $
(10) bekezdése szerinti esetében a
nemzetis égi nkoľnrrányzď
tájékoztatása a kij el lt 2022 l Ż023 .

tanévi beiskolázási korzetek
tervezďeroI

Atsoľolások elkészítése

202I' év ad el leg-nyilatkozatok
kiosztás, fogadása, továbbítása a
Magyar ÁlbmkincstaÍ felé

Feladatktiľ

tanĺigyigazgatás

tanůĺgyigazgatás

tanĺigyigazgatás

humánpolĺtĺka

humánpolitika
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FeladatoĘ határĺd k és felel siik szakterĺletenkéntĺ bontásban

Felel s

Felel s: szakmai vezet , k<iznevelési, jogi
és humánpolitikaí f o sztáIyv ezeto
Kiizľemíĺkiid k jogi és humánpolitikai
osztáIyv ezet , személytigyi ľeferens
Felel s: szakmai vezeto, kozlrevelési' jogi
és humánpolítikai foo sztć yv ezeto
K izľemííktid k: személytigyi refeľens
ľ'elel s: tankertileti igazgat , szakmai
v ezeto, gazdasägs v ęzeto
Kiizľem íĺ ktiđ k: ťoosztályv ezetok,
o sztźiyv ezet k, személyiigyi referens
Felel s: szakmai vezeto, k znevelési, jogi
és humánpo litikai f oo sttáIyv ezet
Kłizremíĺktid k jogi és humánpolitíkai
osztályv ezet ' személyrigyi ľeferens
Felel s: szakĺnai vezeto, koznevelési'jogi
és humánpolitikai foosztźiyvezet
Ktizľemíĺkiid k jogi és humánpolitikai
o sztályv ezet , személyii gŕ ręferens
Felel s: szalanai vezeto, koznevelési, jogi
és humánpolítikai fo o sztá yv ezet
Kiizľemíĺktid k jogi és humánpolitikai
o sztálw ezęJ ' személyĹi gyi refęrens
Felel s: szalľnai vezet , koznevelési,jogi
és humánpolítikai fo o sztályv ezeto
Kłizľemíĺktid k jogi és humanpolitikai
osztt wezet ' személyiigyi referens
Felel s: tankerületi igazgat , szakmai
vezeÍo,
Kiizľemííktid k: kĺjznevelési, jogi és
humánpolitikai fbosztályvezeto, iogi és

Hatáľid

202I. januźt

202I. januźr-február

202I. januér 3I.,
2021. jrilius 15.

202I. januźr 3I

2027. janutr 3I

202I.február

Ż02I. fębruáĺ 28

202I. ápnIis

Szabályoz doku1nentum,
jogszabályhely

62s I 2020 . (XII.22). Korm.
rendelet
szMsz 6.$ (z) e)

2612016. (IX.8.) Korm.
rend.
szMsz 6. $ (4) k)
88/20 1 9.(IV.23.) Korm.
rendelet
szMsz 6. $ (4) k)

39/2010. (II.2 .) Koľm.
rendelet

Kjt. 56.$, s7.$
SZM\Z 13.$ (2) d), e)

Ad tv.46.$ (1)
szMsz 6. $ (a) e)

Kir,,
Cafeténa szabályzat

Kjt.2018. $

szMsz s. $ (2) j)

Feladat

Kompenzáci s nyilatkozatok
kiosztása, fogadása, tov élbbítása a
Magy ar Allamkincs tźr fęlé

Embeľi Er források Mínisztęre
által adományozhat elismerésękre
val felterjesztések elkészítése
Telj esítményéľtékelés és
motiváci s elismerés

202I . éwe munkába j ĺáĺás
nyilatkozatok bękérése

202I. évi szabadságok
me gállapítása, értesítés ek kiktildés e
aziĺtézmények ľészére

20M30 igazolások kiosztása,
f'ogadása, továbbítása a Magy ar
Allamkincstaľ felé

Kormányti sztvi s el k cafetffiĄ áv aI
kapcsolatos Ĺigyíntézés

Intézmenyv ezet i, taginté zmény -
vęzet iéiItspé ytľzatokJrla|
kapcsolatos eljĺíľások lefolytatása

Feladatktiľ

humánpolitika

humánpolĺtĺka

humánpolitika

humánpolitĺka

humánpolitĺka

humánpolitika

humánpolitika

humánpolitika
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Felel s

humánpolitikai osztályv ezet , személyugyl
referęns

Felel s: szakmai vezeto, k znevelési, jogi
és humanpolitikai foo sztályv ezet
Kiizľemĺĺkiid k jogí és humránpolitikai
o sztźiyv ezď , személytigyi referens

B'elel s: szalĺnai vezet , kcizrevelési, jogi
és humánpolitikai foo sztźiyv ezeto
Kŕizľemíĺktid k: jogl és humánpolitikai
osztályv ezet , személytigyi referens
Felel s: szakmai vezeto, kĺiznevelési' jogi
és humanpolitikai foosztá|yv ezeto
Ktizremíĺkiid k: jogi és humanpolítikai
o sztályv ezet , személyti gyi refeľens
tr'elel s: szakmai vezeto, koznevelési, jogi
és humanpolitikai f oszt á'lyv ezet
Kiizľemííkiĺd k jogí és humánpolitikai
o sztźiyv ezet , szeméMigyi referens
Felel s: szakrnai vezeto, k<iznevelési' jogi
és huľránpolitikai foosztáIyv ezeto
K izľemĺÍkiid k: jogi és humanpolitikai
osztź yv eze,t , személyĹigyi refeľens

Felel s: szakrnai veze'to, k<ĺzrrevelési, jogi
és humánpo litikai f o szt áIyv ezeto
Kłizľemíĺkiĺd k jogi és humanpolitikđ
os źiyvezet , személytigyi referens

Ilatáľid

2021. trynlis

202I. ápriIís

202L januar-2021
dęcembeľ

folyamatos

2021. j lius

2021. j lius

Szabály oz dokumentum,
jogszabályhely

368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 61/D. $.,
13412016. (VI. 10,) Korm.
rendelet 5.$ 7.
sZMsZ 6. $ (2) e)
20II. évi CXCI' tv.22-24
$
szMsz 6.$ (z) e)

BELSo ELLENoRZÉS

Kjt. II. fejezet
szMsz.$(a)e)

36812011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 61/D. $.,
134/2016. (VL 10.) Korm.
rendelet 5.$ 7.

sZMsZ 6. $ (2) s)
20II. évi CXCL N.22-24
$
szMsz.6.$ (z) e)

Feladat

Adatszolgáltatás elkészítésę a
202I. I. negyedévi iiľes
á11áshelyekr l

Adatszolgáltatás elkészítésę a
202I. L negyedévi rehabilitáci s
ellátásľa j o gosultakr l

Dolgoz k személyi anyagänak
ellen rzése, hlźnyz jogviszony és
v égzetts égi adatok KIRA/ SAP
rendszerben tĺjrtén ro gzítése
Hatáĺ ozott idej iĺ kĺizalkal mazotti
kinevezések megszĹintetése, illetve
meghosszabbítása

Adatszolgáltatás elkészítése a
2021' I. negyedévi tires
álláshelyekr l

Adatszolgáltatás elkészítése a
202I . il. negyedévi rehabilitáci s
ellátásra j o gosultalc l

Feladatkłiľ

humánpolĺtika

humánpolitĺka

humánpolitĺka

humánpolitĺka

humánpolitĺka

humánpolitika

a
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FeladatoĘ hatáľĺd k és felel siik szakteriiletenkénti bontásban

Felel s

Felel s: szakmai vezeto, k<iznevelési, jogi
és humánpolitikai fo o sztáIyv ezao
Ktizľemíĺkiid k: jogi és humanpolitikai
os ź yvezet , személyiigyi refeľens

Felel s: szalĺnai vezet , kdznevelési, jogi
és humanpolitikai fo o s á,Iyv ezet
Kiizľemĺĺktid k: jogi és humánpolitikai
osztáIyv ezet , személyĹigyi referens
Felel s: tankerĹileti igazgat , gazdastęí
v ezeto, szakmai v ezeto,
Ktizľemĺĺkiid k k znevęlésí, jogi és
humĺánpolitikai f osztályvezetíĺ,j ogi és
humanpolitikai osztályv ezeto, személyusyi
ľefęrens
tr'elel s: szakmai vezeto, kĺiznevelési' jogi
é s humanpolitikai fo o szttiyv ezeto
Kiizremĺĺktid k jogi és humánpolitikai
osztéiyvezet , szeméĘiigyi referens
x'elel s: szakrnai vezetł\, kĺiznevelési, jogi
és humánpolitikai foo sztályv ezeto
Kiizľemiĺkŕid k: jogi és humanpolítikaí
osztályv ezet , személyĹigyi refeľens
Felel s: szakmai vezeto, koznevelési, jogi
és humánpolitikai foosztályv ezeto
KiizľemíÍkiid k: jogi és humánpolitikai
osztźłlyv ezď 

' személyĹigyi referens
ľ'elel s: szakmai vezeto, koznevelési, jogi
és humánpolitikai f o szttiyv ezet
Kłizľemííkiid k jogi és humánpolitikai
osztályv ezet , személytigyi ľeferens

Hatáľid

2021. okt ber

2021. okt beľ

2021. novembeľ

2021. december

folyamatos

folyamatos

folyamatos

Szabályozĺ dokumentumo
jogszabályhely

36812011. (XII. 3i.) Korm.
rendelet 61/D. $.,
13412016. (VL 10.) Korm.
rendelet 5.$ 7.
ŠZMSZ 6. $ (2) e)
201 1. évi CXCI. tv.22-24.
$
szMsz.6.$ (2) g)

Kjr.
Nkr

6s.$ .(1)
$ (s)

Kit, Kjt. I. fejezet.
szMsz 3e. $ (4) b)
Mt.

Kjt.78. $
szMsz 39. $ (s) o)

Feladat

Adatszolgáltatás elkészítése a
202I . IL negyedévi tires
álláshelyela 1

Adatszolgáltatás elkészítése a
202L W. negyedéví rehabílitáci s
ellátásra j o go sultakľ l

2022. évL kĺiltségvetés: személyi
juttatások tervezése

2022. január l-jeí átsorolások
el készítése, NoKs eltérítések
el készítése

Kormanytisztvisel kkel,
kozakalmazottakkal,
munkaviszonyban áll kkal
kapcsolatos teljes k nĺ tigyintézés
SAP, KIRA rendszerben
folyamatos r o gzítés, számfejtés

Jubileumi jutalmak el készítése

Feladatkłir

humánpolitika

humánpolitĺka

humánpolitika

humánpolitika

humánpolitika

humánpolitika

humánpolitika
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F'elel s

Felel s: szakmai vezeto, k<iznevelési, jogi
és humánpolitikai fo o s ályv ezet
KiizľemííkM k: jogi és humánpolitikai
osztt yvezet , személyiigyi ręfergns
Felel s: szakmai vezeto, k<iznevelési, jogi
és humanpo litikai f o szt á|yv ezet
Ktizľemíĺkiĺd k jogi és humanpolitikai
os álwezet ' személyiigyi referens
Felel s: szakrnai vezeto, koznevelésí,jogi
és humánpolitikai f oszt áIyv ezeto
Ktizľemíĺkiid k jogi és humánpolítikai
osztáIyv ezet , személytigyi referens
Felel s: szakrnai vezeto, k<iznevelési,jogi
és humánpolitikai ťoo s źiyv ezeto
Ktĺzľemíĺkiid k: jogi és humanpolitikai
osztáIyv ezet , személyiigyi referens
Felel s: szakmai vezeto, k<iznevelési, jogi
és humánpolitikai foosztź yvezeto
Kiizľemíĺkłid k jogi és humanpolitikai
osztályvezet , személyiigyi referens
Felel s: szakrnai vezeto, koznevelési, jogi
és humánpolitikai f o szt ályv ezeto
Ktizremíĺktid k jogi és huÍnánpolitikai
osztt węzet , személyĺigyi referens
F'elel s: szakrnai vezeto, kozrrevelési, jogi
és humánpolítikai f os áiyv ezeto
Kiizremĺĺktid k: jogi és humanpolitikai
osztáIw ezď ' személyĺigyi refererrs
Felel s: szalĺnai vezeto, kĺiznevelési' jogi
és humánpolitikai f osztź yv ezeto

Határid

folyamatos

folyamatos

folyamatos

folyamatos

folyamatos

folyamatos

folyamatos

eseti jelleggel

Szabályoz dokumentum,
jogszabályhely

sZMsZ 39. $ (s) o)

1997. évi LXXXI. tv
szMsz 6.$. (4) I

Kjt.20lA. $
sZMsZ 3e. $ (s) ba)

szMsz.3e.$( )e)

szMsz.3e. $ (6) g)

sZMsZ. 39. s (6) Đ

szMsz 3e. $ (5) o)

Feladat

Eseti helyettesítés, megállapodáson
alapul t lmunka elszĺámolása

Nyugdíj azással kapcsolatos
éľtesítések, okiratok ęlkészítése

AIIásp źiy ázatok k zzététele a
ĺ<ozlcÁĺĺÁsoN

Allománytáblak havi akłvlizálása

Statisĺikai és munkatigyi
tábltuatok havi aktuali záIása

Adatszolgáltatások készítése

$apcsolattartás a Magyar
A1lamkincstáľrď

oraad i megbízési szeľz dések
elkészítése, nyilvrántartása

Feladatk r

humánpolĺtika

humánpolitika

humánpolitĺka

humánpolitika

humánpolitika

humánpolitĺka

humánpolitĺka

humánpolitika
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Feladatok' hatáľid k és felel siik sżakteľiiletenkéntĺ bontásban

Felel s

Kiizľemííkiid k: jogi és humánpolitikai
os .ályvezet , személyiigyi ľeferens

Felel s: szalľnai vezeto, k znevelési, jogi
és humánpolitikaí f o sztályv ezet
Kiizľemíĺkiid k: jogi és humanpolitikai
osztáIyv ezet , személyĺigyi referens
Felel s: szakĺnai vezeto, k<iznevelési, jogi
és humánpo litikai f o szttiyv ezeto
Kiizľemíĺkłid k jogi és humanpolitikai
osztályvezet , személytigyi referens
Felel s: szakmai vezeÍo, kĺiznevelési, jogi és
humánpo l ítikai floo sztďyvezet
Kiizľemíĺktĺd k: jogi és humánpolitikai
oszttiyvezet, személytigyi ľefęrens
F'elel s : tankerĹileti igazgat , koanevelési,
jogi és humĺánpolitikai f osztályvezeto
Ktizľemííkłid k jogi és humánpolitikai
os ź yvezď , személyiigyi refeľąrs

GAZDÁLKoDÁs, pnľzÜcy, szÁMvITEL

F'elel s: gazdasági vezeto
Kiizľemĺĺkłid k: gazdálkodási,
iizemeltetési és ptiytnati fooszttilyvezet ,
kĺiltségvetés és gazdálko dási osztáIyvezet ,
pénziigyi referens, számviteli ľefeľens

F'elel s: tankeriileti igazgat , gazdasági
vezď , k<jzrręvelési intézmények vezetoi,

Hatáľid

2021. május-jrinius

folyamatos

Jogszabalyban
meghatározott

iitemezés szerint}0Zl
i n.30.

esetijelleggel

Folyamosan

Jogszabĺfl yi határid rę
valamint a

Szabályoz dokumentumo
jogszabályhely

szMsz 3s. $ (s) o)

sZMsZ 6. $ (4) Đ
27 3 12012. (D(. 28.) Korm.
I.

2007 ' évi CL[. tv.
szMsz 3e. $ (6) c)

szMsz.12. $ (3) b)

szMsz 38. $ (1)

afu. saaĺz0l 1. (XII. 31.)
Korm. ľend.

Feladat

Erettségi és szalqnai vízsgtntat
megbízásí szerz dések ęlkészítésę

Kormánytisztvisel k kĺjtęlez
továbbképzésének koordinálása
(Probono)

Vagyonnyil atkozat tételi elj ráľás
koordinálása

fizetés nélkiili szabađság
engedélyezése

Javaslatok kidolgozása a
TankęrĹileti Kozpont stratégiai
c élkitiĺzés einek me gval sitźlsáho z
szĺikséges péĺlzjgyi, koltségvetés
tervezési és gazdálkodási
tevékenységek fei lesztésére
Kĺiltségvetés tervezése

Feladatkär

humánpolitika

humánpolitĺka

humánpolitika

humánpolitika

Gazdálkodáso
pénzĺigy' számvitel

Gazdálkodás
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Felel s

Ktizľemííkłid k: fooszttiyvezetok,
osztáIyvezet k, személyĺigyi referens,
míĺszaki referens

Felel s: tankęľĺileti ígazgat , gazdasági
vezďo,
Kłizľe m íĺktid k : gazdáko détsi, tizemeltetési
éspályázatif oosztályvezet ,k ltségvetésiés
gazdálkodási osztályvezeto, számviteli
referens
Felel s: tankertileti igazgat , gazdastryi
vezeto,
Kiizľemĺĺkiĺd k gazdálkodási,
iizemeltetésí és pt ytnati f osztályvezeto,
koltségvetési és gazđálko dási osztź yvezeto,
számviteli ľefeľens
Felel s: gazdastrys vezeto,
Kiizľemĺĺkiid k: koltségvetési és
gazdálkodásioszĺályvezeto

Felel s: gazďasági vezeto,
Kłizľemiĺktid k : gazdálkodási, iizemeltetési
éspź yázatifoosztályvezet ,koltségvetésiés
gazdálkodási osztályvezeto, titlĺársági
refeľens, pétu;igyi ľeferens, számviteli
referens
ľ'elel s: gazdasźęi v ezeto,
K izľemíĺk d k gazdálkodási,
iizemeltetés i és páIy ázati foosztt yv ezeto,
k ltsésvetési és gazdálkodási osztálwezet .

IIatáľid

kozé:píttnyít szerv
tájéko atása szęrint

A ktizépiľanyit szęw
általmegszabott, de

legkés bb a
taľgyh napot kovęt

h nap IŻ.rcpja

A kozépirányít szerv
által megszabott, de

legkés bb a
taľgyh napot kĺjvęt

h nap 10. napja

Folyamatosaĺt, de
legkés bb azíďokozi
koltségvetési jelentés

benyťrjtása el tt.

Folyamatos

Folyamatos

Szabály oz dokumentum,
jogszabályhęly

SZMSZ. 38. $ (2) a), 38. $
(e) a)

szMsz 38. (2) d)

szMsz 38. $ (2) d)

enĹ saaĺzol 1. (xII. 31.)
Korm. renđ.
szMsz 38. $ (2) c)

Aht.36812011 (XII.31)
Korm. rend.
sZMsZ 38. $ (2).Đ

szMsz 38. $ (e) c)

Feladat

202I . elęmi koltségvetés
sarokszámai alapján szabad kęľet
el rejelzése

A váľhat kiadások és bęvételek
havi alakulásának megh atérozása

Elotr tny zatok alakulásának
nyomon kcivetése, saj át
hatáskorb en t rtén eIot źny zat
m dosítások és rovatok kĺjzĺjtti
átcsopoľtosítások megtételę
KcjtęIezettségvállalások
nyilvántaľtása

A kĺiltségvetési keretek
ismeľetében az intézményi
keľetfelhasználás nyomon
kĺivetése' k telezettséevállalási

Felađatktiľ

Gazdálkodás

Gazdálkodás

Gazdálkodás

Gazdálkodás

Gazdálkodás
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Feladatok, hatáľid k és felel stik szakteľĺiletenkéntĺ bontásban

Felel s

titkráľsági referens, penzłgyi referens,
számviteli ĺeferens

F'elel s: tankeriĺleti igazgat , gazdasági
vezeto, koznevęlési intézmények vezetoi,
Kłizrem íĺktid k: gazdálkodási,
iizemeltetésiéspályźnatif (5osztályvezet 

,
koltségvetési és gazdálkodásí osztályvezet ,

számfejtési referens, pénzĹigyi ľeferens,
számviteli ľefeľens, személyiigyi referens'
koznevęlési, jogí és humĺánpolitikai
foosztt yvezeto
Felel s: gazdasági vezeto,
Kiizľemíĺkiid k: gazdálkodási,
tizemęltetés i és p ź y źnati ťoo sztályvezet ,

kĺiltségvetési és gazdálkodási osztá|yvezet ,
titkáľsági referens, pénzłgyi referens,
szrámviteli referens
Felel s: gazdasági vezeło,
Kiizľemíĺkiid k gazdálkodási,
tizemęltetésí és pt yźaati Í osztályvezet ,

koltségvetési és gazdálkodási osztályvezet ,
titkarsági referens, pénzllgyi referens'
sziámviteli refeľens
Felel s: gazdaságívezeto,
Kiizľe m íĺ kid k: gazďálko dási,
iizemelt etés i és p ćiy źzatí fo o sztályv ezeto,
ktlltségvetési és gazdálkodási osztályvezet ,

titkársági referens, pénnlgyi refeľens,
számviteli ľefeľens

Hatáľiđ

Jogszabályi hatĺárid re
valamint a

k zeąirtnyit szęrv
tájéko atása szerint

Id kĺjzi koltségvetési
jelentés esetében

taĺgyh t kĺjvet 25-e

Méľlegjelentés esetén
ttrgyévet kĺjvet 20-a

folyamatos

Szabályoz dokumentumo
jogszabályhely

Aht. 368t201 1. (Xrr. 31.)
Korm. rend.
SZMSZ. 38. $ (2) o), p)

Ałat. 3681201 1. (XII. 3 i.)
Korm. ľend.
szMsz.38. $ (3) b)

Aht. 368/201 1. (Xrr. 31.)
Korm. rend.
szMsz.38. $ (3)b)

412013. (I. 11.) Korm. rend.
dnt. saaĺzol 1. (XII. 31.)
Korm. rend.
szMsz 38. $ (2) j)-k; (3)
a), b)

Feladat

igénybej elentések vizsgálata és
engedélyezése

Kĺiltségvetési beszámol készítése

Id kĺjzi koltségvetési jelentések

Negyedéves mérlegj elentések
készítése

A TankerĹileti K zpont és ahozztl
tartoz koznevelési intézmények
pontos és naprakész konywitele.

F'eladatktiľ

Számvitel

Számvĺtel

Számvitel

Számvitel
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Felel s

F'elel s: utalrványoz _ tankerĺilęti igazgat , illl'
helyettese, pénzĹigŕ ellenjegyz - gazďasźęi
vezet , ill. helyettese
Kiizremĺĺkiid k teljesítésigazolásra kijelolt
koznęvęlési intézmény dolgoz i, miĺszaki
referens, informatikai referens; érvényesítésre
kijelolt pénztigyi referensek, számvitęli
referensek, számlfü ľogzítésére - pénzugp
ugyintézo, pénztigyt referensek, számviteli
referensek, v agy oĺgazdźtlkodási ľeferens
Felel s: gazdasági vezeto,
Kŕizľemĺĺkijd k k ltségvetési és
gazdálkodási osztályvezeto, péÍtziigyl
referens, számviteli ľęferens

Felel s: gazdasági vezďo,
Kiizľem íĺkiid k iizemeltetés í és pály źnati
o silályv ezet , vagyongazdálko dási refererrs

Felel s: tankeriileti igazgat , gazdasági
vezeto, szakmai vezeto
Ktizľem íĺktid k p éĺtzllgy i referens,
számviteli referens, személytigyi referens,
számfeitési referens
Felel s: szaknai vezet ) gazđaságivezeto,
Kiizľemĺĺktid k: szĺámfejtési referens,
titkarsági refęľens, pfunĺgyi referęns,
számviteli ľęferens

Hatáľid

folyamatos

Pályźlz;ati
felhívásokban jelĺilt
ätemterv alapjtn.

Folyamatos, de
legkés bb a
negyedéves

mérlegjelentések
leadása el tt.

Legkés bb: targyh t
kĺivet 5' nap.

Folyamatosan, de a
munkába jarás utazásí

k<ĺltségtérítése,
valamint amegbízásí

díiak számfęitése

Szabáłly oz d oku m entu m,
jogszabályhely

4l20l3. (I. l l.) Korm. ręnd.
ĺłfu. 3681201l. (XII. 3 1.)
Korm. ľęnd.
szMsz 34. $ (2) j)-k; (3) a),
c)-d)

412013. (I. 11.) Korm. rend.
anĹ zaaĺzol 1. (xII. 31.)
Korm. rend.
272/2014. (XL 5.) Korm.
renđ.
SZMSZ 38. $ (2) p),

ent. saaĺzol 1. (XII. 31.)
Korm. ľend.
szMsz 38. $ (a) ci)

Kit, Kjt. Kttv. Kftv, MT
szMsz 38. $ (e) e)

Ptk. XXXX. Fejezet
Nkt.
32612013. (VIII. 30.) Korm.
rend.
sZMsZ 38. $ (9) e)

Feladat

A Tankęrtileti Kozpont és ahozzá
tartoz kciznevęlési intézmények
bęérkęzíí száĺrláinak
teljesítésigazolása, érvényesitése, SAP_
GR modulban r gzítése, utatván5l
készítése, pénzligyi ellenjegyzése,
utalványozása.

Hazai és EU-s forľásb l sztrnaz
támogatások elkiil nített
k nywitele.

Targyi ęszkijz nyilvántaľtás pontos
és naprakészvęzętésę.

Bérutalások

Megbízási díjak és egyéb nem
ręnd_szeres kiťrzetések (munkába
járás utazéĺsi koltségtérítése, egyéb
koltségtérítés, belfĺjldi kikĺildetés,
<isztcindíj, tťrl ra, helyettesítés'

Feladatkiiľ

Számvitel

Számvitel

Számvitel

Pénzĺigy

Pénziigy
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Feladatok' hatáľid k és felel słik szakteľĺiletenkénti bontásban

Felel s

Felel s: tankertileti igazgat , szakmai
vezeto,
Kiĺzľemiĺkiid k személytigyi refeľens

Felel s: gazdasági vezeto,
Kiizľemííktid k: gazdálkodási,
iizemeltetés i és p áIy ázati ťoo sztályv ezeto, a
bęvallások elkészítesével megbízott
k<iltségvetési és gazdálkođási osztálwezet
Felel s: gazdaságs vezeto,
Ktizľemíĺktid k : gazdtikodźtsi, iizemeltetési
és páIyázatí ffiosztályvezeto, a bevallások
elkészítésével megbízott kĺiltségvetési és
gazdálkodás i o s t yv ezeto
Felel s: gazdaság1 vezeto,
Kiizľemíĺkiid k gazdáIkodási,
tizemeltetés i és pálytnati foos tiyv ezeto,
koltségvetési és gazdálko dási osztźiyvezeto,
j ogi és humánpolítikaí osztályv eze'to,
ľehabilitáci s hozzájárulási ad bevalláshoz
adatok sszegyiĺjtésében _ titkáľsági
referens
Felel s: tankeriileti igazgat , gazdasági
v ezeto, gazďt kodási, ĺizęmeltetési és
pályázatif oosztályvezeto,
Kiĺzľemiĺkłid : számviteli referens

Hatáľid

esetében táÍgyh t
kcĺvęt 15. napig.

Jo gszabályi határid re
valamint a

kozépktnyít szerv
táiékoztatása szęrint
Targyh tkovet 20

nap

T,á'sy negyedévet
k vet h nap 20.

napja

Térĺsy negyedévet
kĺjvet h nap 20.

napja

Jogszabályi hatráľid rę
valamint a

kozépirtnyít szerv
ttĺékoztatźsa szennt

Szabályoz dokumentumo
jogszabályhely

8/2005. (II. 8.) PM ľendelet
3.$ (1)

sZMsZ 38. $ (2) m)-n)

szMsz 38. $ (2) m)-n)

sZMsZ 38. $ (2) m)-n)

ent saaĺzoĺl' (XII. 3 1.)
Korm. Rend.

Feladat

p tlékok, stb.) számfejtésének
utalása (h k zi, Í szĺámfejtés)

PEP adatszolgáltatás

AFA bevallás

Cégaut ad bevallás

Rehabilitáci s hozzĄtxulási ad és
idegenforgalmi ad bevallása

Devizaprogn zis ađatszol gáItatás

Feladatkär

Pénziigy

Pénziigy

Pénzĺigy

Pénziigy

Pénzĺigy
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Felel s

Felel s: gazdasági vezeto,
Ktizľemíĺkiid k gazdálkodási,
iizęmeltetési és pt yázati Í osztályvezet ,

k<iltségvetési és gazdálkodási osztályvezet ,
titkarsági referens, pénziigyi referens,
számviteli referens
Felel s: gazdasźłgí vezeto, gazdálkodási,
tizemeltetésí és pálytaatí f os t yvezeto,
Kiizľemíĺkiid k: a htnipénztaľ vezętésével
megbízott pénzłgyi referens, valamint a
helyettesítésével megbízott pénziigyi
referens, számviteli referens, k ltségv_etési
és gazdt kodási o sztályvezet

Felel s: gazdasági vezeto, gazdálkodásí,
rizemeltetés i és p ály źnati ťoo sztályvezet ,

Ktizľemíĺktid k: számviteli ręferens

F'elel s: gazdaság1 vezeto,
Kiizľemíĺktid k: v agyongazdálkodasi
ľefeľens' pénziigyi refeľens, tizemeltetési és
p ź y ázati o s ćiyv ezeto

Felel s: gazďaságí vezeto, érintett
kĺjzręvelésí intézmények vezeto|
Ktizľemíĺktid k: kĺiltségvetési és
gazdálkodás i os áIyv ezet , pénziigyi
referens, számviteli refeľęns

Hatáľid

Folyamatosan, a
Íizetésí hataľid k

fiiggvényében

Folyamatosan azzaI,
hogy a

készpénzellátmanyokk
al legkés bb a

kiutalást kĺjvet 30
napon belül

elszámolni sztikséges

Folyamatosan

folyamatos

I. féléves tandíj esetén
okt ber 15-ig;II.

féléves taĺldíj esetén
március 15-ig

Szab áł|y oz d o ku me ntu m,
jogszabályhely

szMsz 38. $ (2) e)

szMsz 38. $ (2) h); i)

4l20I3. (I. 11.) Korm. ľęnd.
sZMsZ 38. $ (2) n)

Ptk. XLIV. Fejezet SZMSZ
38. $ (e) e)

eljáľásrend szerint

Feladat

Számlrák és egyéb szĺámviteli
bizonylatok pénnlgyi teljesítése az
Electra tigyfélprogľamon kereszttil

Házíp éĺlztáĺ kezelés e, íntézmények
sztmára ellátmányok biztosítása és
gondoskodás az
elszámoltatásokr l, megfelel
bizonylatolás mellett

ERA ręndezések a Magyar
Államkincstar nyilvántaľtásával
(PJ02) egyezoen

Bérleti, használati szerz dések
kezelése; számlák kiállítása;
kintlév ségek kezelése

Alapfoku miĺvészeti iskolak térítési
díj beszedésével kapcsolatos
irányít i tęend k ellátása

Feladatkiĺr

Pénzĺigy

Pénzĺigy

Pénzĺigy

Pénziigyo
Vagyongazdálkodás

Pénzĺigy
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FeladatoĘ határid k és felel siik.szakteľĺĺletenkénti bontásban

Felel s

vAGYoNGAZDÁLKooÁs, nĺÍÍs ZAKIÜzrnĺnr,ľETÉs, INFoRMATIKA, p Áĺy ĺz21ľ

Felel s: gazđaságí vezet ,
Kiizľemĺíkiid k: gazdálkodási, iizemeltetési
és ptiy ázati foos źiyv ezet , iizemeltetésí és
pź yźnatí oszté yvezet , miĺszaki ľeferens,
vagyongazđálkodási referens
tr'elel s: tizemeltetési és pźłlyázati
osztályvezeto
Ktizľemíĺktid k miĺszaki referens,
informatikai referens, nylv źtĺtartásban _

refeľens
Felel s: iizemeltetési és ptiytuati
osztályvezeto,
Kiizľemíĺkiid k iizemeltetésí és páiyźnati
osztt yv ezď , integritás tanácsad /védelmi
referęns

Felel s: gazdaságí vezęto
Ktizľemĺíkŕid k: mrĺszaki refeľens,
informatikai referens, v agy ongazdálkodás i
ľeferens, pénziigyi ľefeľens' bęszerzési
ľefeľens, számviteli referens,
ľ'elel s : gazdaságs v ezet ,
Kiizľemíĺktid k gazdálkodási, iizemeltetési
éspälyázatífoosztt yvezet 

'iizemeltetésiés
p t y ázati o sztt yv ezeto, v agy ongazdálkodási
refeľens, mĺĺszaki referens

Határĺd

Felhívásokban szerąl
hataĺid rę

Folyamatos, illętve
hatáĺozott id taĺamil
szerz dések IĄźłfta

el tt.

Káľeseményt k<jvet en

nyári h napok

folyamatosan

Szabályoz dokumentumo
jogszabályhely

SZMSZ 30. $ (a) c)

szMsz 30. $ (a) c)

2014. éví LXXXVII. tv
szMsz 30. $ (4) i)

szMsz 30. $ (a) c)

sZM.sZ 30. $ (4) á)

Feladat

Adatszol gáltatások hatźrĺdor e
t<jrtén megkĺildése

Kcjziizemi és iizemeltetéshez
kapcsol d szerz dések
nyiIv ántartása és nyomon k vetés e.
B ęszeruéshez sztiks éges adatok
el készítésę
Vagyonkezelésbe vett ing - és
ingatlan vagyonelemek
vagyonbiztosításanak megkotése.
Vagyonbiztosítást érint
káresemények nyomon kovetése,
bíztosítási kárigény bei elentése
Nyráľí karbantartási igény felmérése
és a munkálatok engedélyezése,
azok pénzĺlgyi nyomon kĺjvetése

Javaslatok kidolgozása a Tankeriileti
Kozporrt stratégiai elképzeléseinek
megval sításához sziikséges vagyon_
gazdálkodási és iizemeltętési
feltételek kialakításáľa és folyamatos
feilesztésére

Feladatktiľ

Vagyongazdálkodás
és míĺszaki
iizemeltetés

Vagyongazdálkodás
és míĺszakĺ
ĺizemeltetés

Vagyongazdálkodás
és míĺszaki
iizemeltetés

Vagyongazdálkodás
és miĺszaki
ĺĺzemeltetés

Vagyongazdálkodás
és míĺszaki
ĺizemeltetés
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Felel s

Felel s: iizemeltętési és pt ytuati
os tiyvezeto
Kiizľemíĺkiid k mrĺszakí referens,
informatikaí refeľens, integritás
tanácsad /védelmi referens
x'elel s: gazdasági vezeto,
Kiizľemíĺktid k gazdálkodási, ĺizemeltetési
és pály źnati f osztáIyv ezet , iizemeltetesi és
páIyázatíosztáIyvezeto,vagyongazđálkodásí
referens,
Felel s: gazdaság1vezeto,
Ktizremíĺkiid k: gazdálkodási, tizemeltetési
éspáIyázatif oosztályvezet ,tizemeltetesiés
pályźlzatiosztályvezet ,vagyongazdálkodási
refeľens,

F'elel s: gazdaság1 vezeto,
Kiizľemíĺkłid k gazdrálkodási, rizemeltetési
és péiyázati fooszttlyvezet , mĺĺszaki
referens, informatikai ľeferens, beszerzesi
ľefeľens, rizemeltetés i és p áLy ázati
os ályvezeto

Felel s: gazdasági vezeto,
Ktizľemíĺktid k:gazďálkoďtsi,iŁemeltetési
és p źiy ázati fo o sztźlyv ezet , miĺszaki
refęrens' informatikai ręferens, beszerzési

Hatáľid

folyamatosan

folyamatosan

folyamatosaĺr

folyamatosan

202I.máĺcius 31.

Szabáily oz do kumentum,
jogszabályhely

1993. évi XC[I. tv.
1996. évi XXXI. tv.
szMsz 30. $ (4) b)

SZM\Z 30.0 (a) c)

2011' évi CXCVI. tv.
szMsz 30. $ (a) cb)

2015. évi CXLIII. tv
szMsz 30. $ (s) a)

Ż015' évi CxLm. &.42. $ (1'
szMsz 30. $ (s) b)

Feladat

A TankerĹileti Kĺizporrt és az
illetékesség éhez tartoz kdznevelési
intézrnények tiĺz- és munkavédęlmi
tevékenységének kooľdínálása

Vagyonkezelési szerz dések
kezelése' rijrakĺitése

Vagyonkezelésbe vett, valamint
Kincstáľi tulajdonri immateľiális
javak, tárgyí eszk zcik és
beruházások egyedi analitikus
ĺy ilv źntaĺtástr l, az eszk<jz<lk
állomanyában bekdvetkezett
változások kezelése
Javaslatok kidolgozása a Tankerĺilęti
Kĺizpont stľatégiai célkitiĺzéseinek
megval sításához és a
feladatellátásához szfü séges építési
benlhtnás, äru- és szolgáltatás-
beszerzési tevékenységek
folyamatos fejlesztésére, a szakĺnai
és funkcionális feladatellátás
hatékonyság ćtt tźmogat beszerzési
stratégiálľa.
Eves k zbeszerzésí
osszeállítása.

terv

Feladatkiiľ

Yagyongazdálkodás
és mĺĺszaki
fĺzemeltetés

Vagyongazdálkodás
és mííszaki
ĺizemeltetés

Vagyongazdálkodás
és míĺszaki
ĺizemeltetés

Beszerzés,
ktizbeszeľzés

Beszerzés,
kiizbeszeľzés
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Feladatok, határid k és felel siĺk szakteľĺiletenkénti bontásban

Felel s

ľeferens, iizemęltetési és pěiytnati
os áiyvezeto

Felel s: iizemeltetési és pályázatí
osztáIyvezeto
Ktizľemíĺkiid k miĺszaki referens,
informatikai referens, beszerzési refęrens

Felel s: tizemeltetési és páIyázati
os tiyvezďo
Kłizľem íĺ kłid k : gazďtiko dási, tizemeltetési
és pálytnati foos źiyvezetĺl, miĺszaki
referens

Felel s: tankęrtileti igazgat ,
Kłizremíĺkiid k gazdasági vezet ,
gazdálkodási, iizemeltetési és pálytnatí
fo o sztályv ezeto,b eszerzési refeľens

Felel s: tankeľĹileti igazgat ,
Kiizremĺĺkiid k: gazdálkodási, tizemeltetési
és pályázati fooszttiyv ezet , miĺszaki
referens, beszerzési ĺeferens, tizemeltetési és
p źiy áłzati o szttiyv ezeto

Hatáľid

folyamatosan, a
beszęľzési igények

fliggvényében

202L szeptember

202r.05.3r.

Folyamatosan

Szabályoz dokumentum,
jogszabályhely

16812004. (V. 25.\ Korm
Rend.
44/20LI. (m' n.) Koľm
Rend.
szMSZ 30. $ (s) b)

2015. évi CXLIII. tv. 113. $

2112017. (IV.26.) FM Rend.
1812019. (V.10.) AM Rend.

szMsz 30. $ (5) b)

Feladat

Tankęriileti hatáskoľbe vont
b eszerzési és kozh ęszeruési elj áľások
lefolytatása kĺil<jn<is tękintettęl a
kozpontosított kozbęszęrzésekre,
DKU, valamint a BVOP-n kereszttil
megval sul beszeľzésekľe.
A TaĺlkerĹileti Kĺizpont illetékességi
tertiletén mfüod , érintett
kĺiznevelési intézményekhe z tartoz
kaztnok, kaztnházak iizemeltetése,
karbantaľtása, karbantaÍtási-
gyorsszolgálati feladatoĘ eseti-
gyorsszolgálati munkák elvégzése.
Iskolatej, iskolagyiimolcs ellátásra
vonatkoz beszerzés lebonyolítása,
szerz désk tés

Adatszolgáltatás a nett 1.000.000 Ft
feletti beszerzéselľ l;
adatszoIgáItatás a kozépirtnyít
szerv felé a 200.000 Ft-ot
meghalad , dę az 1.000.000 Ft
cisszeget el nem éro beszerzésekľ l

Feladatk iľ

Beszeľzés,
kiizbeszeľzés

Beszeľzés,
kiizbeszerzés

Beszeľzés,
kiizbeszeľzés

Beszerzés,
kiĺzbeszeľzés
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Felel s

Felel s: tankerĹileti igazgat
Kiizľemíĺkłid k gazdaságs v ezeto,
gazdálkodási, tizemeltetési és pĺályázati
f osztalyvezet , müszaki referens,
beszęrzésí ľeferens, vagyongazďálkodási
referens, számviteli referens,
Felel s: tankęriilęti igazgat , szakmaí vezeto,
gazdasági v ezet , proj ektmenedzsment tagj ai,
Kiizľemíĺkiid k miĺszaki referens.
beszerzési referens, informatikai ľeferens

Felel s: tankeľĹileti igazgat , gazdaság1
vezďo,
Kiizremíĺkiid k gazdálkodĺási, tizęmeltetési
és péÄyćnati foosztályvezeto, inforrnatíkai
referens, beszerzési refeľens,
vagyongazdálkodási referens, pé:nzugyí
referens, ĺ'izemęltetési és pályźnati
osztá|yv ezet , kdltségvet ési és gazďálkodási
oszttiyvezet
Felel s: gazdasźĺgi vezeto,
Kiizremĺĺkiid k: gazdálkodási, ĺ.izemeltętési
és pt ytzati foosztáIyveze,to, informatikai
refeľens, koznevelési intézmények
rcnđszetgazdái

Hatáľid

202r.05.3r.

2021. szeptember 30

folyamatosan

folyamatosan

Szabáłly oz d o ku m entu m,
jogszabályhely

44/Ż015' (XI. 2.) MvM Rend
40. $ (1)
sZMsZ 30. $ (s) b) c)

134/2016. (VI.10.) Korm
Ręnd.3/A. $
szMsz 5. $ (s) b)

szMsz 30. $ (s) a)

2013. éví L. t rvény
szMsz 30. $ (6) b)

Feladat

Eves statisztikai <isszegezés az elozo
évben megval sult beszerzésekr l.

Az EFOP-4.l.2. projektekhez
kapcsol d beszerzések,
k<jzbeszerzések koordínalása,
lebonyolítása, kapcsolattartás a
Kĺizponttal és az NFSI-vel.
Az E-tankeľ igénybejelent és
nyilvántaľt rendszer miĺk dtetése,
kapcsolattaľtás a progľam
fejleszt ivel, fejlesztési igények
osszegyiĺjtése és jelzése.

A TankerĹileti K<izpont informatíkai
ľęndszereinęk biztonságos
miĺkĺjdtętése.

Feladatkiiľ

Beszeľzéso
kiizbeszeľzés

Beszeľzés,
kiizbeszeľzés

Beszeľzés,
kiĺzbeszeľzés
infoľmatika

Infoľmatĺka

34



FeladatoĘ határĺd k és felel stik szakteľĺiletenkénti bontásban

Felel s

ľ'elel s : gazdaság1 vezetíĺ,
Kiĺzremííktid k: infoľmatikai referens

Felel s: gazdaságí vezeto,
Kiizľemíĺktid k informatíkai referens,
ktjznevelési int ézmények r etdszer gazdái

Felel s: gazdasági vezeto, gazdálkodási,
tizemeltetésí és páIytnati foos ályv ezeto,
Kiizľemííkiid k informatikai referens,
páIy ázati refeľens, Ĺizemeltetés i és pź.Jy éľ;ati
osztályvezeto
Felel s: gazđasági vezeto, gazdálkodási,
rizemeltetés i és p áIy ázatí fü o sztźiyv ezeto,
Kiizľemíĺkiid k informatikai referens,
beszerzésí ľeferens, vagyongazdálkodási
referens, pénziigyi referens, számviteli
referens
Felel s: gazdasági vezeto, gazdź koďási,
tizemeltetésíéspáIytzatíf oosztźllyvezet ,
K izľemíĺktid k informatikai ľefeľens

Felel s: gazdasági vezeto, gazdálkodási,
iŁemeltetés í és pálytnati füosztt yv ezďo,
Kiizľem ĺĺ kiid k : p áIy źaati ľeferens,
számvít eli refeľens, v agy ongazďálkodási
referens

Hatáľid

A Klebelsberg K zpont
által meghatározoÍt.
Ĺitęmęzés szerirrt'

illetve sztikség szerint.

folyamatosan

folyamatosan

folyamatosan

felhívásokban szerepl
hatarid rę

2021.01.01-r l -
2021.r1.30.

Szab á.Jy oz d o ku m entu m,
jogszabályhely

szMsz 30. $ (6)

szMsz 30. $ (6) e)

szMsz 30. $ (6)

szMsz 30. $ (6)

szMsz 30. $ (6)

MFP.ITF/2020
31 1204051 I

MFP.IEF/2020
3112040933

Feladat

Kapcsolattaľtás a Klebelsbeľg Koz-
ponttal a fęlhasznál i
tevékenységelJ<el, haszntit
informatikai szolgáltatásokra
vonatkoz rendszer-technol giai-,
infrastruktuľális-, címttr-,
hozzźférésí és jogosultsági
igényekkel kapcsolatosan
A Tankęrĺileti K zpont
alkalmazottai munkavégzésének
informatikai támo gatás a.

Kozremiĺk<idés az Eur pai Uni s,
nemzetkozi vagy hazai támogatásb l
megval sul pľogramok
tervezésében, végrehajtásában

Informatikai jellegrĺ beszęrzési
eljárások lebonyolításában val
kĺinemiĺkĺjdés a miĺszaki leírás
meghatarozását l a bęszerzďt
termék Ĺizembe helyezéséig.

Adatt szolgáItat a kozepiľánytt
szęrv r észęr ę a haszná|t informatikai
szolgáltatásokra vonatkoz an

Nyertes pály tnat megval sítása. A
Magyaľ Falu Progľam keľetén belĺil,
a Tokodaltar í Iskolaeptilet, illetve a
Dági tornaterem felrijítása és
korszerĺĺsítése

Feladatkiiľ

Infoľmatika

Infoľmatika

Infoľmatika

Infoľmatika

Informatika

Pá yánat
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Felel s

Felel s: gazdasági vezeto, gazdĺálkodási"
tizemeltetési és pályázati f, osztályvezet'5,
Kiizľemĺĺkiid k páIytzati referens,
pénzĹigyi referens, szrámfejtési referens,
számvitęli refereĺrs
Felel s: gazdasélgi v ezeto, gazdákodásy
tizemeltetési és pt yázati foosztt yv ezeto,
Kłizľemíĺkłid : pź yázatí ľeferens, pénzugyi
referens, számviteli referens
Felel s: gazdaság1 vezeto, gazdálkodási'
iizemeltetés i és p ály ázati fo o sztályv ezet ,
Ktizľemíĺktid k : pályázati ľeferens,
pénztigyt referens, számviteli referęns

Felel s: gazďaságs v ezeto, gazdálkodźsi,
iizemeltętés i és pálytnati f osztéiyvezet ,
Kŕiz ľem íĺ ktid k : p áIy źzatí referens,
beszerzési referens
Felel s: gazdaságí vezeto, gazdá|kodtsi,
rizemeltetés i és ptiy tnati ťo osztáIyv ezet ,
Kiiz ľem íĺ ktid k : p tiy źnati referens,
számfejtési refeľens

F'elel s: gazdastryi vezďo, gazdálkodási'
ĺizęmeltetési és pályázati fooszté yv ezeto,
Kiizľe m íĺ ktid k : pály ázati referens,
számfe'itési referens, pénzjgli refeľens

Hatáľĺd

2021.06.r5.

2020.11.05 -
2021.1r.30.

202r.02.15.

2021.08.1s-
2021.09.02.

2021.02.28.

202r.06.r5.

SzabálJy oz dokumentu m,
jogszabályhely

HAT-20-01
HAT-20-03

KEHOP -5.2.2-16-2016-
00024

Gĺirgei-emlékév

RSZTOP-2. T .T.T 6 -2017 -

00001

SIOSZ 202012021.I. ( szi)
félév

HAT-19-01
HAT-19-02

Feladat

Nyertes p źiy ázatok me gval sítás a
20 I 9 l 2020 . évi Hatáľtďanul !

pályźnatok- 10 intézmény esetében

Nyertes pćiyćnat megval sítása _
Esztergomi Montágh Imre EGYMI
épĹiletenergetikaí fej les ztése, a
kivitelezési munkák befei ezés e
A Honvédelmi Minisztérium
támogatásával a Honvédelmi
Spoľtsz vet s ég p äIy ázata _ páIy ázati
dokumentumok benyujtása a Dorogi
Zsigmondy Vilmos Magyar-Angol
Két Tanítasí Nyelviĺ Gimnázium
tészérę
Rászorul Személyeket Támo gat
operatív Pľogram (RsZToP) _
202I12022. tanévre
paľtnerszerv ezďi f ę|adatok ellátás a
Sportiskolĺák országos Szcivetsége
(SIOSZ) által elnyert pá ytnat
megval sítása _ Doľogi Magyar-
AngolKét Tanítási NyelvÍĺ és
Sportiskolai Általános Iskola két
tagiskoláia számára
2018 l 2019 . évi Hatĺáľtďanul !
Pľo gľamra nyertes páIy ázatok
megval sítása

Feladatkłiľ

Pá.lyźłzat

Pá.Jyá.zat

Páiyáu;at

Pá|yázat

Páiyázat

Pály zat
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Feladatok' határĺd k és felel stik szakteľĺiletenkénti bontásban

Felel s

Felel s: gazdasźęi vezeto, gazdźikodási,
tizemeltetés i és pályźnati foosztályv ezeto,
Kiizrem íĺ ktid k : p ály ázatt referens

Felel s: gazdt koďási, iizemeltetési és
p tiy ázati fo o s éiyv ezet ,
Kłiz ľem ĺĺ kiid k : pt y ázati refeľens,
p énzllgy i referens, számviteli ľęferens

Felel s: gazdaság1 vezeto, gazdálkodási,
ĺizemeltętési és páLyázatí f osztá|yvezet ,
Ktizľem íí ktid k : p áIy źuati referens,
pénziigyi referens, számviteli referens
Felel s: tankęľĹilęti igazgat , gazdasźryi
v ezeto, proj ektmenedz sment tagtr ai,
Kiizľemíĺkłid k: gazdálkodási, tizemeltetési
és péiy tuati ťoosztáIyv ezeto, pźiy ázati
referens, számvitęli referens, számfejtési
refeľęns

Felel s: Konzorcíumban a T atabáĺyai
TankerĹileti Ktizponttal, gazďasági v eze,to,
proj ektmenedzsment tagS ai,
Ktizľemíĺkiĺd k gazdálkodási, Ĺizemeltetési
és p ály ázati fo o s ályv ezeto, p ály ázati

Hatáľid

folyamatos

folyamatosan

2021.05.31

2018.r2.01-
Ż022.09.30.

2019.01.01-
202r.01.3L

Szabályozĺ dokumentum,
jogszabályhely

szMsz 30. $ (7) a)

NTAB-KP-1-202t_t-
000487

EFOP-4.1 .2 -17 -2017 -00082

EFOP-3. 1 .6 -I 6-2017 -00029

Feladat

Adatszolgáltatás a nyeľtes és a
megval sult páIytnatoŁka|
kapcsolatban.

Megj elen páIytvati felhívásokr l
tájéko atts lnildése az íntézmény ek
r észér e, p áJy ázatok b enyrij tá s a,
nyeľtes p áIy ázatok esetében
megval sítás, majd elszámolás
beny jtása
Nemzetiségi támogatások _ nyertes
p áIy ázati pľo gramok me gval sítása
Siĺtt i II. Rák czi Ferenc Általános
Iskola részére
EFOP-4. 1.2-1 7,,Iskola 202ľ.
Kĺiznevelési intézmények
infľastrukÍrľális fej lesztése a
hátranykomp enzáci el segítése és
a min ségi oktatás megtererntése
érđekében _ Nyergesrij falui
Kernstok Kaľoly Általános Iskola,
Nyergesij fďui Kemstok Karoly
Általános Iskola Tagiskolája nyeľtes
pá|ytlzat megval sítása, m dosítási
igények, id szaki elszámolások
benyĹrjtása, beszeľzések lefolytatása,
adatszol gáltatások elkészítésę
EFOP-3. 1 .6 -16-2017 -00029 nyeľtes
ptiy źnat megval sítása _

Ęsztergopt Montágh Imre EGYMI,
ovoda, Altalános Iskola,
Szakiskola' Készséefeileszt Iskola

Feladatktiľ

Pá.lyáłzat

Pályánat

Pá yázat

Pályáłzat

Páiyinat
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Felel s

ľeferens, pénnlgyí refeľens, számfejtési
refeľens, szłámviteli referęns

Felel s: gazdasági v ezeto, gazdálkodási,
Ĺizemeltetési és pá yázati füosztályv ezďo,
Kiizrem íĺkŕid k : p ály tnati referens,
pénnlgyi referens, számfejtési referens,
számviteli ľefeľens

BELSO ELLENORZES

Felel s: tankerĹileti igazgat , bęls ellen r

Felel s: tankertileti igazgat ,bels ellen r

Felel s: tankeľtĺlęti igazgat , bęls ęllen r

F'elel s: tankeľĺileti igazgat , gazđaságs
v ezeto, szakrnai v ezeto

IJatárid

202L25-26. hetében

folyamatosan

202I. jaruttr 3I

2021.februtu 15.

folyamatosan

Szabályoz dokumentumo
jogszabályhely

EFOP-3.3.5-1 9-2020-0003 1

37012011. (Xn. 31.) Korm.
rend..

szMSZ 33. $ (1)-(4)

370/2011. (XII. 31,) Korm.
ľend.

37012011. (XII. 31.) Korm.
rend.

37012011. (XII. 31.) Korm.
ľend.'

sZMsZ 33. $ (3) Đ

Feladat

és Fejleszt Nevelés-okt atást Y égz
Iskola

Csodaszarvas Iskolaí Ktiz<isségi
Progľam I. szakaszának
megval sítása

Bels elląr rzési tevékenység
ellátźsa azirtnyít szęrv által
j vĺáhagyott 2021. évi bels
ellen rzési terv alapirán t rténik.

A2020. évi kĹils ellęn ľzéselľ l
sz 1 beszĺímol

Bels ellen rzési tevékenység
ellátásaÍ l bęszámol

Abels ellen rzés által feltáľt
hiányosságok alapj an intézkedési

terv készítése és annak végrehajtása

Feladatkiĺľ

Páiy nat

Bels ellen ľzés

Bels ellen ľzés

Bels ellen ľzés

Bels ellen ľzés
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FeladatoĘ határid k és felel siik szakteľiiletenkéntĺ bontásban

Felel s

INTEGRITÁs ľłľÁcsADÓ

Felel s tankeriilęti igazgat , integritás
tanácsad

tr'elel s: tankerĹileti ígazgat , integritás
tanácsad

Felel s: tankerĹiletí igazgat , íntegľitás
tanácsad

F'elel s: tankenileti igazgat , integritás
tanácsad

Felel s: tankerÍileti igazgat , integritás
tanácsad
Ktizľemĺíkiid k: íntézkedési tęrvben
megjelolt felel sĺjk

Hatáľid

2021. janutr 15.

február 15_íg

folyamatos

folyamatos

2021. november

SzabáIyoz dokumentum,
jogszabályhely

kttľ. 3. $ (1):
sZMsZ 3s. $ (2) a

szMsz s.$ (3) e

szMsz 3s. $ (2) b

szMsz 3s. $ (2) d

sZMsZ 3s. $ (2) a

Feladat

k zremĺĺkod1k az t.Jlamigazgatási
szerv mĹĺkođésével kapcsolatos
integritási és komrpci s kockŁatok
felmérésében, az azok kezelésére
szoIgáI intézkedési terv, valamint
az annak vé grehaj tás ár l sz l
integritásjelentés elkészítésében;

htegritás jelentés megkĺildése

az intézkedési terv alapj án javaslatot
tęsz az álIamigazgatási szerv
hívatásetikai és antikomrpci s
témáj képzés ei me gfartt,sár a,
valamint k zremiĺkddik ezek
végehaitásában;
szę,rv ezet miĺk<jdésével o s szefü gg
integritásí és komlpci s
kockázatokra vonatkoz
bej elentések fogadásával és
kivizsgálásával kapcsolatos
feladatokat;
Az intézkeđési terv végrehajtása

Feladatkłiľ

integľitás tanácsad

integľitás tanácsad

integľĺtás tanácsadĺĎ

integritás tanácsad

ĺntegľitás tanácsadĺ
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ľ'elel s

Felel s: iĺrtegritás tanácsad

Felel s: tankerĹileti igazgat ,

Hatáľid

2021. novęmber vége

202I. deeęmbeľ 31-ig

Szabályoz doku1nentum,
jogszabályhely

sZMsZ 3s. $ (2) a

szMsz s.$ (3) e

Feladat

Az iĺ egnttls-j elent és el zetes
vźtkozattľrakel készítésę

Az iĺtegntźtsi és komrpci s
kockázatok felĺnérésenęk, és azok
kezelését szolgál intézkedési
tervnek a hivatďi szervezet vezet je
általi i véŕraeyása

F'eladatkiiľ

integľĺtĺĺs tanácsad

ĺntegritás tanácsad
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A m u n katervben hivatkozott j o gsza bátyoĘ szabáůy oző
dokumentumok

Ttirvények
1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anya1

védelméľől

rövidítve: 1995. évi LXVI. tv

201I. évi CXC. töľvény aĺemzeti köznevelésről

rĺividítve: Nkt.

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódľól és az esélyegyentőség

elómozđításaľó1,

rövidítve: Ebktv.

1992. évi XXXII. törvény a közalkalmazottak jogálLásaről'

ľövidítve: Kjt.

1995. évi CXVII. töľvény a személý joveđelemadóról

rövidítve: Szja tv.

2017. évi CL. törvény azadőzásrenđjéről

rövidítve: Aľt.

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

rövidítve: Mt.

20Il. évi CXCI. törvény a megváltozott munkakęességrĺ személyek ellátásairól és

egyes törvények módosításaról

rovidítve: 201l. évi CXCI. tv.

1996. éví CXXVI. törvény a személýjövedelernadó meghatározott részének az adoző

rendelkezése szerinti fęlhasználásáról

ľĺjvidítve: 1996. é:vi CXXVI. tv.

1997. évi LXXXI. tĺiľvény a társadalombiztosítási nyugellátásľól

rövidítve: Tny

2013' évi V. törvény a polgłĺľi törvénykönywől

rövidítvę: Ptk.

2011. évi CXCV. törvény az źůlanhźntartásról

rövidítve: Áht.

2018 évi CXXV. törvény a kormányzatl ígazgatásről

röviđítve: Kit.
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o 88l20I9. (IV.23.) Koľm. rendelet a kormányzati igazgatási létszámgazďéikodásről,

valamint a kotmźnyzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes

személyĹigý kérđésekľől

o 2007. évi CXXVII. törvény az általanos foľgalmi adóról

ľövidítve: Áfa tv.

C 2007. évi CLII. töľvény egyes vagyonnýIatkozat-tételí kötelezettségekről

rövidítve: 2007. évi CLII. tv.

o 2015. évi CXLil. töľvény akozbęszerzésekről

rĺjvidítve: Kbt.

o 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről

rövidítve: Bit.

o 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

ľövidítve: Mvt.

o 1996. évi XXXI. törvény a tliz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a

tűzoltóságľól

roviđíwe: 1996. évi XXXI. tv.

o 2011. évi CXCVI. töľvény anemzeti vagyonľól

rövidítve: Nvtv.

o 20I|. évi CXII. törvény aZ információs önľendelkezési jogról és az

információ szabadságról

rĺĺvidítve: lnfotv.

o 2019. évi LXXX. töľvény a sza7<kepzésről

rövidítve: Szktv.

o

Kormányrendeletek

50l20l3. (II. 25.) Korm. rendelet az állanígazgatásí szervek integritásiľźnýtási

rendszeréről és aZ érdekérvényesítők fogadásának rendjéről

rövidítve: 50l20l3. (II.25.) Koľm. ľend.

37012011. (XII. 31.) Koľm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

és belső ellenőrzéséről

rövidítve: 370l20ll. (xI. 31.) Korm. rend.

a
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16812004. (V. 25.) Korm. rendelet a kĺizpontosított közbeszęrzési ľendszerľől,

valamint a központi bęszerző szervezet feladat- és hatásköréről

rövidítve: 16812004. (v.25.) Koľm. rend.

44/2011' (III. 23.) Korm. rendelet a büntetés-végľehajtási szęrvezetrészerol a központi

állarrigazgatási szeľvek és a rendvédelmi szervek irźnyźhan fennálló egyes ellátási

kötelezettségekľől, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok

ellentételezésének renđj éről

rĺividítve: 44l20l1.(III. 23.) Korm. rend.

27212014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 progľaĺrlozási időszakban aZ egyęs

európai uniós alapokból szźtrmaző támogatások felhaszntůásának ľendjéről

ľövidítve: 27212014. (XI. 5.) Korm. rend.

36812011. (XII. 31.) Korm. ľendelet az étllanháztaĺtásrőI szóló törvény végrehajtásáról

rövidítvę: 36812011. (XII. 31.) Koľm. rend.

4l20l3. (I. 11.) Korm. ľendelet az tĺlIamháztarttĺs szrámviteléľől

ľövidítve: 412013. (I. 1 1.) Korm. ľend.

13412016. (v|. 10.) Korm. rendelet az áIlani köznevelési közfeladat ellátiísában

fenntartóként részt vevő szervekľől, valamint a Klebelsberg Központľol''

rĺividítve: 13412016. (VI. 10.) Korm. ręnd.

32612013 (VIII. 30.) Korm. ľęndelet a pedagógusok előmeneteli rendszeľéről és a

kozalkalmazottak jogáIlásaről szóló 1992. évi XXXIII. törvény koznevelési

intézményekben töľténó végrehajtásáról

rövidítve: 32612013 (VI[. 30.) Korm. rend.

22912012. (VIII.28.) Koľm. rendelet a nęmzeti köznevelésről szóló tĺirvény

végrehajtásáró1

ľövidítve: 22912012. (VIII.28.) Korm. rend.

27711997. (XII. 22.) Korm. rendęlet a pedagógus-továbbképzésrőI, a pedagógus-

szakvizsgźről, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

rĺividítve: 277ll997. (XII.22.) Koľm. rend.

39l20l0.II.26. Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésľől

rövidítve: 39120Í0. II. 26. Korm. rend.

38812017. (Xu. 13.) Koľm. rendelet azországos Statisztikai Adatfelvételi Program

kötel ező aďatszol gźltatás airó 1

rövidítve: 38812017. (xII.13.) Korm. ręnd.

o

o

a

o

a
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25212016 (VIII. 24.) Korm. rendelet a Szabóky Adolf SzaL<kepzési osztondíjľól

rövidítve: 25212016 (YIII.L4.) Korm. rend.

EMMI rendeletek, utasítások

15l20l3. (II.26.) EMMI ľendelet a pedagógiai szakszolgálati intéznények mfüödéséről

ľdvidítvę: l5l20l3. (I|.26.\ EMMI rendelet

2612016. (IX.8.) EMMI ľendelet az emben erőforrások minisztere által adomĺányozhatő

elismeľésekľől

ľövidíwe: 2612016. (IX.S.) EMMI rend.

20l20l2. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézméĺyek műkodéséľől és a

köznevel és i intézmények névhas znźl'atár ől

ľövidítve: 20/2012. (VIn. 31.) EMMI rendelet

27lŻ020. (VIII.I1.) EMMI rendelet a2020l2021. tanév rendjéről

E gyéb ren deletek, szab áiyzatok

44l20l5. (xI. 2.) MvM rendelet a kozbeszerzési és tervpályázati hírdetmények

feladásának, ellenórzésének éskozzétételének szabályutol, a hiľdetmények mintáiról

és egyes taľtalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésľől

rĺividítve: 4412015. (XI.2.) MvM rend.

2ll20l7. (IV. 26.) FM ręndelet az óvođa- és iskolatej pľogram szabźiyozásá.ről

ľövidítve: 2ll20l7. (rV. 26.) FM rend.

Az Esztergomi Tankeľiileti Kdzpont a Szervezeti és Miiköcĺési Szabályzata

ľovidítve: sZMsZ

Az Esztergomi Tankenileti Központ beszeľzési szabályzata

ľövidítve : B eszerzési szab źůyzat

Az Esztergomi Tankeriileti Központ közbeszerzési szabźiyzata

rövidítve : Ko zb eszer zési szab ályz at

Az Esztergomi Tankeriileti Központ 312020. (XI.18.) Kozszolgálati szabályzata

rövidítve : Koz szo l gá1 ati szab ttlyzat

o

a

o
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1' sZ. melléklet: Az Esztergomi Tankenileti Központ 202I. évi Intézkedési terve

MELLEKLETEK
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1. számú melléklet

Äz Eszteľgomĺ Tankeriiletĺ Kti zpont

202l. évĺ Intézkedésĺ terve

Készítettę: Kovács Bernadett

4



I.
Bevezetés

Az államigazgatási szervek integritásiľányitásl rendszeľéről és az érdekérvényesítők
ťogadásának ľendjéről szóló 50l20l3. (II. 25.) szźlmll Korm. rendelet éľtelmében az
źilamigazgatási szerveknél évente fel kell mérni az źůlamigazgatási szerv mfüödésével
kapcsolatos integritási és komrpciós kockázatokat, és a felmérés alapjan egy éves Intézkedési
tervet kell megfo galmazni a ko ckázatok kez el és ére.

Az utóbbi években a nemzetközi szervęzęteket vizsgálva megfigyelhető az a tenđeĺcia, hogy
megkülönböztetett figyelemmel kezelnek olyan tertileteket, mint a munkahelyi etika, illetve
az értékalapú szeľvezetek működésével kapcsolatos mfüödési elvek. Ezek az uj szervezeti
trendek tetten érhetőek a Kormány által képviseltkozigazgatás-fejlesztési irányvonalakban,
amelyek a komrpció visszaszontásat szolgálják. Ebben a modern típusú megközelítésben a
megelőzés kulcsszeľepet já,tsz1k, ezért is kezelik kiemelt figyelemmę| az egyes hivatali
szewezetek megfelelő módon torténő működését, ahol az integntźls központi jelentőséggel
bíľ.
Az Esztergomi Tankęrtileti Központ a fent említett alapelvek męntén kiemelten kezelí az
olyan komrpcióval kapcsolatos problematikákat, mint a kockázatok, visszaélések, és az ebbol
fakadó szabáIýalanságok. Éppen ezért az integľitás megvalósulását céIző folyamatok
kiépítésére és folyamatos fejlesztéséľe nagy hangsúlý fektetnek, amivel a nemzetkozi
kötelezettségvállalásnak kívannak eleget tenni a Nemzeti Komrpcióellenes Progľamban
lefektetett iriínyelvek szerint.
Az Esztergomi Tankeľület egy olyan múködőképes szeľvezet kiépítését tuzteki célul, ahol a
szakmaiság, az etikusság és a feddhetetlenség biztosítja a minőséget.
Ennek megfelelően integritás tanácsadó bevonásával készítik el az integntási és komrpciós
kockźnatok felméréseít, és ezeknek a mutatóknak a figyelembevételével állítják össze az
Intézkeđési tervet. A tanácsadói jogkönelmegbízott kormánýisztviselőt már kijelölték.

A tankerĹilet nagy hangsúlý fektet a kinevezett tanácsadó szakmai továbbképzésere, így részt
vęsz a Nemzeti Kozszolgálati Egyetem általbtztosított képzésen.

A tankenilet célkítÍlzése egy olyan szęwezet kiepítése, amelynek a múködési folyamataiban
az iĺtegntás szernlélet egységes és egyértelmű, vezetője sztlmźtra áttekinthető legyen az
integritás fejlesztés minden területe, hogy képes legyen a megfelelő döntések mepýlozatalétra

és a kockázatitényezókre megfelelően tudjon reagáůnĺ.



Az á'llamigaz gatźsi szerv megÍrevez és e : Eszteľgomi TankerĹileti Központ
Melýk évre vonatkozik az intézkedésr
terv?

2021.

Az intézkedés komrpció megelőzési
intézkedési terven belüli soľszáma:

1

Az iĺtézkedés megvaló sulása (0- 5 ) 

-

Az irrtézkedés megnev ęzése: B első szab ály ozők felĺilvizs gá|ata

Az eredmény melyik iĺltézméný
célkitiízés megvalósít źsźtt szolgóĘa:

A belső szabźiyozők áttekintése, a szúkséges
változások átvezetése, esetlegesen tĺźnyzó
bęlső szabáIyozők elkészítése, illetve a nem
ręleváns belső szabźiyozok hatályon kívĺil
helyezése.

Yźrhatő eľedmény: szabátly szeru mfü ödés, mfü ödési biztonság

A szervęzeten belüli felelős
TK Köznevelési, Jog' és Humánpolitikai
Főosztály Humánpolitikai és Jogi osztály

A végrehajtásban
munkatársak száma:

közľeműködő A szabźůyzatban érintett szerv ezeti egység

Megvalósítási határidő 202I. đecembeľ 31

Ellęnőrzés módja, annak felelőse, tett
megállapítások:

felsővezętők' szervezeti egységek vezetói,
inteeritás tanácsadó, belső ellenőr

Tényleges költségigények, annak forrása:
A Klebelsbeľg Központ költségvetése, illetve
a hivataii költségevetés.

Az iĺtézkedés soľán felmenilt
nehézségek:

Intézkedés kifejtése, megvalósítás
menete, hatása:

Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen,
mi teszi szükségessé:

javasolt az évenkénti felülvizsgálat

Kiaiánlható ió gyakorlat: lgen

Az intézkedés megvalósítása vaľhatóan
milyen méľtékben erősíti a kozígazgatási
szerv integritásźú?

kevéssé - közepesen - nagyon



Az á|Iarnígaz gatási sZ erv megnevezés e : Esztergomi Tankeľületi Központ
Melyik évrę vonatkozik az intézkedési
terv?

2021

Az intézkedés komrpció megelőzési
intézkedési terven belüli soľszáma:

2.

Az intézkedés megvaló sulása (0-5) 
-

Az iĺttézkedés megnev ezése:
Integľĺtás mentipont létľehozása a
honlapon.

Az eľedmény melyik intézméný
célkitűzés megvalósít ását szolgźija:

A TK szabályos működtetésének biztosítása.

Yárhatő eredmény: szabályszeru működés

A szęrvezeten beltili felelős: TK Uzemeltetési és P źůy źnatí osztźtly

A végrehajtásban
munkatáľsak száma:

közreműködő A szabźúyzatban érintett szeruezetí egység

Megvalósítási határiđő 202r.0t.3t.

Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett
megállapítások: felsővezetők, integritás tanácsadó

Tényleges k<iltségigények, annak foľľása:
A Klebelsberg Központ költségvetése, illetve
a hiv ata|í kĺi lt s é gvetés.

Az intézkedés során felmeriilt
nehézségek:

Intézkedés kifejtése, megvalósítás
menete, hatása:

Felmeľül-e a folytatás igénye, haigen azt
mi teszi szükségessé:

nem

Kiajanlható jó gyakorlat: lgen

Az intézkedés megvalósítása vźlrhatőan
milyen méľtékben erősíti a közigazgatási
szęrv integntását?

kevéssé _ közepesen _ nagYon



Az állarnieazgatásí sz eľV meglevezése : Eszteľgomi TankeľĹileti Központ
Melýk évľe vonatkozLk az intézkedési
terv?

202t.

Az intézkedés komrpció megelőzési
intézkedési terven beltili soľszáma:

3.

Az intézkedés megvaló sulása (0- 5 ) 

-

Az intézkedós megnev ezése:
Koľľupcĺĺímegelőzéssel, integľĺtással és
etikus műkiiđéssel kapcsolatos képzések
biztosítása

Az eredmény melyik intézméný
célkitúzés megvalósít ásät szolgálja:

integritásiránýtźsi rendszeľ kiépítése,
személý integritás erősítése, a lojalitás
kialakítása és fenntaľt ása a szervezetben

Várható eľedmény: integľáns, egyĹittmfüödő szervezet

A szervezeten belüli felelős: A szabźtlyzatban érintett szervezeti egység

A végrehajtásban
munkatársak szźlma:

közremúködő A tankeľĹileti központ teljes állománya.

Megvalósítási hatáľidő 202r.12.31

Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett
megállapítások:

integritás tanácsadó

Tényleges koltségigények, annak foľrása:
A Klebelsberg Központ koltségvetése, illetve
a hivatali költségevetés.

Az irtézkedés során felmeľĹilt
nehézségek:

Intézkedés kifejtése, megvalósítás
menete, hatása:

Felmerül-e a folýatás igénye' haigen azt
mi teszi szükségessé:

j avasolt az év eĺ'lkénti felülvizsgálat

Kiajánlható jó gyakorlat: lgen

Az lĺxézkedés megvalósítása várhatóan
milyen mértékben eľősíti a kozígazgatásí
szeľv integriténát?

kevéssé _ közepesen _ nagyon



Az źůlanigazgatźsi szeľv megnevezése : Esztergomi TankerĹileti Központ
Melýk évre vonatkozlk az intézkedési
terv? 2021

Az intézkedés komlpció megelőzési
intézkedési terven belüli sorsziĺma:

4.

Az intézkedés megvalósulása (0- 5) 
-

Az intézkedés megnev ęzésę
Az új munkatáľsak kiválasztásának
szabáivozása.

Az eredmény melýk intézméný
célkitiízés megval ó sít ását szolgálj a:

Azon integritási kockázat elkeľülése, amelyet
a nem megfelelő kópzettséggel rendelkező uj
munkatárs kiválasztása jelentene. A szakmai
és etikai szempontok háttéľbe szorításanak
elkerülése.

várhatő eredmény:

A szewezet hatékonyságának és
teljesítményének növelése, az alkalmazotti
elkötelezettség és motiváció fontosságának
fenntaľtása.

A szervezeten belĺili felelős:
TK Köznevelési, Jogr és Humánpolitikai
Főosztály

A végľehajtásban
munkatáľsak szźlma:

közreműködő A szabźtlyzatban érintętt szervezeti egység

Megvalósítási: 2021.12.31.

Ellęnőľzés módja, annak felelőse, tett
megállapítások:

felsővezetők, szervezeti egységek vezetői,
integritás tanácsadó

Tényleges kĺiltségigények, annak forrása:
A Klebelsberg Központ költségvetése, illetve
a hivatali költségevetés.

Az intézkędés soľán felmerült
nehézségek:

Intézkedés kifejtése, megvalósítás
menete, hatása:

Felmenil-e a folytatás igénye, haigen azt
mi teszi szükségessé:

j avasolt az év enkénti feltilvizsgálat

Kiajanlható jó gyakoľlat: lgen

Az intézkedés megvalósítása várhatőarl
milyen mértékben erősíti a közigazgatási
szerv integntźsát?

kevéssé _ közepesen - nagyon




