
Rövidített név:
2. Székhelve:

Pedagógusok Szakszervezete Tolna Megyei Szövetsége Szervezeti és
Működési Szabá|yzata

E szetvezeti és működési szabályzat l továbbiakban sZMsZ l aPedagőgusok Szakszervezete
/ tovább i akb an P SZ l mindenkor hatályo s a|ap szab áIy a a|ka|mazásáv a| ké szül t, a he lyi
saj átosságok fi gyelembevételével.

1. A szervezet neve:

I.

Általános rendelkezések

Pedagógusok Szakszerv ezete Tolna Megyei Szövetsége

PSZ Tolna Megyei Szövetsége
7100 Szekszáltd, Arany János u.I7-2|.

3. Illetékességi területe: Tolna megye kózigazgatási területén működő intézményi PSZ
a|apszervezetek' melyeket ielen szabáIyzat I. számű melléklete

4. A szerv ezet bé|ly egzője: Körbé|yegzó.
A körívben felirat : Pedagó gusok S zaksze rv ezete
7100 Szekszérd Arany János u.I7-2|.
A körív közepén: Tolna Megyei Szövetsége

5. A bélyegzők nyilvántartása az erre a cé|rarendszeresíteú nyilvrántartó kanonon történik.

6. A bélyegzőt - kizárő|ag a szeÍvezet hivatalos dokumentumain - a megyei elnök
a|áírásával egyiitt lehet használni. A bé|yegző haszná|atára a megyei elnök akadáiyoztatása
esetén az elnökhelyettes j ogosult.

II.

A szervezet felépítése, feladat. és hatásköre

Titkárok Tanácsa / továbbiakban TT / működése
A Titkárok Tanácsa aPSZ Tolna Megyei Szövetsége legfelsőbb döntéshozó
foruma Működése : az a|apszabáIy IY . l 5 .3, 5 .4 po''tj u a|apjántörténik

1. A TT tagiai vá|asztott tisztségviselők' akiket akadá|yoztatásuk esetén szavazati jogga| a
vá|asztott titkrír-helyettes helyettesíthet, és erről írásban tájékoztatja az i|ést |evezetí; elnököt.

2: A TT tagiainak kötelessége a testületi ülésen hozott döntéseket képviselni, a közösen
e|hatérozott feladatokat lehetőségei szerint elvégezni. Kisebbségi véleményiiknek a
szervezeten belül hangot adhatnak l a|apszabály IV./l .3. l ám ez a dnntés elfogadását nem
kor|átozhatja.
A testületi ülés előtt és után tájékoződási' illetve tájékoztatási kötelezettségük van azáltaluk
képviselt tagok tekintetében.



3. Üléseit évente hiírom alkalommal, illetve szükség szerint tartja.A megyei elnök
akadá|yoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze.
A meghívókat, atestület á|ta|tárgyalt anyagokat az ülés előtt egy héttel postai úton, vagy
elektronikus módon kell eljuttatni a TT tagjainak. Ettől csak rendkívüli ésetben lehet eltémi.
Tanácskozási jogú meghívottak: a PSZ területileg illetékes kongresszusi küldöttei, SZVB
elnök és a munkabizottságok vezetői, amennyiben nem válasáott tagai aTT-nek. Atárgya|t
napirendtől ftiggően eseti meghívottakról azIntéző Bizottság javaslatára a TT dönt.

4. Szükség szerint, a tárgyalásra kenilő előterjesztés Íiiggvényében,Intézménytípusonként
,,rész Titkári Tanács'' ülés hívható össze. A testület határozatképessége megegyezik az
a|apszabá|y Iv ' 15.3,5.4 pontjával.
A,,tész Titkári Tanács'' üléséről a TT-ét táiékoztatni kell.

A testü|et feladat - és hatásköre

1. Megvitatja a terület oktatásügyét, munkavállalóit, koza|ka|mazottait érintő
elképzeléseket, intézkedés-tervezeteket, önkormányzati' valamint szakszervezeti
kezdeményezéseket. Határozatokat hoz, fe|hataImazza a PSZ megyei elnökét és Intéző
Bizottságát ezek képviseletére, a területi érdekegyeztetésben való részvételre és a
szakszeryezeti j ogok gyakorlására.

2.Tájékoztatást kérhet a fenntartó önkormányzatoktő|,munkaügyi szewezettől minden
olyan kérdésben, amely akozoktatást és a munkavállalókat érinti.

3. Beszámoltatja aPSZ megyei elnökét és azlntéző Bizottságot avégzeÍtmunkájáról, a TT
határ o zatainak vé greh ajtásár ő|, a terül eti fe ladatok e l látás aró l.

4. Rendszeresen tájékoződik a felsőbb szakszervezeti szerv érdekvédelmi munkájáról,
javaslatokkal, kezdeményezésekkel' j elzésekkel él annak befolyásolása érdekében.

.5..Elfogadja a megyei sz<ivetség szervezetiés működé si szabá|yzatát, fe|adattervét, éves
költségvetését és a gazdáIkodásról szőIőbeszámolőját, illetve minden egyéb szabá|yzatot.

6. Dönt a váIasztői értekez|et időpontjríról, napirendj érő|, a választások itemezésérő|, a
szewezet tisáségviselőinek / elncik, Intéző Bizottság / a kongresszusi küldöttek, SZVB tagok
vá|asztásáról; és aPSZ országos vezetőségébe és a regionális szervezetbe képviseletet ellátó
személy delegálásríról, illetve me gbízásáról és vi sszahívásráról.

7. Akciót kezdeményez atagság véleményének kikérésével.

8. Igény szerint állandó és eseti munkabizottságokat hozhatlétre, és szabá|yozza
azok működését.

9. A megyei szövetség elnökének avá|asztási ciklus közben megsziinő tisztsége esetén
i de i glene se n, az uj v á|asztásig, a fe ladato k e||átásár a ü gyvivő1 bízhat me g.



10. A TT üléseirol l0 napon belül emlékeztető készül, amely tarta|mazzaa|tatározatokat,
azok esetleges továbbítását, határidőket. Az em|ékeztetőt annak készítőie és az elnök
aláír ásáv a| hite l e s íti .

ilI.

1. A PSZ Tolna Megyei Szövetsége IntézőBizottsága (továbbiakban IB ) feladat- és
hatásköre
Működése: alapszabá|y 4.l. és 4.5. pontja alapján

A bizottság |étszáma 5 fő, összetétele avá|asztási értekezlet döntése a|apján:

_ megyei elnök
_ megyei elnökhelyettes
- városi- városkörnyéki titkaÍ
_ alapszerv ezeti titkén

1fő

l fó
2 fí5
1fő

Üléseit kéthavonta
valamint a Titkárok
napirendi pontokhoz
úton kell eljuttatni.
Uléseire -atémátő|
szakértoket.

A testület tagjainak 1-I szavazata varr. Az elnök kivételével trírsadalmi tisztségviselők,
akiket azMt.28. szakasza szerinti munkajogi védelem illet meg, melynek érvényesítésében
a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv illetékes.

2.Intéző Bizottság feladat . és hatásköre

illetve szükség szerint tartsa.A megyei elnök hívja össze, illetve tagai,
Tanácsa |l3-ának kezdeményezésére össze kell hívni. A meghívótés a
tartoző írásos anyagokat az ülés előtt 8 nappal elektronikus vagy postai

fiig gően - me ghívhat szaksze rv ezeti ti sztsé gvi sel oket' tagokat,

A Titkárok Tanácsa által elfogadott feladatterv' program éshatározatai atapjánvégzi
tevékenységét.

Állásfoglalást alakít ki, illetve javaslatot tesz a Szervezet életével, működésév e| az
érdekképviseleti és érdekvédelmi, oktatási feladatokkal kapcsolatban. Részt vesz a döntés-
előkészítő folyamatokban, a TT ülések előkészítésében, és az ott hozott határozatok
végrehajtásában.

Rende|kezik a megyei elnökkel kapcsolatos munkáltatói jogkörökkel - kivéve
megválasztását, felmentését - és dönt az elnök bérezésérői, fizetés nélküli szabadságaról.

I iin!és é!' ál lásfo glalását nyí lt szav azással, e gyszerű többsé g gel hozza.
Az ülésekről 10 napon belül emlékeztetó kesitil. Az emléke ztetőtannak készítője és azelnök aláírásával hitelesít. Az emlékeztetőt megkapják a Titkárok Tanácsa tagjai.

Egyéb szerveződések
Ta gozatok: működésük az a|apszabály IV 1 5. 2. pontj a a|apjántörténik'



3. Az elnök feladat-és hatáskiire

Az elntik a megyei sziivetség operatív vezetője, aki az Intéző Bizottság tagjaival
munkamegosztásban látja el feladatát, irányitja, szervezi a megyei szövetséghez tartoző
szervezetek tevékenységét. Koordinálja, és segíti a területhez tartoző PSZ-szervezetek
munkáját. Folyamatos kapcsolatot tart az országos vezetéssel. osszehívja a Titkarok
Tanácsát, az Intéző Bizottságot és előkészíti üléseit. Képviseli a megyei intézményeket a
Megyei Érdekegyeztető Tanácsban.
Az elnök feladatait fo foglalkozásban|átja e|.

Képviseli a megyei szövetséghez tartoző szakszervezeti tagságot az illetékes
önkormányzatná|, a SZEF Tolna Megyei Szervezetében, a PSZ felsőbb szervezetei _ oV és
más szervezetek előtt. Kapcsolatot tart a Tolna Megyei onkormányzat bizottságaival,
szakszervezeti konftjderációkkal, szakmai szervezetekkel, pártokkal. Képviseletet |át e| a
Tolna Megyei onkormányzat. Oktatási Bizottságban. Szükség és lehetőség szerint résztvesz
az intézményi és települé si szervezetek testül eti ülé sein, taggyűlésein.
A reprezentatív szakszeryezet képviselójeként vesz részt a Tolna Megyei onkormányzat
á|ta| működtetett Érdekegyeztető Tanácsban. Az érdekegyeztetés sorrín folyamatósap
törekszik a testületi vélemények kikérésére, a szakszervezet számára legelőnyös őaa ag-uii
érdekek érvényesítésére.

Fele|ős a testtileti döntések végrehajtásáért, illetve ahatározatok végrehajtásanak
elősegítéséért.
Információva||átja e| l az intézményi és települési titkárok ftjÍ11- l az a|apszervezetekeí az
érdekvédelmi munkáj ukhoz.
Folyamatosan gyűjti az a|apszervezetek információit, és kezdeményezia sziikséges
intézkedé seket. S zerve zi a tisztsé gvisel ők képzé sét.
Felelős a megyei szövetség irodájának' üdülő vagyoniínak mtiködéséért, az adminisárációs
ügyek intézéséért, a PsZ Tolna Megyei Szövetségének költségvetés szerinti
gazdálkodásáért' a számviteli törvény betaftásáért és utalványóz.
Yégzett munkájáról rendszeresen beszámol a Titkárok Tanácsán ak és azlntézőBizottságnak.

4. Elnökhelyettes feladat- és hatásköre

Választott tisztségviselő, feladatát társadalmi megbízásban látj a el.

o'T",*':i''zövetség szakmai kompetenciájánakerősítése, a megalapozott testületi döntések
eloKeszltese.
Szükség esetén aPSZ képviseletének ellátása, az elnök helyettesítése.
Azintézőbizottság döntése a|apjanaz elnök munkaszerződésével, bérével, szabadságával
összefüggőhatározatoka|áírása,ellenjegyzése.
A Titkrírok Tanácsa és azIntéző Bizottság munkájának szervezésében való közreműködés.
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IV.

A szerv ezet gazdálkodása

1. A Pedagógusok Szakszervezete Tolna Megyei Szövetsége működésének pénzügyi a|apját
az a|apszabály V. fejezet l.1 pont és 1.4. pontja és az önállóan gazdálkodó Intézményi
alapszervezetek megállapodás szerinti pénzeszkizei képezik. Ennek mértékéről a
mindenkori kciltségvetés elfogadását megelőzően a TT dönt.

2. A megyei szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. A költségvetés tervezetét,
teljesítését aTT azon tagjai jogosultak elfogadni, akik közös gazdá|kodást folytatnak, ahova
atagdíjat a tagok befizetik.

3. A közalkalmazotti vagy munkaviszonnyal nem rende|kező nyugdíjasok, jogfenntartók,
gyermekgondozási és ápolási szabadságon levők, munkanélküliek, egyetemi (főiskolai)
hallgatók tagdíjának mértékét az a|apszervezetek határozzák meg. A befolyó tagdij az
alap szerv ezetek kö l t sé gv eté s é nek r észét kép ezi .

4. A gazdálkodás szabályosságáért, a számviteli torvény betartásáért minden önálló
gazdá|kodáSt folytató szervezet saját maga felel.

ZARADEK

l. A Titkárok Tanácsa azSZMSZ szerinti működés tapaszta|atait évenként, illetve sztikség
szerint felülvizsgálja, és a sziikséges módosításokat megteszi.

2. A SZMSZ részétképezik:
A tagozatok szervezeti és működési szabályzata és minden szabá|yzat,mely testületek
munkájára vonatkozik.

Jelen Szervezeti és Működési Szabá|yzatot a Titkarok Tanácsa 2009.október 6-i ülésén
elfogadta.

Hatálybalépés ideje: 2009. október 6.

Pedagó gusok Szakszervezete
Tolna Megyei Szövetsége


