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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tárgy: Javaslat A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására 

Tisztelt Bizottság! 
 
A 2017. évi belső ellenőrzési terv alapján a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 
működéséről ellenőrzést folytatott le a megbízott belső ellenőr 2017. május 30 - június 14 
között. A megállapítások alapján javasolta az ellenőrzés az SZMSZ módosítását (az 
alaptevékenységek besorolását kormányzati funkciónként összhangba kell hozni az Alapító 
Okiratban szereplő felsorolással). A javasolt módosításokat az egyébként szükségessé vált 
módosításokkal együtt átvezettük a Szervezeti és Működési Szabályzaton, ami az 
előterjesztés mellékletétben szerepel. 
 
Az önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 8/2015. (I.27.) önkormányzati 
rendelete  
3.melléklete szerin: 
„A Képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra átruházott hatáskörei 
 
1.jóváhagyja az önkormányzati fenntartású gyermekjóléti-, közművelődési- és 
közgyűjteményi intézmények alapdokumentumait és módosításait (kivéve az alapító 
okiratokat),” 
 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására. 
 
 
Határozati javaslat  

Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága jóváhagyja a Kós 
Károly Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: azonnal 
 

 
Budakalász, 2017. október 16. 
 

 Major Ede 
 bizottsági elnök 
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Kötelező felülvizsgálata: A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár szervezetében 

és működésében bekövetkezett változásokat követően, 30 nappal. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-

testülete Oktatási Kulturális és Sport Bizottságának elfogadó határozatával lép 

hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kell alkalmazni. 

 

             Benkó Attila 

         Kós Károly Művelődési Ház és  Könyvtár 

                   intézményvezető  

                  

                    

 

 

 

A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport  

Bizottsága a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a 2017. október ..-ei 

ülésén elfogadta. 

 

           Rogán László 

      Budakalász Város Önkormányzat 

                               polgármester 
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I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

1. A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár jogállása, hatásköre és feladatai. 

A 368/2011. (XII. 31) Korm.rend. Az Államháztartásról szóló tv. végrehajtásáról és az 

1997. évi CXL. tv. alapján a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár SZMSZ-e 

szabályozza az intézmény munkamegosztásban elfoglalt helyét, funkcióját, belső 

működési rendjét, a munkatársak egymáshoz való viszonyait a munkafolyamatokban, 

a ház szervezetében, a külső munkakapcsolatokban betöltött szerepét.  

 

Kormányzati funkciók: 

013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

082030  Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

082042  Könyvtári állománygyarapítás 

082044  Könyvtári szolgáltatások 

082061  Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

082064  Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

082092  Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082093  Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

083020  Könyvkiadás 

083030  Egyéb kiadói tevékenység 

086020  Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

086090  Egyéb szabadidős szolgáltatás 

095020  Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

 

2. A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár alapadatai 

Az intézmény neve:   Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 

Az intézmény rövidített neve:  KK Művelődési ház 

Székhelye:     2011. Budakalász, Szentendrei út 9. 

Telephelye:     2011. Budakalász, Szentendrei út 9/a. 

     2011. Budakalász, Budai út 31. 

Az alapító neve:    Budakalász Város Önkormányzat 
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Fenntartó neve:    Budakalász Város Önkormányzat 

Fenntartó címe:    2011. Budakalász, Petőfi tér 1. 

Az intézmény szervezeti és szakmai önálló intézményegységei: 

 a.) Művelődési Ház 

 b.) Könyvtár 

Típusa:     művelődési otthon és nyilvános könyvtár 

Az intézmény jogállása:   önálló jogi személy 

Az intézmény működési köre:  Budakalász Város közigazgatási területe  

Az intézmény alaptevékenysége: 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési tevékenység.  

A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, gazdagítása. 

A nemzeti, nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése. 

Az ünnepek kultúrájának gondozása. 

Amatőr közösségek tevékenységének támogatása. 

Szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 

A településen a közművelődéssel kapcsolatos igények és feladatok maradéktalan 

kielégítése. 

Az önkormányzat és intézményei rendezvényének szervezése és hely biztosítása. 

A könyvtár gyűjteményének fejlesztése, gondozása, megőrzése, rendelkezésre 

bocsájtása. 

Könyvtári órák, könyvismertető programok szervezése. 

Az intézmény közfeladata:  kulturális, közművelődési és közgyűjteményi 

feladatok ellátása.  

Szakágazati besorolás:  910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 

A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát a Budakalász Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete 323/2007. (X.16.) számú Kt. határozatával hagyta 

jóvá, melyet a 292/2008. (VII.10.) számú Kt. határozat, a 488/2008. (XI.25.) számú 

Kt. határozat, a 262/2009. (V.26.) Kt. határozat, a 381/2009 (VIII.6.) Kt. határozat, a 
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45/2011. (I.25.) Kt. határozat, a 243/2011. (VI.30.) Kt. határozat és a 125/2012. 

(V.30.) Kt. határozat és a 213/2012.(VIII.01.) Kt. határozattal módosított. 

 

3. A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár gazdálkodása. 

Az intézmény gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv. Az 

intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait, a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, 

adatszolgáltatási és beszámolási feladatait megállapodás alapján a Budakalászi 

Polgármesteri Hivatal látja el. Az intézményvezető a megállapított költségvetési 

előirányzatait önállóan használja fel. 

Az előirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendje: a mindenkori éves 

költségvetési rendelet szabályai szerint. 

 

II. FEJEZET A KÓS KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

SZERVEZETE 

1. A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár szervezeti tagozódásának általános 

szabályai 

1) A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár vezetője az intézményvezető. 

2) A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár szervezeti egységei a Művelődési Ház 

és a Könyvtár. 

3) A könyvtár élén intézményegység-vezető áll. 

4) Az intézményvezető általános helyettese a közművelődési és kommunikációs 

munkatárs. 

5) A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár működése tekintetében magasabb 

vezetőnek minősülnek: az intézményvezető, és a könyvtár intézményegység-vezető.  

6) A vezetők és a munkavállalók részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza a 

jogszabályok és a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján.  

7) A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár döntés-előkészítő, koordináló testülete 

a szakalkalmazotti értekezlet, melynek ülésén az intézményvezető az értekezlet 

tagjainak állásfoglalása figyelembe vételével hoz döntést. 
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8) A Kós Károly Művelődési Ház döntéstámogató testületei: az összmunkatársi 

értekezlet. Állandó vagy eseti jelleggel team munkacsoportok is működhetnek egy-egy 

szakmai feladat megvalósítására. 

 

2. A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár vezetése, a vezetők feladatai, a 

vezetők közötti feladatmegosztás. 

2.1. A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője 

A költségvetési szerv vezetőjét Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-

testülete bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre. 

Felel: 

• az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben 

foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott 

követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, 

• az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 

igénybevételéért; 

• a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a 

hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért; 

• a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, 

annak hitelességéért; 

• a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért; 

• a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában 

lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok 

rendeltetésszerű gyakorlásáért; 

• az államháztartási belső kontrollrendszer megszervezéséért és hatékony 

működtetéséért; 

• a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a 

tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok 

szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és 

hitelességéért, továbbá a számviteli rendért; 
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• a szakszerű és törvényes működésért, a takarékos gazdálkodásért; 

• a közművelődési szakmai munkáért; 

• az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségfejlesztési rendszerének 

működtetéséért; 

• a közművelődési munka egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtéséért; 

• a balesetek megelőzéséhez szükséges feltételek biztosításáért, a feladatellátás 

ellenőrzéséért; 

• a közérdekű információ-szolgáltatásért, a statisztikai adatszolgáltatásért; a 

különös közzétételi, valamint a helyben szokásos közzététellel kapcsolatos 

feladatok saját weboldalon keresztül történő ellátásáért; 

• a közalkalmazotti alapnyilvántartás rendszerének működtetéséért, az 

adatvédelmi szabályok megtartásáért; 

• jogszabály szerinti más vezetői feladatok ellátásáért. 

Feladata: 

• az alkalmazottak és a szakalkalmazottak értekezlete, valamint a vezetői 

értekezletek üléseinek előkészítése, a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának 

megszervezése és ellenőrzése; 

• szakmai együttműködés irányítása és szervezése a szakmai egységek között, 

valamint a műszaki-, pénzügyi egységek és a közművelődés között; 

• a közművelődési munka irányítása és ellenőrzése a szervezeti egységek 

tevékenységének koordinálása; 

• a gazdálkodás működésének irányítása, belső ellenőrzésének megszervezése az 

üzemelés folyamatosságának, gazdaságosságának figyelemmel kísérése; 

• a rendelkezésre álló költségvetés alapján a működéshez szükséges személyi, 

tárgyi feltételek biztosítása; 

• a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel, a közalkalmazotti tanáccsal való 

együttműködés; 

• gyakorolja a kötelezettségvállalási jogkört; 
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• gyakorolja a munkáltatói jogokat;  

• ellátja a pályáztatói feladatokat; 

• eleget tesz a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettségének a 

közalkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó 

kérdésekben; 

• kiadja a költségvetési szerv különböző szabályzatait; 

• kialakítja és működteti a költségvetési szerven belül azokat a folyamatokat, 

amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, 

gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását; 

• a kockázati tényezők figyelembe vételével kockázatelemzést végez és 

kockázatkezelési rendszert működtet; 

• dönt a költségvetési szerv működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, 

amelyet jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat, egyéb belső szabályzat nem 

utal más hatáskörébe, dönt az intézményen belüli hatásköri és egyéb vitákban, 

kivizsgálja a bejelentéseket és panaszokat; 

• ellátja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséghez kapcsolódóan a munkáltatói 

jogkör gyakorlójához utalt feladatokat; 

• gondoskodik a katasztrófa, tűz- és polgári védelmi, valamint a munkavédelmi 

feladatok ellátásáról (részletes feladatait a Munkavédelmi Szabályzat és a 

Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza); 

• teljes körűen képviseli a költségvetési szervet külső szervek előtt, de a 

képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat; 

• ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt – és át nem 

ruházott – feladatokat. 

 

Hatáskörök átruházása 

Az igazgató egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett hatásköreit 

átruházhatja.  

A munka- és tűzvédelmi tevékenység felelősének irányítását és ellenőrzését 
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• a gondnokra. 

A képviseleti jogosultság köréből átruházza: 

• folyamatos egyeztetés mellett a gazdasági-pénzügyi kérdésekben való szakmai 

képviseletét a gazdasági ügyintézőre. 

• A könyvtár szakmai képviseletét a könyvtár intézményegység-vezetőre. 

 

2.2. A helyettesítés rendje, a munkakörök átadása 

Az intézményvezető általános helyettese a közművelődési és kommunikációs 

munkatárs.  

A művelődési ház és könyvtár munkáját a dolgozók időleges vagy tartós távolléte 

nem akadályozhatja, ennek megfelelően kell a helyettesítés rendjét kialakítani.  

I. Az intézményvezető távollétében szakmai ügyekben és pénzügyi feladatok 

tekintetében az intézményvezető helyettes helyettesíti. Az igazgató megszabhatja, 

hogy távollétében a jogszabályok és az SzMSz szerint a számára fenntartott jogok 

közül vezetőtársa melyeket és milyen mértékben gyakorolhatja. Az 

intézményvezető helyettes ellátja a közművelődési szakmai képviseletet, az 

utalványozás és a kötelezettségvállalás jogkörét. 

II. Az intézményvezető helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés ellátása 

eseti kijelölés alapján történik. 

III. A gazdasági ügyintéző akadályoztatása és átmeneti távolléte esetén a gazdasági 

és pénzügyi feladatok tekintetében, a munkakör betöltéséhez szükséges pénzügyi 

végzettséggel rendelkező közművelődési szakember a helyettesítő. 

IV. A gondnok átmeneti távolléte esetében munkájának helyettesítését az épület-

fenntartási ügyekben a technikus látja el. 

V. A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az 

intézményvezető, illetve felhatalmazása alapján az adott szervezeti egység 

vezetőjének feladata. 

VI. A könyvtár intézményegység-vezető általános helyettese az intézményvezető. 

A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókra vonatkozó konkrét feladatokat a 

munkaköri leírásaikban kell rögzíteni. 
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A munkakörök átadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni. 

Az átadásról és átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: 

 az átadás-átvétel időpontját, 

 a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat, 

 a folyamatban lévő konkrét ügyeket, 

 

 az átadásra kerülő eszközök 

 átadó és átvevő észrevételeit, 

 a jelenlévők aláírását. 

Az átadás-átvételi eljárást a munkakör átadást megelőzően legkésőbb 8 napon belül be 

kell fejezni. 

A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti 

felettes vezető gondoskodik. 

 

3. A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói 

 

3.1. A munkavégzéssel kapcsolatos szabályok 

A költségvetési szervnél foglalkoztatottak munkavégzésének szabályait a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény és az annak a 

végrehajtására kiadott ágazati szintű 150/1992. Kormányrendelet, a 2/1993. évi MKM 

rendelet és az 1992.évi XXII. törvény, a Munkatörvénykönyv általános szabálya 

tartalmazza.  

A munkáltatói jogkör gyakorlója az intézményvezető. 

A közalkalmazottak foglalkoztatási, illetményi és jövedelmi viszonyát, 

munkafeltételeit a Kjt. és végrehajtási rendelete, valamint az éves költségvetési 

törvény és a helyi önkormányzati rendeletek határozzák meg. 

A közalkalmazottak egyenlőtlen munkaidő-beosztással, a programokhoz igazodóan 

kéthavi munkaidőkerettel dolgoznak.  
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A munkaidő keret tartama a tb. naptár szerinti ledolgozandó munkanapok száma x 8 

óra. Az eltérő munkarendben dolgozók munkaidejét úgy kell kialakítani, hogy havonta 

legalább egy összefüggő szabad hétvége biztosított legyen. A munkaidő beosztásokat 

– melyeket a csoportvezetők készítenek – annak megkezdése előtt legalább egy héttel 

korábban és egy hétre előre kell az alkalmazottakkal közölni. 

 

Minden olyan munkavállaló – aki napi munkaidejéből legalább 4 órán keresztül 

rendszeresen képernyős eszközt használ – munkafolyamatát úgy kell megszervezni, 

hogy a folyamatos képernyő előtti munkavégzést óránként legalább tíz perces – össze 

nem vonható – szünetek szakítsák meg, továbbá a képernyő előtti tényleges 

munkavégzés összes ideje a napi 6 órát ne haladja meg. 

A munkaidő heti 40 óra.  

 

3.2. A munkaviszony létrejötte 

Az alkalmazottak esetében a belépéskor kinevezéssel kell meghatározni, hogy az 

alkalmazott milyen munkakörben, milyen beosztásban, milyen feltételekkel és milyen 

mértékű bérrel foglalkoztatja a költségvetési szerv. A dolgozót tájékoztatni kell, az 

alkalmazás körülményeiről. 

Az intézmény megbízási szerződést köthet saját dolgozójával munkakörén kívül eső 

feladatra, határozott időre. 

3.3. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali és szolgálati titkok 

megőrzése 

A munkavégzés teljesítése a vezető által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő 

szabályok, a kinevezési okmányban és a munkaköri leírásban rögzítettek szerint 

történik. 

A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható 

szakértelemmel és pontossággal, maximális tudással, az etikai normákat betartva, az 

érvényes jogszabályoknak megfelelően, a feladat elvégzéséhez szükséges állapotban 

végezni. 
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A munkatársak kötelesek a ledolgozott napi munkaidőt a munkahelyre érkezéskor és 

az onnan való eltávozáskor a jelenléti íven nyilvántartani. 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni az intézményvezető engedélyével lehet. 

A munkahelyéről önhibáján kívül távol maradó munkatárs akadályoztatásának 

tényéről haladéktalanul köteles a közvetlen felettesét értesíteni. 

 

A hivatali és szolgálati titkok megtartásán túlmenően nem közölhet illetéktelen 

személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott 

tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos 

következményekkel járhat.  

 

III. FEJEZET A KÓS KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

MŰKÖDÉSE 

3.1. A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár működésének általános szabályai 

1) A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár működését, feladatait a jogszabályok, 

Budakalász Város közművelődésről szóló rendeletei, az önkormányzat közművelődési 

koncepciója, az intézmény közművelődési programja, tervei, az SzMSz, a dolgozói 

házirend és az intézmény belső szabályozó dokumentumai határozzák meg.  

Céljait, feladatainak megvalósítási módját a munkaterv rögzíti. A munkatervet az 

intézményvezető az intézmény munkatársainak bevonásával, véleményezésével készíti 

el. 

2) A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár minden közalkalmazottja és 

munkavállalója szabálytalanság észlelése, megállapítása esetén köteles a 

szabálytalanságkezelési eljárásrend rendelkezéseinek megfelelően eljárni. 

3.2. A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár képviselete, nyilatkozat a 

tömegtájékoztató szervek részére. 

A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár az irányító szerv és az országos szakmai 

szervezetekkel szemben az intézményvezető képviseli. Képviseleti jogkörét az SzMSz 

keretei között átruházhatja. 
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A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét a művelődési ház és 

könyvtár dolgozóinak, az alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük: 

• A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű 

felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. 

A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat: 

 

• A költségvetési szervet érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve 

nyilatkozatadásra az intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy 

jogosult. 

• Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak 

udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és 

pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel. 

• A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a 

titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint a művelődési ház és könyvtár jó 

hírnevére és érdekeire. 

• Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, 

amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala a költségvetési szerv tevékenységében 

zavart, anyagi vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a 

döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. 

• A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a 

közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a 

részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse. 

 

3.3. A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár belső szabályozó dokumentumai 

a) az szmsz, a közművelődési program, a házirend, az alapító okirat, a munkaterv, 

b) a vezetői értekezleten hozott döntést tartalmazó jegyzőkönyv, 

A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője készíti: 

a) a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár SzMSz-ét, 

b) a működést szabályozó eljárásrendeket, 
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c) a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadmányozási rendjét, 

d) minden egyéb olyan szabályzatot, melyet jogszabály előír, 

e) az intézményvezető eseti helyettesítésének rendjét, 

f) minden olyan döntést, melynek tárgya és tartalma intézményvezetői utasítás 

közzétételét indokolja.  

 

A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár belső szabályzatokban rendezi a 

működéséhez, gazdálkodásához kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban 

nem szabályozott kérdéseket, így különösen: 

a) a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet, 

b) a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, 

elszámolásával kapcsolatos kérdéseket, 

c) az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdéseit, 

d) a helyiségek és berendezések használatára vonatkozó előírásokat, 

e) a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának 

szabályait, 

f) a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét, 

g) a vezetékes és rádiótelefonok használatát, 

A gazdálkodást segítő belső szabályzatok elkészítésének felelőse az intézményvezető. 

 

3.4. A munkaterv 

1) A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár munkáját éves, félévente felülvizsgált 

munkaterv alapján végzi.  

Indokolt esetben a munkaterv módosítását a felülvizsgálati időszakon kívül is lehet 

kezdeményezni. A munkatervet és annak módosítását az intézményvezető hagyja jóvá. 

Az intézmény munkatervét az intézményvezető készíti. A munkaterv részét képező 

könyvtár intézményegység munkatervét a könyvtár intézményegység-vezető készíti el.  

Az éves munkatervet az önkormányzat hagyja jóvá. 

 

2) A munkaterv tartalmazza:  
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a) az előző év értékelését, 

b) az adott évre vonatkozó prioritásokat,  

c) az elvégzendő feladatokat, 

d) a feladat elvégzéséért, felelős szervezeti egység, munkatárs megnevezését, illetve 

d) a feladat végrehajtásának határidejét, ütemtervét. 

 

3) A munkaterv készítésének menete: 

a) A koncepció és a stratégia ismertetése, 

b) A közművelődési, közgyűjteményi és üzemeltetési csoport az előző év értékelésén 

alapuló operatív tervet készít, folyamatos egyeztetéseket követően a maguk területén 

meghatározzák a feladataikat. 

c) A könyvtár intézményegység-vezető, az üzemeltetési csoportvezető és a 

közművelődési szakemberek terveiket benyújtják, amelyet az intézményvezető 

összegez. 

d) Az intézmény pénzügyi támogatásának meghatározását követően az éves munkaterv 

korrigálásra ismételten az egységekhez kerül. 

e) A vezetői összegzés után a munkaterv fenntartó elfogadásra benyújtásra kerül. 
 

3.5. A kiadmányozási jog és a kiadmányozás rendje 

A művelődési házban a kiadmányozás rendje az alábbiak szerint történhet:  

• A művelődési ház tevékenységének bármilyen területén kiadmányozásra az 

intézményvezető jogosult, távolléte esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az 

intézményvezető helyettes. 

A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár feliratú bélyegző használatára a 

következők jogosultak: 

• intézményvezető, 

• könyvtár intézményegység-vezető 

• gazdasági ügyintéző. 
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A művelődési házban és könyvtárban használatos valamennyi bélyegzőről, annak 

lenyomatáról nyilvántartást kell vezetni. 

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba, 

melyet az átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazol. 

Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért. A bélyegzők 

beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti egyszeri 

leltározásáról a gazdasági ügyintéző gondoskodik, illetve a bélyegző elvesztése esetén 

az előírások szerint jár el. 

 

3.6. Iratkezelés szervezeti rendje 

A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár adminisztrációs, ügyviteli, ügyvezetési 

munkájának, az ügykezelési, irat-nyilvántartási, iratkezelési rendjének kialakítása és 

működtetése a titkárságvezető feladata, az Iratkezelési Szabályzatnak megfelelően. 

 

3.7. A belső kontrollrendszer 

1) A belső kontrollrendszer a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár által a 

kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított 

folyamatrendszer, melynek célja, hogy a jogszabályokban előírt feladatok 

megvalósítását segítse. 

2) Az intézményvezető a felelős a szervezet minden szintjén érvényesülő megfelelő 

kontrollkörnyezet, a kontroll tevékenységek, a kockázatkezelési, valamint az 

információs, kommunikációs és monitoring rendszer kialakításáért és működtetéséért.  

 

3.8. A szakalkalmazotti értekezlet 

A költségvetési szerv vezetője heti egy alkalommal szakalkalmazotti értekezletet tart. 

A vezetői értekezleten részt vesz a könyvtár intézményegység-vezető, a 

közművelődési szakemberek, gondnok, technikus, gazdasági ügyintéző, 

titkárságvezető. 

A vezetői értekezlet feladata: 
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Tájékozódás a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek munkájáról, a belső 

szervezeti egységek, szakmai közösségek aktuális és konkrét tennivalóinak áttekintése, 

információcsere. 

 

3.9. Az üzemeltetési csoport értekezlet 

A gondnok heti egy alkalommal az üzemeltetési csoport részére értekezletet tart és 

tájékoztatja a vezetőt az ott elhangzottakról. Az értekezleten részt vesznek a 

portaszolgálat munkatársai, takarító személyzet és szükség szerint a technikus. 

A belső szervezeti egység értekezlet feladata: 

• tájékozódás az üzemeltetési csoport munkájáról, 

• az üzemeltetési csoport aktuális és konkrét tennivalóinak áttekintése, a 

munkavégzés  minőségének javítására vonatkozó javaslatok 

megfogalmazása,  

• a szervezeti egység adott időszakban végzett munkájának értékelése, a 

hiányosságok feltárása, megszüntetésükre az intézkedések megfogalmazása. 

 

3.10. Dolgozói – összmunkatársi munkaértekezlet 

A költségvetési szerv szükségszerűen kéthavonta, de évente minimum legalább egy 

alkalommal valamennyi dolgozó részvételével munkaértekezletet tart. Az értekezletet 

az intézményvezető hívja össze. Az értekezletre meg kell hívni a művelődési ház és 

könyvtár valamennyi dolgozóját. Az intézményvezető ezen a munkaértekezleten 

beszámol az eltelt időszak alatt végzett munkáról, értékeli a programokat, a munkaterv 

teljesítését, értékeli a dolgozók élet- és munkakörülményeinek alakulását, ismerteti a 

művelődési ház és könyvtár működésével összefüggő új terveket, a működését 

meghatározó jogszabályokat, ismerteti a következő időszak feladatait.  

Az értekezlet napirendjét az intézményvezető állítja össze. Az értekezleten lehetőséget 

kell adni arra, hogy a dolgozók véleményüket, észrevételeiket kifejthessék, kérdéseket 

tegyenek fel és azokra választ kapjanak. 

Az üzemeltetési csoport megbeszélésről emlékeztető, minden további 

munkaértekezletről jegyzőkönyv készül. 



18 

 

 

3.11. A dolgozók érdekvédelmi szervezetei 

A költségvetési szerv vezetése együttműködik a dolgozók minden olyan törvényes 

szervezetével, amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme. A 

vezetés a jogszabályoknak megfelelően támogatja, segíti az érdek-képviseleti 

szervezetek működését, köt megállapodást azokkal. Az intézményben érdek-

képviseleti szerv nem működik. 

 

3.12. A továbbképzéssel kapcsolatos szabályok 

A közalkalmazottak továbbképzése a jogszabályoknak megfelelően történik. A 

továbbképzésről intézményi belső szabályzat rendelkezik. 

A gazdasági ügyintéző évente, az intézményvezető kétévente köteles a belső kontroll 

rendszerek témakörben a pénzügyminisztérium által meghatározott továbbképzésen 

részt venni. 

 

 

IV. FEJEZET A KÓS KÁROLY MŰVELŐÉDIS HÁZ ÉS KÖNYVTÁR  

SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

4.1. Az intézményvezető közvetlen irányítása alatt álló szervezeti egységek 

4.1.2. A közművelődési csoport 

A csoport feladata az intézményben folyó közművelődési tevékenységek tervezése, 

szervezése, megvalósítása. A csoport a munkájáról beszámolót készít, statisztikai 

adatokat gyűjt. Szakmai terveivel pályázatokon vesz részt. Tájékozódik a helyi 

társadalom kulturális, hagyományőrző kezdeményezéseiről, az ágazat szakmai 

stratégiájáról. A csoport tagjai a közművelődési szakemberek. A közművelődési 

csoport létszámkerete: 4. 

 

4.1.3. Az üzemeltetési csoport 

A csoport feladata az intézmény tulajdonának védelme. Felelős az intézmény és a 

bérbe adott területek rábízott berendezési és vagyontárgyaiért, az intézmény 
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tisztaságának megtartásáért és fenntartásáért. Biztosítja az intézmény műszaki, 

technikai állapotának megfelelő minőségben való fenntartását. Az üzemeltetési csoport 

létszámkerete: 9,5. 

 

4.1.4.Gazdasági ügyintéző  

A pénzügyi és gazdasági kérdésekben az intézmény gazdasági pénzügyi irányítását 

segítő funkciót lát el. Elvégzi a költségvetési tervezéssel, az előirányzat 

felhasználással, az előirányzat módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, 

működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a 

készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, 

adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló feladatokat.  

 

4.1.5.Titkárságvezető 

A titkárságvezető feladata az intézmény ügyviteli, iktatási, dokumentálási feladatainak 

ellátása, a közművelődési szakemberek és a gazdasági ügyintéző munkájának segítése.    

 

4.1.6 Technikus 

A technikus feladata, hogy technikailag működteti az intézmény hang, írott és képi 

információs rendszerét. Az intézmény működésével kapcsolatos, hang, fény, vetítés és 

stúdió technikai feladatokat ellátja, műszaki segítséget nyújt. A rendezvények hangzó 

anyagát archiválja.  

 

4.1.7.Könyvtár 

Az intézményegység elkötelezett a helytörténeti hagyományok, a település civil 

közösségei, és helyi nemzetiségi közösségek iránt. Gyűjtőköri tevékenysége az 

olvasási szokások tudatos fejlesztési koncepciójához kapcsolódva egyrészt az 

intézményen belüli gyermekek és ifjúsági korosztály, másrészt Budakalász lakossága 

széles rétegeinek művelődését szolgálja. 

Tevékenyen ösztönzi a helyes szabadidős tevékenységek iránti szükségletek 

kialakítását. Minden korosztály számára lehetőséget nyújt az élethosszig tartó 
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tanulásra, művelődésre, nem megfeledkezve az igényes szórakoztatásról sem. 

A könyvtár intézményegység-vezetője kialakítja és elkészíti az irányítása alá tartozó 

szervezeti egység a könyvtár munkatársainak feladatköri, munkaköri leírásait, heti 

munkaidő beosztásukat. Elkészíti a közvetlen beosztottak minősítését, javaslatot tesz 

besorolásukra, jutalmazásukra, továbbképzésükre.  

Kidolgozza az irányítása alá tartozó könyvtár egység középtávú és éves szakmai 

programját, fejlesztési, gazdálkodási terveit. Ellenőrzi az irányítása alá tartozó 

könyvtár szervezeti egység és munkatársak feladatvégzését. Irányítja a könyvtári 

munkát. A könyvtár intézményegység létszámkerete: 1,75. 

 

V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálybalépése. 

A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata 2017. 

október ….-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2013. november 25-én hatályba lépett 

Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti. 

 

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat közzététele 

A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata az 

intézmény honlapján kerül közzétételre. 

 

3. A Szervezeti és Működési Szabályzat függelékei/mellékletei 

a) szervezeti ábra        1. számú függelék 

b) a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár létszámkerete  2. számú függelék 
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3/a.   

1. számú függelék 

A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár irányítási-szervezeti 

struktúrája 

 

 

 

 

 

 

     Művelődési Ház       Könyvtár 

             intézményegység-vezető 

         

  

         üzemeltetési csoport      közművelődési csoport             

 gondnok, gazdasági ügyi., technikus közművelődési szakemberek         könyvtáros 

                

         

 

           titkárságvezető 

portások, információs-recepciós, takarítók 

 

Intézményvezető 
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3/b. 

2. számú függelék 

 

A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár álláshelykerete: 16,75 (intézményvezető: 1, 

közművelődés: 14, könyvtár: 1,75). 

 

 

 

 

 

 

 


