
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

 

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS 

RENDELKEZÉSEI, CÉLJA, HATÁLYA, AZOKAT MEGALAPOZÓ 

JOGSZABÁLYOK ÉS DOKUMENTUMOK 

 

1. A szervezeti és Működési Szabályzat célja 

 

A jelen szervezeti és működési szabályzat célja, hogy Sárospatak Város Önkormányzata 

kötelező és kötelezően ellátandó feladatait képező közművelődési, könyvtári szolgáltatások 

ellátására közös integrált szervezettel alapított intézmény folyamatos és hatékony 

működésének kereteit és az ezt biztosító szervezeti formát meghatározza. 

Célja, hogy rögzítse az intézmény adatait, szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, a 

külső kapcsolataira vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, melyeket 

jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

 

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya, elfogadása, módosítása 

  

A szabályzat személyi hatálya kiterjed: 

 - az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban állókra, 

 - az intézménynél közcélú és közhasznú foglalkoztatás keretén belül foglalkoztatottakra,  

 - az intézménynél megbízási szerződéssel foglalkoztatottakra, 

 - az intézményben működő közösségekre, 

 - az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény vezetője készíti el, mely határozatlan 

időre szól. Elfogadása az intézményben foglalkoztatott dolgozók hatáskörébe tartozik. 

Módosítására jogszabályi előírás, fenntartói rendelkezés, vagy az intézményben foglalkozatott 

dolgozók kétharmadának írásbeli kérelme esetén kerül sor. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékleteit képező egyéb szabályzatok, valamint 

igazgatói utasítások előírásainak betartása az intézmény valamennyi dolgozójára nézve 

kötelező. 

 

3. Az intézmény működését megalapozó jogszabályok és dokumentumok 

 

3.1. Az intézmény működését megalapozó jogszabályok: 

       Az intézmény működési rendje alapvetően az alábbi legfontosabb (többször módosított) 

       törvények rendelkezéseiből vezethető le: 

- 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 

- 1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és 

együttműködéséről 

- 2004. évi CVII. törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 

társulásáról 

- 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról és gazdálkodásról 

- a 2000. évi C. törvény a számvitelről, 

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (többször módosított)  

- 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről   

- 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

- 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről 
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- 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

- 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről 

- 2004. évi II. törvény a mozgóképről 

- 2006. évi XLV. törvény a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról 

- 2008. évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról  

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

- 2011. évi Magyarország Alaptörvénye 

- 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

 

3.2. Az intézmény működési rendjét az ezen törvények végrehajtását szabályozó alábbi, 

(többször módosított) kormányrendeletek érintik meghatározó módon: 

- 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelete a könyvtári állomány ellenőrzéséről, 

(leltározásáról) és az állományból törlésről, 

- 7/1985.(IV.26.) MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről 

- 9/1989. (IV.30.) MM rendelet a művelődési intézmények nevéről, elnevezéséről és 

a névhasználatról, 

- 20/1992. (I.28.) Korm. sz. rendelet a helyi önkormányzatok egyes szerveinek a 

közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, továbbá más kulturális 

tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatásköreiről 

- 150/1992.(XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló törvény 

végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi intézményekben 

- 2/1993. (I.30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök 

betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről  

- 1094/1994. (X.26.) Korm. határozata az alapítványokkal és közalapítványokkal 

összefüggő egyes kérdésekről 

- 60/1998.(III.27.) Korm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak 

szolgáltatásáról és hasznosításáról 

- 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 

- 218/1998.(XII.30.) Korm. rendelet a költségvetés alapján gazdálkodó szervek 

beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 54/1996. (IV.12.) Korm. 

rendelet módosításáról 

- 3/1999.(II.24.) NKÖM rendelet a nemzeti kulturális örökség minisztere által 

adományozható művészeti és egyéb szakmai díjakról 

- 64/1999.(IV.28.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről 

- 1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési 

rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról 

- 45/2000.(IV.7.) Korm. rendelet a könyvtári dokumentumok beszerzése esetén 

igénybe vehető általános forgalmi adó visszatérítési támogatásról, 

- 157/2000.(IX.13.) Korm. rendelet a dokumentum-vásárlási hozzájárulásról, 

- 194/2000.(XI.24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető 

kedvezményekről 

- 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és 

könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 

módosításáról, 

- 14/2001.(VII.5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről 

- 6/2001.(I.17.) Korm. sz. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes 

kedvezményekről, 

- 280/2001.(XII.26.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről szóló 

217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet módosításáról, 
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- 3/2002.(II.15.) NKÖM rendelet a kulturális örökség védetté nyilvánításának 

részletes szabályairól 

- 227/2002.(XI.7.) Korm. rendelet a 2003. évre szóló Országos Statisztikai 

Adatgyűjtési Programról és a 154/1999. (X.22.) Korm. rendelet módosításáról 

- 18/2003.(XII.10.) NKÖM rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról 

szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket megillető kulturális 

kedvezményekről 

- 73/2003.(V.28.) Korm. rendelet az Országos Dokumentumellátó Rendszerről 

- 193/2003.(XI.26.) Korm. rendelet a Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 

- 280/2003.(XII.29.) Korm. rendelet a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 

módosításáról 

- 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok könyvtári és 

közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról 

- 24/2004.(XII.8.) NKÖM rendelet az „art” mozik minősítésének, valamint a 

filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeiről 

- 65/2004.(IV.15.) Korm. sz. rendelet a többcélú kistérségi társulás megalakulásáról,  

- 22/2005.(VII.18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok 

kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról 

- 25/2007.(IV.24.) OKM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési 

rendszeréről, követelményeiről s a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) 

NKÖM rendelet módosításának végrehajtásáról 

- 46/2009.(XII.30.) PM. rendelet a kincstári számlavezetés és finanszírozás   

- 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 

- 19/2010.(IV.23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának 

feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről 

- 150/2010.(IV.30.) Korm. rendelet az oktatási és kulturális ágazathoz tartozó, a 

közalkalmazotti foglalkoztatást és egyes hatósági eljárásokat szabályozó 

kormányrendeletek módosításáról 

- 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartási törvény végrehajtási 

rendelete 

 

 

3.3 Alapvető dokumentumok: 

- az intézmény alapító okirata, 

- helyi közművelődési rendelet, 

 

Az intézmény működési rendje kialakításakor értelemszerűen támaszkodik Sárospatak Város 

Önkormányzatának valamennyi vonatkozó rendeletére, illetve határozatára. 

 

 

 

II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS ADATAI 

 

 

1. Az intézmény elnevezése, székhelye, címe: 

 

   Neve: A Művelődés Háza és Könyvtára 

   Mozaiknév: AMH 

   Idegen nyelvű elnevezése: 

   Library & Cultural of House 
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2. Székhely cím, telefon: 

    ország: Magyarország 

    megye: Borsod-Abaúj-Zemplén 

    város: 3950 Sárospatak 

    utca, hsz: Eötvös u. 6. sz. 

    telefon: 47/311-811 

    tel/fax:  47/312-812 

    e-mail: amuvelodeshaza@pr.hu 

    levélcím: Sárospatak 

          Pf: 63 

          3950 

     

Kapcsolódó szervezeti egységek neve, címe: 

 

A Mozi 3950 Sárospatak Eötvös u. 6. 

 filmszínház 

 

Népi építészeti műemlékház 

Sárospatak Gárdonyi Géza u. 11. sz. 

 Tájház 

 

Bodrog-parti vizesblokk 3950 Sárospatak Árpád út 2. 

(A Vízügyi Igazgatóság területén lévő vizesblokk)  

 

 Újbástya Rendezvénycentrum 

 Sárospatak Szent Erzsébet út 3. sz. 

 

 Vízikapui Szabadtéri Színpad és kiszolgáló épülete 

 Hrsz. 355         Hrsz. 361 

 

 

3. Az intézmény alapítása: 

   Alapításának időpontja: 1983. március 26. 

 

4. Alapító okirat: 

   Sárospatak Város Képviselő-testülete 

   40/2012.(II.24.) KT. sz. határozata 

5. Fenntartó neve:  

   Sárospatak Város Önkormányzata 

6. Felügyeleti szerv: 

   Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

A Művelődés Háza és Könyvtára ágazati felügyeletét az  

Emberi Erőforrások Minisztériuma látja el 

   Az intézmény működtetéséről a fenntartója gondoskodik 
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7. Az intézmény bélyegzői: 

 Hivatali körbélyegző: 

Felirata: A Művelődés Háza és Könyvtára 

                       Sárospatak 

A bélyegző közepén: a Magyar Köztársaság címere 

 Fejbélyegző:  

Felirata: A Művelődés Háza és Könyvtára 

      3950 Sárospatak Eötvös u. 6. sz. 

      Adószám: 15353531-2-05 

      Tel: 47/311-811 

Bélyegző mintákat a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

 

8.  Az intézmény típusa: közszolgáltató közintézmény 

      

 Az intézmény jogállása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

 Az intézmény gazdálkodása: önálló költségvetési szerv 

 Bankszámlaszáma: 11734169-15353531 

 ÁFA alanyiság ténye: ÁFA köteles 

 

 Az intézmény költségvetési törzsszáma: 353537000 

      Az intézmény statisztikai törzsszáma: 15353531-9329-322-05 

 

 9.  Az intézmény működési területe: 

 Sárospatak város közigazgatási területe és vonzáskörzete 

Mozgókönyvtári feladatok ellátása és kistérségi közművelődési feladatellátás 

tekintetében a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás településein: 

- Bodrogolaszi, Erdőhorváti, Györgytarló, Háromhuta, Hercegkút, Kenézlő, 

Komlóska, Makkoshotyka, Olaszliszka, Sárazsadány, Tolcsva, Vajdácska, 

Vámosújfalu, Viss, Zalkod települések közigazgatási területe. 

 

Tourinform Iroda tekintetében Sárospatak és környéke, valamint a hegyközi, cigándi, 

tokaji, kistérség területe. Tágabb értelmezésben a Tourinform iroda országos hálózati 

rendszere. 

 

10. Az intézmény szakágazati jelszáma: 932900  

TEÁOR besorolása: 9329 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős 

tevékenység 

 

11. Alaptevékenysége: közművelődési tevékenység  

Szakfeladat száma: 

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

91012  Könyvtári tevékenység 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

910123 Könyvtári szolgáltatások 

773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
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890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása 

890443 Egyéb közfoglalkoztatás 

932918 Mindenféle más egyéb szabadidős szolgáltatás (Tourinform) 

591000 Film-, video-, televízióműsor-gyártás 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 

12. Az intézmény vagyona: 

Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon Sárospatak Város Önkormányzatának 

mindenkori ingatlankatasztere, illetve vagyonleltára rögzíti. 

Az intézmény feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési jogot Sárospatak 

Város Önkormányzata vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 

rendelete szabályozza. 

 

     13. Az intézmény képviselete és vezetése: 

 Az intézmény élén az igazgató áll. 

 Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat útján Sárospatak Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete határozott időre bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény és a 150/1992.(XI.20.) kormányrendelet alapján. 

  

Az intézmény igazgatója felett az egyéb munkáltatói jogokat Sárospatak város polgár- 

 mestere gyakorolja. 

 Az intézmény igazgatója az intézmény vezetését a Szervezeti és Működési Szabály- 

 zatban foglaltak szerint látja el. 

 

 

 

III. AZ INTÉZMÉNY FELADATA, TEVÉKENYSÉGE 

 

Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény szervezeti 

egységei, dolgozói között megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik. A feladatok és 

hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenntartó által az 

intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire, dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, 

hatáskörökkel.  

 

 

1. Az intézmény feladata: 

- Legfontosabb feladata a város és a vonzáskörzet művelődési és művészeti 

tevékenységének szervezése, az alkotótevékenység kibontakozásának támogatása. 

- Kulturális hagyományok ápolása, fejlesztése. 

- Hagyományos művészeti fesztiválok, alkotó táborok, hagyományteremtő 

rendezvények szervezése. 

- Sárospatak város és környéke kulturális szolgáltatásainak, közösségi, művelődési, 

művészeti tevékenységének biztosítása, szervezése.  

- Amatőr művészeti csoportok, szakkörök és klubok működtetése, fenntartása, mely 

csoportok vezetőit az intézmény mindenkori igazgatója bízza meg, illetve menti 

fel. 

- Ismeretterjesztő, nevelő, szórakoztató programok. 

- Professzionális művészeti tevékenységek bemutatkozásának biztosítása. 
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- Az önművelés különböző formáinak az egyéni és közösségi művészeti ambíciók 

kibontakoztatásának teret ad.  

- Civil szervezetek működésének segítése, támogatása.  

- Az új közösségi kultúra fejlesztése, különös tekintettel az általános- és 

középiskolák művészeti produkcióinak segítése, együttműködés alapfokú 

művészeti iskolákkal. 

- Kiegészítő tevékenység: vásárok, reklám-propaganda szolgáltatási tevékenység, 

tanfolyamok, felnőtt képzések, nyári táborok szervezése, konferenciák, stb. 

- Művészeti kiállítások szervezése, rendezése. 

- Felnőttképzési tevékenység. 

- A határon túli területeken magyar kulturális programok, cserekapcsolatok, 

képzések szervezése, amatőr művészeti tevékenység bemutatása. 

- A filmkultúra terjesztése és népszerűsítése. 

- Dokumentumok kölcsönzése, azok helyben használatának biztosítása. 

- Könyvtári rendezvények, kiállítások szervezése. 

- Gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, megőrzése, gondozása, és azok 

rendelkezésre bocsátása. 

- Tájékoztatás a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól.  

- Más könyvtárak állományainak elérését biztosítja. 

- A könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében való részvétel. 

- Könyvtár látogatók számára fénymásolási, nyomtatási lehetőség biztosítása.  

- Kistérségi szolgáltató könyvtári ellátás biztosítása. 

- Kapcsolatépítés egyéb adatszolgáltató központtal.  

- Közéleti tér biztosítása társadalmi, politikai, vallási csoportosulások 

összejöveteleihez. 

- Kapcsolattartás az ágazat megyei, országos, regionális, határon túli szervezeteivel, 

egyéb szakmai szervezetekkel. 

- Kiadó, hagyományápolás, hanganyag. 

- Tourinform Iroda működésének biztosítása a Magyar Turizmus Zrt. kézikönyve, 

valamint Sárospatak Turizmusáért Egyesülettel kötött szerződés alapján.   

 

2. Az intézmény kiegészítő tevékenysége: 

- Az intézmény az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységet 

folytathat szabad kapacitása kihasználása, a használatba adott önkormányzati 

vagyon hasznosítása érdekében.  

- A többletbevételt az alaptevékenység szakmai színvonalának javítására 

használhatja fel, a kiegészítő tevékenység az alaptevékenység elvégzését nem 

veszélyeztetheti. (termek bérbeadása, könyvtárban fénymásolás, egyéb könyvtári 

szolgáltatás, felnőttoktatás, eseti gépkocsi bérbeadás, eszközök bérbeadása – 

táncruha, technikai eszközök, idegenforgalmi, turisztikai tevékenység végzése) 

- Saját ingatlan hasznosítása 

  

3. Az intézmény Alapító Okiratában rögzítettek szerinti főbb szakmai feladatok 

3.1. Kulturális feladatok, közművelődési szakmai feladatok: 

- közművelődési területen a művészeti értékek közvetítésének és létrehozásának 

biztosítása, 

- az előadó- és képzőművészet jeles reprezentánsainak bemutatása, 

- amatőr művészeti munka segítése, tehetséggondozás, 
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- az ismeretterjesztésben a sokoldalú, praktikus és hasznosítható képzési formák 

biztosítása, 

- felnőttoktatás képzés szervezése, 

- a városkörnyék kulturális munkájának módszertani és szakmai segítése, 

- együttműködés a civil szféra formáival, 

- gyermek alkotóközösségek működtetése, 

- klubok, szakkörök fenntartása, 

- művészeti oktatás segítése, 

- gyermekprogramok szervezése, 

 

3.2. Könyvtári feladatok: 

- A könyvtár szervezeti egysége; nyilvános városi könyvtár, mely részt vesz a város 

és városkörnyéki települések lakosságának könyvtári ellátásában. 

- A nyilvános könyvtár alapszolgáltatásait biztosítja: könyvtárlátogatás, helyben 

használat, állományfeltáró eszközök használata. 

- Az ingyenes szolgáltatásokat igénybevevő látogatókat a könyvtár regisztrálja. 

- Az egyéb szolgáltatásokat a könyvtárba történő beiratkozással biztosítja, a 

beiratkozott könyvtárhasználó a könyvtár dokumentumait ingyenesen 

kölcsönözheti. 

- A beiratkozásért a könyvtár beiratkozási díjat szed. 

- A beiratkozáskor a könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó 

jogszabályok szerint köteles gondoskodni. 

 

       A nyilvános könyvtár alapfeladatai: 

- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja, 

- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól, 

- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében, 

- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 

- közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 

- helyismereti és helytörténeti információkat tartalmazó dokumentumokat gyűjt, 

- fejleszti Európai Uniós külön gyűjteményét 

- szabadpolcos állományrésszel biztosítja a dokumentumok kölcsönzését, 

- olvasótermi helyben használatot biztosít, 

- ellátja a könyvtárközi dokumentum ellátással kapcsolatos feladatokat, 

- feladata a dokumentumok nyilvántartásba vétele, formai és tartalmi feltárása, 

számítógépes adatbázisok építése, 

- gondoskodik a feleslegessé vált, elhasználódott dokumentumok törléséről,  

- feladata az általános és szakirodalmi tájékoztatás, irodalomkutatás, helyismereti, 

közéleti, közhasznú információk nyújtása, bibliográfiák készítése,  

- közösségi foglalkozások (irodalmi rendezvények, olvasótáborok, óvodai és iskolai 

foglalkozások, klubok) szervezése, helyi, regionális, országos, nemzetközi 

konferenciák szervezése, 

- kapcsolattartás a városban és a megyében működő szervekkel, oktatási-, 

művelődési intézményekkel, közgyűjteményekkel, szakmai kamarákkal, 

vállalatokkal, vállalkozókkal, országos szakmai szervezetekkel, könyvtárosokat 

tömörítő szakmai szervezetekkel, határon innen és túli könyvtárakkal, 
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- szolgáltató könyvtárként részt vesz a Sárospatak kistérségében létrehozott 

mozgókönyvtári feladat ellátásában, 

- koordinálja a kistérségben működő települési könyvtárak tevékenységét, szakmai 

segítséget nyújt az eredményesebb munka érdekében, 

- térítés ellenében fénymásolást végez a szerzői jogi törvény figyelembe vételéve.  

 

Kiegészítő feladatok: 

- Internet használat biztosítása, 

- szakmai továbbképzéseket, könyvtáros tapasztalatcseréket és egyéb szakmai 

rendezvényeket szervez, valamint segítséget nyújt a megyei szakmai rendezvények 

szervezéséhez és lebonyolításához, 

- névadónkkal (Zrínyi Ilona) kapcsolatos relikviák gyűjtése, könyvtárunk 

történetével kapcsolatos kutatások közzététele. 

 

3.3. A Mozi hatáskörébe tartozó feladatok: 

- filmkultúra népszerűsítése, 

- folyamatos filmvetítés az év mindennapján  

- szerzői és közönségfilmek vetítése 

- közönségtalálkozó szervezése 

- rendhagyó technikatörténeti órák szervezése 

- vetítéshez kapcsolódó kiegészítő programok (fesztivál a társművészetekkel 

karöltve) 

- tematikus sorozatok vetítése 

 

 3.4. Tourinform Iroda feladatai: 

Turisták versenysemleges tájékoztatása, helyi, térségi, és országos turisztikai 

kínálatról. 

- Sárospatak és környéke kézműves és mezőgazdasági termékeinek bemutatása, 

népszerűsítése 

- A térség és az ország turisztikai szereplőinek, szolgáltatóinak bemutatása 

- Idegenforgalmi rendezvényeken, szakvásárokon, bemutatókon való részvétel  

 

 3.5. Gazdasági egység hatáskörébe tartozó feladatok: 

 

A gazdasági csoport mindenkori jogszabályi előírásoknak, a fenntartó utasításainak 

megfelelően végzi tevékenységét, szervezi az intézmény gazdasági, pénzügyi munkáját. 

 

Feladatai: 

- az intézmény működéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állásának 

biztosítása, melyet a fenntartó által biztosított normatív és önkormányzati 

támogatások, valamint az egyéb bevételek fedeznek, 

- az intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási rendszerének 

kialakítása és az ehhez kapcsolódó feladatok folyamatos ellátása, 

- a költségvetés tervezésével, az előirányzat-felhasználással és az előirányzat 

módosítással kapcsolatos feladatok, 

- a költségvetésben megtervezett bevételek realizálásával, a kiadások teljesítésével 

kapcsolatos operatív feladatok, 

- könyvvezetéssel, beszámolással kapcsolatos feladatok, 

- a pénzgazdálkodással, a bankszámla-vezetéssel és a pénzellátással kapcsolatos 

teendők, 
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- az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon 

használatával és hasznosításával kapcsolatos teendők, 

- a munkaerővel való gazdálkodás pénzügyi feladatai, 

- a számviteli törvényből és a költségvetési szervek számviteli feladatait szabályozó 

kormányrendeletből adódó, valamint az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok, 

- a pénzügyi-gazdasági munkafolyamatokba épített ellenőrzés, feladatait, 

- a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéssel kapcsolatos 

feladatok, 

- a leltározás és annak kiértékelése.   

 

 

 

IV. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

Az intézmény szervezeti felépítését alá- és fölérendeltség, illetőleg munkamegosztás szerint a 

Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. Az intézmény belső 

szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál elsődleges cél, hogy az 

intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek 

megfelelően. 

 

1.  Az intézmény szervezeti egységei 

 

1.1. Az intézmény vezetését az igazgató, a gazdasági igazgató, és a könyvtár szakmai 

       vezető képezi.  

1.2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei a művelődési ház, a könyvtár, a 

       mozi, valamint az ezeket szakmai feladatellátásában segítő gazdasági és műszaki 

       egység. 

1.3. Az intézmény engedélyezett teljes közalkalmazotti létszáma 26 fő. 

1.4. Külső megbízás formái: 

 - szolgáltatásra irányuló vállalkozó szerződés, 

 - megbízási szerződés, 

 - felhasználási szerződés (kutatási, illetve szerzői megbízások esetében). 

1.5. A megbízások irányulhatnak: 

 - közművelődési, közgyűjteményi tevékenységre, 

 - adatgyűjtésre és feldolgozásra, 

 - szerzői tevékenységre, 

 - közösségfejlesztő tevékenységre, 

 - szakértői munkára, 

 - képzésre, továbbképzésre. 



Igazgató 

1 fő 

Gazdasági igazgató 

1 fő 

Könyvtári szakmai vezető 

1 fő 

Gyermek-könyvtáros 

1 fő 

Felnőtt részleg 
Könyvelés 2 fő 

Tájékoztató könyvtáros 

1 fő 

Olvasószolgálati 

könyvtáros 1 fő 

Zenei, informatikai 

könyvtáros 1 fő 

Feldolgozó könyvtáros 

1 fő 

Információ, jegypénztár 

2 fő 

Takarítók 3 fő 

Titkárság 1 fő Technikai munkatársak 4 fő: 

 hangtechnikus 

 fénytechnikus, villanyszerelő 

 színpadmester, mozigépész 

 gépkocsivezető, mozigépész 

-

 

g

é

p

k

o

c

Szakalkalmazottak 5 fő 

 

Reklámgrafikus 1 fő 
 



 

2. Az intézmény belső szervezeti egységeinek főbb feladatai 

 

2.1. A közművelődési, könyvtári és gazdasági szervezeti egységek feladatai a 

       Szervezeti és Működési Szabályzat III. fejezetében kerültek meghatározásra. 

       A közművelődési, könyvtári terület éves feladatait az aktuális évad munkatervei 

       alapján végzi. 

 

3. Munkaköri leírások 

 

Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. 

A munkaköri leírások a Szervezeti és Működési Szabályzat 2. sz. mellékletét képezik. 

A munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a 

szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségei névre 

szólóan. A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, 

valamint feladat változása esetén, azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül 

módosítani kell. 

A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért felelős  

- az igazgató, 

- gazdasági igazgató, 

- könyvtár szakmai vezetője.  

 

4. Az intézmény vezetése és a vezetők feladatai 

 

4.1. Az igazgató jogállása és feladatai 

 

- Egyszemélyi felelősséggel vezeti az intézmény egészét. Döntéseiben épít 

      vezetőtársai   és munkatársai véleményére, állásfoglalásaira. Jogköre és felelősségi 

      köre kiterjed az intézményt érintő valamennyi jogviszonyra.  

- Összeállítja az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát és azt jóváhagyásra 

a Kulturális Bizottság elé terjeszti. 

- Elkészíti a vezetői munkatársak munkaköri leírásait. 

- Elkészítteti vezetőtársaival az irányításuk alá tartozó munkatársak munkaköri 

leírásait, majd azokat jóváhagyja. 

- Elkészítteti vezetőtársaival az illetékességük szerinti – a jelen szabályzat 

mellékletét képező – további szabályzatokat. 

- Összeállítja vezetőtársai bevonásával az intézmény szervezeti egységei 

munkatervét, valamint költségvetési tervét. 

- Megszervezi, irányítja és ellenőrzi a feladatok végrehajtását, lehetőségei szerint 

gondoskodik a tervekben rögzített feladatok hatékony megoldásához szükséges 

valamennyi feltétel biztosíthatóságáról. 

- Képviseli intézményét annak fenntartója és a külső szervek előtt, szervezi 

intézménye külső kapcsolatait. 

- Fenntartóját (önkormányzat, önkormányzati bizottságok, hivatal, illetve 

tisztségviselők) folyamatosan tájékoztatja az intézmény működéséről a fenntartó 

felé eleget tesz beszámolási kötelezettségének. 

- Ellátja a munkáltatói feladatokat, ennek keretében a fenntartó által szabályozottak 

szerint végzi a létszám-gazdálkodási feladatokat. 

- Az intézményi feladatellátásra irányuló egyéb jogviszonyok tekintetében ellátja a 

megbízói, illetve megrendelői feladatokat. 
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- Közvetlenül irányítja a gazdasági igazgató és a könyvtár szakmai vezető munkáját. 

- Közvetve, az érintett vezetőtársak útján irányítja az intézmény valamennyi többi 

munkatársát, valamint a megbízással és megrendelés alapján alkalmi 

feladatvégzést folytatókat.  

- Felelős az intézmény költségvetési előirányzatainak betartásáért, gazdálkodásáért, 

a költségvetési támogatás és az egyéb bevételek felhasználásáért, az intézményi 

vagyon hasznosításáért és megőrzéséért. 

- A tervezett költségvetési előirányzatokat a fenntartó rendeletében foglaltak szerint 

- gazdasági vezetővel egyeztetett módon - a szükségleteknek megfelelően 

módosítja. 

- Kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört gyakorol. 

- Felelős kiadója az intézmény kiadványainak. 

- Irányítja a szakmai ellenőrzésnek a szervezeti és működési rendbe beépülő 

folyamatos végzését. 

- Felelős a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer 

(FEUVE) működtetéséért. 

- Folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény 

tevékenységét, munkáját. 

- Felelős az intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási, 

vagyonvédelmi rendjének kialakításáért. 

 

 

4.2. A gazdasági igazgató jogállása és feladatai 

 

- Felelős az intézmény gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi fegyelem 

megtartásáért. 

- Az igazgató irányításával összeállítja az intézmény éves költségvetését és – 

betartva és betartatva az előírásszerű gazdálkodással kapcsolatos valamennyi 

szabályt – gondoskodik annak hatékony végrehajtásáról, biztosítja a folyamatos 

működés terv szerinti finanszírozhatóságát. 

- Az igazgató közvetlen irányítása és felügyelete mellett önállóan szervezi, irányítja 

és folyamatosan ellenőrzi az intézmény gazdálkodását, annak részbeni 

bonyolításában közvetlenül is közreműködik. 

- Kidolgozza a gazdálkodáshoz és a kapcsolódó tevékenységek folytatásához 

szükséges szabályzatokat. 

- Elkészíti a gazdálkodásról szóló beszámoló jelentéseit, gondoskodik az 

adatszolgáltatásról. 

- Irányítja a különféle pályázati projektek alapján nyert támogatások és az egyéb 

átvett pénzeszközök kezelését és határidőre történő szabályszerű elszámolását. 

- Külön mellékelt szabályzatban foglaltak szerint ellenjegyzi és érvényesíti a 

kötelezettség vállalásokat. 

- Teljesítésigazolási jogkört gyakorol a gazdálkodási és üzemeltetési vonatkozású 

kérdésekben. 

- Gazdasági és pénzügyi kérdésekben képviseli az intézményt. 

- Közvetlenül irányítja és folyamatosan ellenőrzi a gazdasági és adminisztratív 

ügyintézők tevékenységét. 

- Elkészíti a gazdasági és adminisztratív ügyintézők munkaköri leírását. 

- Kialakítja az anyaggazdálkodás rendjét, megszervezi és biztosítja az intézmény 

anyagellátását. 
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- Kialakítja és szervezi az intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon 

nyilvántartási, vagyonvédelmi rendjét. 

- Koordinálja az intézmény üzemeltetési technikai feltételeinek biztosítását és 

kapcsolódó feladatainak elvégeztetését, együttműködve a munkakörük szerint az 

ezekben a feladatokban is részt vevő más intézményi vezetőkkel és 

munkatársakkal. 

- Koordinálja az intézmény munka-, tűz- és vagyonvédelmi tevékenységét. 

- Irányítja az intézmény munkaügyi és bérügyi feladatainak ellátását, valamint a 

kapcsolódó nyilvántartási teendőket. 

- Összehangolja a távolléteket és a munkarendet, gondoskodik a helyettesítésekről, 

intézkedik az előre nem látható és soron kívüli teendők ellátásáról.  

- Gyakorolja az igazgató által a közvetlen beosztottaik tekintetében rá átruházott 

alábbi munkáltatói jogokat: 

- 3 napot meg nem haladó szabadság engedélyezése, 

- az intézménytől való napközbeni távozás engedélyezése, 

- a megyén belüli kiküldetések engedélyezése. 

 

4.3. Könyvtári szakmai vezető jogállása és feladatai 

 

- Vezeti az irányítása alá rendelt könyvtári szervezeti egységet (felnőtt könyvtár, 

gyermekkönyvtár, mozgókönyvtár). Döntéseiben épít a könyvtár munkatársainak 

véleményére, állásfoglalására.  

- Véleményezi az intézmény alapdokumentumainak és szabályzatainak a vezetése 

alatt álló könyvtári szervezeti egységet érintő kérdéseit, részt vesz ezen 

dokumentumok előkészítésében. 

- Elkészíti a könyvtári szervezeti egység munkatársainak munkaköri leírásait. 

- Elkészíti a könyvtári szervezeti egységre vonatkozó speciális szabályozásokat. 

- Elkészíti a könyvtári szervezeti egység ellátási területeinek részmunkaterveit, 

valamint a kapcsolódó költségvetési részterveket 

- Megszervezi, irányítja és ellenőrzi a könyvtári szervezeti egység hatáskörébe 

rendelt feladatellátás végrehajtását, gondoskodik a szakmai részmunkatervekben és 

részköltségvetésekben rögzítettek hatékony megvalósításáról, ehhez összehangolja 

a könyvtári szervezeti egység munkatársainak tevékenységét. 

- Közreműködik a könyvtári szervezeti egység feladatteljesítési és költségvetési 

beszámolójának elkészítésében.  

- Képviseli a könyvtári szervezeti egységet a hatáskörébe vont valamennyi területen 

és tartja a kapcsolatot a szakmai szervezeti körökkel, az azokban érintett 

résztvevőkkel. 

- Közvetlenül irányítja a könyvtári szervezeti egység valamennyi munkatársának 

tevékenységét, összehangolja a távolléteket és a munkarendet, gondoskodik a 

helyettesítésekről, intézkedik az előre nem látható és soron kívüli teendők 

ellátásáról.  

- Gyakorolja az igazgató által a közvetlen beosztottai tekintetében rá átruházott 

munkáltatói jogokat: 

- szabadság engedélyezése 

- intézménytől való napközbeni távozás engedélyezése 

- kiküldetések engedélyezése 

- Közvetlenül irányítja a könyvtári szervezeti egység ellátási hatáskörébe rendelt 

területeken egyéb jogviszony formájában feladatellátást végzők tevékenységét. 

- Részt vesz a könyvtárat érintő teljesítés igazolási jogkör gyakorlásában. 
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4.4 A gazdasági és adminisztratív ügyintézők jogállása és feladatai 

 

- A gazdasági vezető közvetlen irányítása és felügyelete mellett végzik az intézmény 

gazdálkodási, pénzügyi és adminisztratív teendőit. 

- A gazdasági vezető közvetlen irányítása és felügyelete mellett végzik az intézmény 

üzemeltetési, technikai feltétel-biztosítási, gépkocsi ügyintézői, tűz- és 

vagyonvédelmi, illetve bér- és munkaügyi részteendőit. 

- Közreműködnek az intézmény ügyfél- és vendégfogadásával kapcsolatos teendők 

bonyolításában. 

- Végzik az intézmény működéséhez elengedhetetlen pályázati projektgondozási, 

valamint adminisztratív, információkezelési és ügyvitel szervezési feladatokat. 

- Részletes feladatukat, valamint az egyéb kapcsolódó részfeladataikat személyre 

szóló munkaköri leírásaik tartalmazzák. 

 

 

4.5. Szakalkalmazottak jogállása és feladatai 

 

- Az igazgató és a könyvtár szakmai vezető közvetlen irányítása és felügyelete 

mellett végzik szakterületük munkaterv és költségvetés szerinti feladatellátásának 

teendőit. 

- Végzik az igazgató és a könyvtár szakmai vezetője által rájuk osztott – 

végzettségüknek megfelelő – egyéb teendőket.  

Feladatvégzésük és szakmai területeik ellátásának hatékonysága érdekében 

szakmai kezdeményezésekkel, javaslatokkal élnek, szakmai véleményt 

nyilvánítanak, illetve szakterületüket érintő pályázati rendszerekbe kapcsolódnak. 

- Részletes feladatukat, valamint az egyéb kapcsolódó részfeladataikat személyre 

szóló munkaköri leírásaik tartalmazzák. 

- Eseti – a végzettségük figyelembe vételével meghatározott – más szakmai 

szervezeti egységek hatáskörébe tartozó vagy azokéval közös feladatok 

elvégzésére az igazgató és – az igazgatóval történő előzetes egyeztetés alapján – az 

illetékes vezetők (gazdasági igazgató, könyvtár szakmai vezető) adhat utasítást. 

 

5. Az intézmény munkatársainak jogai: 

 

- Igényt tartani a munkavégzésükhöz szükséges feltételekre, információkra, valamint 

azok hiánya esetén észrevételt, panaszt tenni. 

- Az intézmény belső szabályzatainak, célkitűzéseinek, feladatrendszerének 

meghatározásában részt venni, észrevételeket, javaslatokat tenni. 

 

6. Az intézmény munkatársainak kötelezettségei: 

 

- Az intézményi tevékenységre vonatkozó jogszabályokat, terveket megismerni, az 

azokban foglaltakat munkájukban érvényesíteni. 

- Munkájukat legjobb tudásuk szerint, fegyelmezetten és felelősséggel végezni. 

- Munkavégzésük során – különösen a külső kapcsolatok bonyolításában – 

közalkalmazotthoz méltó magatartást tanúsítani. 

- Munkakörükkel és az intézményi tevékenységgel kapcsolatban a legcélravezetőbb 

megoldásokat keresni, munkájukat folyamatosan fejleszteni.  
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- Belső és külső munkatársaikkal, intézményekkel, önkormányzatokkal eredményes 

együttműködést kialakítani és irányukba segítőkész magatartást tanúsítani. 

- Az intézményi tulajdont védeni, az igénybe vett eszközöket rendeltetésszerűen 

használni, szakszerűen megvédeni és biztonságosan megőrizni. 

- A működés zavarait, rendellenességeit önállóan elhárítani, illetve közvetlenül a 

munkahelyi vezető vagy az igazgató tudomására hozni. 

- Munkájukat a munkavégzésükre vonatkozó, valamint a tűz- és balesetvédelmi 

szabályok betartásával végezni. 

- Kötelességük a munkakezdés idejének, munkaidőnek pontos betartása, jelenléti ív 

naprakész vezetése.  

   

    

7. Az intézmény munkáját segítő testületek, szervek, közösségek 

 

7.1.      Az intézmény munkairányítását segítő fórumok: 

Vezetői értekezlet 

Dolgozói munkaértekezlet 

 

Vezetői értekezlet: 

Az intézmény vezetője szükség szerint, de minden héten legalább egy alkalommal 

vezetői értekezletet tart. 

 

A vezetői értekezleten részt vesznek: 

 Intézményvezető (igazgató), 

 Gazdasági igazgató, 

 Könyvtár szakmai vezető, 

 Szakalkalmazottak, 

 Technikai munkatársak.  

  

      A vezetői értekezlet feladatai: 

 Tájékozódás a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek munkájáról, 

 Az intézmény, valamint a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek 

aktuális és konkrét tennivalóinak áttekintése, 

 Az intézményt érintő szervezeti és működési kérdések véleményezése, 

értékelése, 

 Az intézmény dolgozóit érintő kérdések, fejlesztések, felújítások, 

 Az intézmény működésével összefüggő tervek, szabályok, javaslatok 

véleményezése, értékelése. 

 

7.2. Dolgozói munkaértekezlet: 

Az intézmény vezetője szükség szerint, de évente legalább két alkalommal 

összdolgozói munkaértekezletet tart, melynek napirendjét az intézmény vezetője 

állítja össze. 

Az összdolgozói értekezleten az intézmény valamennyi dolgozója részt vesz. 

 

Az összdolgozói értekezlet témái: 

Az intézmény vezetője, a gazdasági igazgató és a könyvtár szakmai vezetője: 

 Beszámolnak az intézményben eltelt időszak alatt végzett munkájukról, 

 Értékelik az intézmény programjának, munkatervének teljesítését, 



 17 

 Értékelik az intézményben dolgozók élet- és munkakörülményeinek alakulását, 

 Ismertetik a következő időszak feladatait. 

 

Az értekezleten lehetőséget kell adni, hogy a dolgozók véleményüket, 

észrevételeiket kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel, és azokra választ kapjanak. 

 

 7.3. Az intézmény munkáját segítő szervek, közösségek: 

       Az intézmény vezetése támogatja és segíti az érdekképviseleti szervezetek  

       működését.  

       Az intézmény vezetője (jogszabályok idevonatkozó rendelkezései alapján) 

       Megállapodást köt a Közalkalmazotti Tanáccsal a: 

- közalkalmazotti jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek 

  gyakorlásának, illetve teljesítésének módjáról, 

 - az ezzel kapcsolatos eljárás rendjéről,  

 - az érdekvédelmi szervezetek támogatásának mértékéről, 

 - a működési feltételek biztosításáról. 

        

       Az intézmény működését segítő fórumok, szervek, testületek, közösségek 

       üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell: 

 - az ülés helyét, időpontját, 

 - a megjelentek nevét, 

 - a tárgyalt napirendi pontokat, 

 - a tanácskozás lényegét, 

 - a hozott döntéseket. 

       A jegyzőkönyv megőrzéséről az intézmény vezetője gondoskodik. 

 

8. Munkaterv 

 

Az intézmény működésének alapja az éves munkaterv. Az intézmény működési 

sajátosságai okán éves munkaterven a közművelődési és könyvtári évadra szóló 

munkaterv értendő. 

A munkaterv a fenntartó hivatala által meghatározott elvekre és elvárásokra épül. 

 

A munkaterv elkészítéséhez véleményt, javaslatot adnak: 

- az intézmény vezetői közvetlenül, 

- az intézmény munkatársai vezetőiken keresztül, 

- a további, az intézményi munkavégzésben közvetlenül vagy közvetve résztvevők a 

  tevékenységüket irányító vezetőn keresztül. 

 

Az intézmény egységes munkatervét az igazgató készíti el. 

 

A munkaterv tartalmazza: 

- a feladatokat általánosságban, 

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

  megjelölésével. 

 

A munkatervet az intézményi költségvetés elfogadását követően, de legkésőbb minden év 

április 30-ig kell véglegesíteni.  
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V. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI 

 

 

1. Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 

 

1.1. A közalkalmazotti jogviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrejötte: 

- A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejű kinevezéssel és annak 

elfogadásával jön létre. 

- Határozott időre történő kinevezéssel a Kjt. idevonatkozó rendelkezései szerint 

köthető csak közalkalmazotti jogviszony. 

- Az intézmény feladatainak ellátásra megbízásos jogviszony keretében is 

foglalkoztathat külsős személyeket. 

- Az intézmény megbízási szerződést köthet saját dolgozójával munkakörén kívül 

eső feladatra, határozott időre, átmeneti időszakra. 

 

1.2.   Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók díjazása 

 

1.2.1.Rendszeres személyi juttatások 

  A rendszeres személyi juttatások körébe tartozik a foglalkoztatottak alapilletménye, 

  illetménykiegészítése, illetménypótléka és mindazon juttatások, amelyek rendszeresen 

  ismétlődve kerülnek kifizetésre. 

  A közalkalmazottat illetményének megállapítása érdekében fizetési osztályba és fizetési 

  fokozatba kell besorolni. 

  A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat a kinevezési okiratban kell rögzíteni.  

  Az illetményt legkésőbb a tárgyhót követő hó 3. napjáig kell kifizetni. 

  A közalkalmazott a betöltött munkakör függvényében illetménypótlékra jogosult.  

  Az  illetménypótlék mértékét az illetményalap százalékában kell meghatározni. 

 

1.2.1.1.Vezetői pótlék 

       A magasabb vezetőt, valamint vezető állású közalkalmazottat vezetői pótlék illeti meg, 

       melynek megállapításánál a Kjt. 70. § (1) pontjában meghatározottak szerint kell eljárni.  

 

1.2.1.2.Idegennyelv-tudási pótlék 

       Ha a közalkalmazott olyan munkakört tölt be, amelyben a magyar nyelv mellett 

       meghatározott idegen nyelv rendszeres használata szükséges, jogosult az 

       idegennyelv-tudási pótlékra.   

       Az idegennyelv-tudást, államilag elismert nyelvvizsga eredményét igazoló 

       bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal kell igazolni. 

 

1.2.2. Nem rendszeres személyi juttatások 

 

1.2.2.1.Kereset-kiegészítés 

       A Kjt. 77. § (1) bekezdése értelében a közalkalmazottat a munkáltató meghatározott 

       munkateljesítmény elérésének, illetve átmeneti többletfeladatok (ide nem értve a 

       helyettesítést) teljesítésének ösztönzésére – meghatározott időre szóló, havi 

       rendszerességgel fizetett kereset-kiegészítésben részesítheti. 

 

1.2.2.2.Megbízási díj 

       Saját dolgozónak megbízási díj, szerződéssel díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri 

       leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. 
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       Más esetben a konkrét feladatra vonatkozóan, előzetesen kötött megbízási szerződés alap- 

       ján a megbízó által igazolt teljesítés után kerülhet sor. 

       A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében  

       történő igénybevételére szerződés külső személlyel, szervezettel csak jogszabályban vagy  

       a felügyeleti szerv által szabályozott feladatok elvégzésére köthető. 

 

1.2.3. Egyéb juttatások 

 

1.2.3.1. Továbbképzés: 

          Az intézmény a tanulásban, továbbképzésben azokat a dolgozókat támogatja, akiknek 

          munkakörük betöltéséhez nélkülözhetetlen a képzés által nyújtott képesítés megszer- 

          zése. 

 A továbbképzések tekintetében a Kulturális szakemberek szervezett képzési 

rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 

I/2000.(I.14.) NKÖM. Rendelet, valamint annak módosítására született 

12/2002.(IV.13.) NKÖM rendelet és a 25/2007.(IV.24.) OKM rendelet 

rendelkezései az irányadóak.  

A könyvtári és közművelődési szakmai szervezeti egység továbbképzési 

tervének jóváhagyása Sárospatak Város Önkormányzatának hatásköre. 

Sárospatak Város Képviselő-testülete 9410-2/167/2007.(V.30.) KT. számú 

határozatában rendelkezett a 2007-2013-ig szóló továbbképzési tervének 

jóváhagyásáról. 

 A nem a továbbképzési tervben szereplő egyéni kezdeményezésű 

továbbtanulások támogatása tárgyában az igazgató dönt. 

 A továbbképzés szabályai: 

- Mindenki köteles írásban kérni továbbtanulását, akár diploma 

      megszerzéséről, akár továbbképzésről van szó. 

- Felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok idején köteles 

   igazolni, hogy beiratkozott az adott félévre. 

- Köteles a továbbtanuló dolgozó munkáltatója felé jelezni a konzul- 

  tációs időpontokat. 

 A továbbképzés költségeihez való hozzájárulás mértékét (tandíj, tankönyvek 

ára, utazási költségek tekintetében) a rendelkezésre álló összeg, a 

továbbképzési díjak és a jelentkezők száma alapján évente kell felülvizsgálni. 

 A továbbképzés költségeihez nyújtott intézményi támogatások csak számla 

ellenében fizethetők ki. 

 A képzés finanszírozásával kapcsolatos költségigényléseket és az 

elszámolásokat a gazdasági vezető készíti el. 

 

1.2.3.2. Közlekedési költségtérítés 

 A munkáltató köteles a közigazgatási területen kívülről történő munkába járás 

költségeit, vagy annak meghatározott százalékát a vonatkozó rendelkezések 

(78/1993.(V.12.) Kormány rendelet) értelmében utólag megtéríteni. 

 Ha a dolgozónak alkalmazása után a munkába járás körülményeiben változás 

állt be, az intézmény vezetője részére azonnal be kell jelenteni. 

 

1.2.3.3. Munkaruha juttatás 

 Az intézmény a határozatlan idejű jogviszonnyal rendelkező dolgozói részére 

költségvetési előirányzata függvényében munkaruhát biztosít. 
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 A közalkalmazott a munkaviszony létesítésekor, próbaidő kikötése esetén 

annak lejárta utáni napon szerez jogosultságot a juttatás igénybevételére. A 

kihordási idő ezen időponttól kezdődik. 

 A juttatási idő számításánál a megkezdett hónapot a kerekítés szabályai szerint 

kell figyelembe venni. 

A juttatási időbe nem számít be: 

- a gyes, 

- a gyed, 

- 30 napon túli fizetés nélküli szabadság, 

- 30 napon túli táppénz. 

 A természetben biztosított munkaruha a kihordási idő alatt az intézmény 

tulajdonát képezi, azt követően a közalkalmazott tulajdona lesz. 

A kihordási időt teljesítettnek kell tekinteni: 

 - öregségi nyugállományba helyezéskor, 

 - rokkantsági nyugállományba való helyezéskor, 

 - elhalálozás esetén. 

- A munkaruha karbantartásáról (mosás, tisztítás, javítás) a közalkalmazott  

   köteles gondoskodni, ezért semmiféle külön költségtérítés nem illeti meg. 

 

 

1.2.3.4. Védőruha 

   Az intézményben védőruha féleségeket és egyéb védőfelszerelést, valamint az ehhez 

   kapcsolódó munkaköröket az intézmény Munkavédelmi Szabályzata tartalmazza: 

   A védőruha és az egyéni védőeszközök a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 

   törvény, és az egyéni védőeszközök használatáról szóló 65/1999. (XII.22.) EÜM.  

   rendelet alapján az egészséget károsító kockázati tényezőknek kitett munkakörökben 

   kötelező juttatás. A védőruhát az érintetteknek kötelező viselniük. A védőruháknak, 

   védőeszközöknek nincs kihordási idejük. Ha elhasználódik, a munkáltatónak ki kell 

   cserélnie, ki kell tisztíttatnia, vagy tisztíttatásuk költségéről köteles gondoskodni.  

 

 

1.2.3.5.  Saját gépkocsi hivatali használata 

A saját tulajdonú gépjárművek használatának térítési díját és elszámolási rendszerét a 

mindenkor érvényes központi előírások rendelkezései, illetve az adójogszabályok 

szerint kell kialakítani. 

Saját gépkocsit hivatali célra az intézményvezető előzetes engedélyével lehet igénybe 

venni. 

Az igazgató esetében a saját gépkocsi hivatali célra történő használatát a munkáltató 

képviseletére jogosult személy engedélyezheti.  

 

 

1.2.3.6.  Béren kívüli juttatások 

 Az intézmény költségvetésének függvényében üdülési csekket biztosíthat dolgozói 

részére, lehetőséget adva a differenciálásra.    

 

 

1.2.3.7.  Étkezési hozzájárulás 

Étkezési hozzájárulás a költségvetés függvénye. 

 

 



 21 

Nem jár az étkezési hozzájárulás: 

- gyes időtartamára, 

- a gyed időtartamára, 

- egy hónapot meghaladó táppénzes időszakra, 

- fizetés nélküli szabadság időtartamára, 

- a felmentési idő, lemondási idő azon időtartamára, amelyre a közalkalmazottat a 

   munkavégzés alól mentesítették. 

 

  A juttatás számításánál a megkezdett hónapot a kerekítés szabályai szerint kell 

  figyelembe venni. 

 

Szolgálati mobiltelefon használat 

Az intézményben szolgálati mobiltelefonnal rendelkezők körét az intézményvezető 

határozza meg. A szolgálati mobiltelefon célja, hogy az azzal rendelkezők térítés 

nélkül érintkezhessenek egymással. 

A kedvezményezettek kiválasztásánál elsődleges szempont az ellátott munkakör, 

beosztás. 

A szolgálati mobiltelefon használatára jogosultak körét évente felül kell vizsgálni.  

 

Iskolakezdési támogatás 

Az intézmény költségvetésének függvényében adható. 

 

Szociális jellegű juttatások 

Az intézmény a közalkalmazott közeli hozzátartozójának halála esetén temetési 

segélyt folyósíthat, melynek összege az intézmény éves költségvetésétől függően az 

egyéni rászorultság figyelembevételével megállapított. 

Közeli hozzátartozó a közalkalmazott házastársa vagy egyeneságbeli rokona. 

Az intézmény a szociálisan rászoruló közalkalmazott részére évi egyszeri szociális 

segélyt folyósíthat, melynek maximális összege nem lehet több mint 10.000 Ft. 

 

Munkabér előleg 

Munkabér előleg kérelem alapján a kinevezett dolgozók részére adható, melynek 

részleges szabályozását az illetményelőleg felvételének eljárási rendjéről szóló 

szabályzat tartalmazza. 

 

1.3. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése 

 

A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, az ott 

érvényben lévő szabályok és munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányban 

leírtak szerint történik. 

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

szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen 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. A dolgozó munkáját az arra 

vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, 

valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni. 

Amennyiben adott esetben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll 

fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak 

minősülnek és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené. 
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Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők: 

- az alkalmazottak személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok, 

- az alkalmazottak egészségi állapotára vonatkozó adatok, 

- az intézmény gazdasági érdekeit közzététel esetén károsan befolyásoló adatok. 

 

A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi 

dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak 

közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap. 

 

1.4. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére 

A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény 

dolgozóinak elő kell segíteniük. 

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: 

- Az intézményt 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 hivatali 

     titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és 

               érdekeire. 

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

   amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, 

   az intézménynek 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. 

- Szakmai kérdésekben az igazgató nyilatkozónak jelölheti ki a szakmai vezetőket, 

     vagy javaslatuk alapján az ügyben illetékes szakmai munkatársat. A nyilatkozat 

              előkészítése az intézmény PR feladatokkal megbízott munkatársának feladata. 

- Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat csak az intézményvezető 

   engedélyével adható. 

 

1.5. Szolgálati út 

- Az intézmény fenntartója, valamint a felügyeletet gyakorló szervek felé az igazgató 

   jár el. 

- Az eljárásra vonatkozó megbízást minden esetben írásban kell rögzíteni. 

 

1. 6. A munkaidő beosztása, munkarend 

A munkarendet a szakmai törvények, központi jogszabályok alapján kell kialakítani a 

mindenkori feladatellátást figyelembe véve. 

- A hivatalos munkarendtől eltérően, munkaidő keretben dolgozik az intézmény  

   valamennyi munkatársa. 
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- Nyitva tartás: 

A Művelődés Háza: 

 

hétfő-péntek: 8.00 – 19.00 

szombat: 8.00-12.00 

vasárnap: zárva 

 

Nyári nyitva tartás: június 15 – augusztus 31. 

hétfő-péntek: 8.00 – 16.00 

szombat: 8.00 – 12.00 

vasárnap: zárva 

 

Az ettől eltérő nyitva tartást a rendezvények függvényében kell meghatározni. 

 

Zrínyi Ilona Városi Könyvtár: 

 

hétfő-péntek: 10.00 – 17.00 

szombat: 9.00 – 12.00 

vasárnap: szünnap  

 

Nyári nyitva tartás: június 15 – augusztus 31.   

hétfő-péntek: 8.00 – 16.00 

szombat: 9.00 – 12.00 

vasárnap: szünnap 

 

A Mozi: 

 

csütörtök, péntek, szombat: 17.30 – 21.00 

 

Tourinform Iroda: 

 

kedd - szombat: 8.00 16.00 

Nyári nyitva tartás: június 15 – augusztus 31. 

kedd – szombat: 8.00 – 16.00 

vasárnap: 8.00 – 12.00 

  

 

 A munkaidő nyilvántartása és a munkaidőn túli munkavégzés 

- A dolgozók a munkába érkezést és távozást jelenléti íven kötelesek vezetni. 

- Munkaidőn túli munkavégzésre csak az igazgató, gazdasági igazgató, könyvtár 

  szakmai vezető utasításával, engedélyével kerülhet sor. 

 

1.7. Szabadság 

- A rendes évi szabadságok megállapítására és igénybevételére a közalkalmazottak 

  jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 56-57. §-a, a Munka 

  Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 134. §-a, valamint a 2007. évi XIX. 

  törvény a szabadság kiadásának és következő évre történő átvitelének szabályairól az 

  irányadó. 

- A szabadságokat a folyó évben (esedékesség évében) ki kell adni. 
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- A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek, illetve a működési körét 

  közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén az alapszabadság egy részét az 

  esedékességet követő évben is kiadhatja. 

- Az esedékességet követő év március 31-ig legkésőbb ki kell adni a szabadságot, azaz 

  a szabadság átvitelét a folyó évet követő évben, csak március 31-ig lehetséges 

  engedélyezni. 

- A munkáltató legfeljebb a rendes szabadság egynegyedét adhatja ki az esedékesség 

  évét követő évben. 

 

- Az alapszabadságnak azon egynegyede, amelyet a munkáltató a munkavállaló  

  kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni, csak az esedékesség évében adható 

  ki. 

- A szabadság igénybevételére vonatkozó engedélyt az igazgató, vagy az őt 

   helyettesítő vezető adja ki az erre rendszeresített nyomtatványon. 

- A rendkívüli és fizetés nélküli szabadág engedélyezésére minden esetben csak az 

              intézményvezető jogosult, egyéb esetekben a közvetlen munkahelyi vezető. 

- A dolgozókat megillető, és kivett szabadságokról nyilvántartást kell vezetni. 

- Az intézményben a szabadság nyilvántartásának vezetéséért a gazdasági ügyintéző 

  felelős. 

- Az alapszabadság, a pótszabadság, a Kjt., Munka Törvénykönyve szerint 

  szabályozott. 

 

1.8. A helyettesítés rendje 

 

Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem 

akadályozhatja. 

A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az intézmény 

vezetőjének, illetve felhatalmazása alapján az adott szervezeti egység vezetőjének 

feladata. 

A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a 

munkaköri leírásokban kell rögzíteni. 

 

1.9. Munkakörök átadása 

 

Az intézmény vezető állású dolgozói, valamint az intézményvezető által kijelölt 

dolgozók munkakörének átadásáról, illetve átvételéről személyi változás esetén 

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 eszközöket, 

 - az átadás és átvevő észrevételeit, 

 - a jelenlévők aláírását. 

Az átadás-átvételi eljárást, a munkakörváltozást követően legkésőbb 15 napon belül be 

kell fejezni. 

A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti 

felettes vezető gondoskodik.  
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1.10. Egyéb szabályok 

 

Dokumentumok kiadásának szabályai: 

Az intézményi dokumentumok (személyi anyagok, szabályzatok, stb.) kiadása csak az 

intézményvezető engedélyével történhet.  

 

2. Kártérítési kötelezettség 

 

A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettségének vétkes 

megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. 

Szándékos károkozás esetén a közalkalmazott a teljes kárt köteles megtéríteni. A 

közalkalmazott vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a 

visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban 

bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ 

vagy kezel, és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vette át. 

A pénztárost, raktárkezelőket, egyéb pénzkezelőket e nélkül is terheli felelősség az 

általa kezelt pénz vagy árukészlet tekintetében. (leltárhiány) 

Leltárhiánynak minősül a kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagba, áruban 

ismeretlen okból keletkezett, természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó 

veszteség mértékét meghaladó hiány.  

A leltárhiányért a leltárfelelősségi megállapodást kötött közalkalmazott vétkességére 

tekintet nélkül felelősséggel tartozik. 

Amennyiben az intézménynél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük 

arányában, a megőrzésre átadott dolgokban bekövetkezett hiány esetén pedig 

munkabérük arányában felelnek. 

Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye. A kár 

összegének meghatározásánál a Kjt., valamint a Munka Törvénykönyve 172-173. §-a 

az irányadó. 

 

3. Anyagi felelősség 

 

Az intézmény a dolgozó ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán 

bekövetkezett kárért vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kár a dolgozó munkahelyén 

vagy más megőrzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett. 

A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű 

használati értékeket csak az intézményvezető engedélyével hozhat be munkahelyére, 

illetve vihet ki onnan. (Pl. írógép, számítógép, stb.) 

Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak 

rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek, stb. megóvásáért. 

 

4. Az intézmény belső és külső kapcsolattartásának rendje 

 

4.1. A belső kapcsolattartás 

 

Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek 

egymással szoros kapcsolatot tartanak. 

Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amelyik 

másik szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési 

kötelezettségük van. 

A belső kapcsolattartás rendszeres formái a különböző értekezletek, fórumok, stb. 
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4.2. A külső kapcsolattartás rendje 

 

Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az intézmény a szakmai 

szervezetekkel, társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködési 

megállapodást köthet. 

- Az intézmény munkatársai munkájukkal összefüggő kérdésekben más szervekkel 

(társintézmények, ellátott intézmények és szervezetek, azok képviselői, 

önkormányzatok, stb.) csak a szolgálati út betartásával létesíthetnek hivatalos 

kapcsolatot. Ennek megfelelően minden kötelezettség-vállalás, megrendelés-

teljesítés csak az intézmény hivatalos útján bonyolítva érvényes. 

-  A már intézményesült kapcsolatokban a folyamatban lévő feladatellátás napi 

        teendőiben az intézmény munkatársai közvetlen kapcsolat tartására is jogosultak az 

                intézményvezető által jóváhagyott mértékben és módon. 

-  A nyomtatott és elektronikus média, a hírügynökségek, a világháló, stb. 

    információval való ellátása, ezek számára bármilyen témában nyilatkozat adása csak 

   az igazgatóval való előzetes egyeztetés alapján történhet, az intézmény munkatársa 

   az információ-, vagy nyilatkozatkérés tényéről az igazgatót, távollétében a felelős 

   vezetőt köteles soron kívül tájékoztatni. Az ezen pontban foglaltak értelemszerűen 

   érvényesek az intézményi kiadványokat érintő eljárásokban is. 

- Az intézmény munkatársa a feladatai ellátása során az intézmény tevékenységéről 

   adott tájékoztatása, értékelése tartalmáért és közlési módjáért felelősséggel tartozik.  

 

4.2.1. Együttműködés szakmai szervezetekkel, társintézményekkel  

A helyi és országos társintézményekkel folyamatosan kell a kapcsolatot tartani, szükség 

szerint segíteni kell egymás munkáját. 

Az intézmény szoros kapcsolatot tart fenn a különböző szakmai szervezetekkel. 

 

4.2.2. A Közalkalmazotti Tanáccsal való együttműködés rendje 

- Az igazgató a Közalkalmazotti Tanács kérésére szóban, illetve írásban információt 

   köteles adni minden olyan kérdésben, amely a munkavállalók munkaviszonnyal 

   összefüggő gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatos. 

 

4.2.3. Üzleti kapcsolatok 

Az intézmény feladatainak eredményesebb ellátása érdekében kapcsolatot tart olyan 

gazdálkodó szervezetekkel, amelyek anyagilag és erkölcsileg segítik a magasabb 

szakmai munka ellátását. 

 

5. Az ügyvitel belső rendje 

 

5.1. Az intézmény ügyiratkezelése 

- Az intézmény ügyvitelét a vonatkozó jogszabályok alapján készült, a mellékletben 

   szereplő Iratkezelési Szabályzat szerint kell megszervezni. 

- Az intézményben az ügyiratok kezelése vegyes rendszerben történik. 

- Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az intézmény vezetője a felelős. 

 

5.2. A postázás és a posta bontása 

- A postát az igazgató vagy az őt helyettesítő személy bonthatja. 

- Postabontás után a beérkezett küldeményeket a központi iktatóba juttatja, iktatás után 
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   az  illetékes szakalkalmazottakhoz kerül. 

- Az iktatott irat számán túl tartalmazza az ügyintéző nevét is. 

- A kimenő leveleket minden esetben az igazgató vagy az általa megbízott írja alá.  

- A kimenő iktatási nyilvántartásban minden esetben fel kell tüntetni az ügyirat számát 

  és ügyintézőjét.  

 

5.3. Elektronikus levelezés 

- Az intézmény egy általános e-mail címet használ. Az általános címet kezelő 

   postafiókot a titkárság számítógépén kell beállítani. 

- Az erre a fiókra beérkező levelekkel kapcsolatos eljárás azonos a hagyományos 

   küldemények kezelési rendjével, azzal a különbséggel, hogy a továbbítás az illetékes 

   munkatársakhoz elektronikusan történik.  

- Azokat a küldeményeket, amelyeket az igazgató vagy az őt helyettesítő vezető 

   iktatandónak ítél, ki kell nyomtatni és papír alapon is nyilvántartása kell venni. 

 

5.4. Utalványozás 

- Az intézmény pénzügyeinek tekintetében az igazgató az utalványozó. 

- A készpénzforgalom esetében készpénz felvételre csak két jogosult ellenjegyzése 

  esetében van lehetőség. Az egyik ellenjegyző minden esetben az igazgató vagy az őt 

  helyettesítő gazdasági vezető. 

 

6. Bélyegzők használata, kezelése 

 

Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, 

cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról 

való lemondást jelent. 

Az intézményben cégbélyegző használatára a következők jogosultak: 

- Intézményvezető minden tekintetben, 

- Gazdasági vezető, felelősségi körébe tartozó esetekben, 

- Könyvtár szakmai vezető, felelősségi körébe tartozó esetekben, 

- Egyéb intézményi alkalmazottak, egyedi megbízás esetén, 

 

A bélyegzőt csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni, melyet az intézmény 

igazgatója engedélyez. 

Az intézményben 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. 

A nyilvántartás vezetéséért a gazdasági ügyintéző a felelős. 

Az átevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért. 

A bélyegzők beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti 

egyszeri leltározásáról a gazdasági ügyintéző gondoskodik. 

 

7. Az intézmény gazdálkodásának rendje 

 

A gazdálkodási feladatokat az Ügyrendben meghatározott módon kell végezni. Az 

intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, 

végrehajtásával, az intézmény kezelésében lévő vagyon hasznosításával összefüggő 

feladatok, hatáskörök szabályozása – a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek 

figyelembevételével – az intézmény vezetőjének feladata. 
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7. 1. A gazdálkodás vitelét elősegítő belső szabályzatok 

   Az intézményben a gazdálkodás szabályozottságát, a jogszabályok érvényesülését a 

Szervezeti és Működési Szabályzat III. fejezetének 2. pontjában felsorolt belső 

szabályzatok határozzák meg részletesen. 

 

 

 

7. 2. Bankszámlák feletti rendelkezés 

A banknál vezetett számla feletti rendelkezésre jogosultakat az intézmény vezetője 

jelöli ki. Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni a számlavezető hitelintézethez. 

Az aláírás bejelentő kartonok egy-egy másolati példányát a gazdasági vezető köteles 

őrizni.  

Intézményünk részére meghatározott feladatok végrehajtására az alábbi bankszámlát 

nyitotta: 

OTP Bank Nyrt.:  11734169-15353531-00000000 

 

7.3. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés 

A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét az 

intézménynél az intézményvezető határozza meg. Ennek részletes szabályait a 

gazdasági szervezet feladat- és hatáskörét szabályozó Kötelezettségvállalás, 

utalványozás, ellenjegyzés érvényesítés rendjének Szabályzatában kell meghatározni. 

 

7.4. Az általános forgalmi adó elszámolásának ügyvitele 

Intézményünk az általános forgalmi adónak alanya, ezért terheli az általános forgalmi 

adóval kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség. 

Intézményünk az általános forgalmi adóval kapcsolatos nyilvántartásait számítógépes 

program segítségével vezeti. 

Az ÁFA törvény értelmében az intézmény az adó önadózással történő megállapítása, 

bevallása, megfizetése vagy visszaigénylése érdekében köteles megfelelően 

részletezett nyilvántartást vezetni, amely alkalmas a felszámított adómérték szerinti 

részletezésben: 

- A termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás utáni adófizetési kötelezettség, valamint 

- Az előzetesen felszámított adó, (arányosítás esetén: ezen belül a fizetendő adó 

  összegéből levonható és le nem vonható rész összegszerű) meghatározására és 

  kimutatására. 

 

Az általános forgalmi adó elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos részletes 

ügyviteli teendőket a Szervezeti és Működési Szabályzathoz kapcsolódó külön 

szabályzat tartalmazza.  

 

8. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati, hasznosítási rendje 

 

Az intézmény épületét címtáblával, zászlóval kell ellátni. 

Az intézmény saját bevételének növelése érdekében – ha az nem sérti az alapfeladatok 

ellátását – szabad helyiségeit, berendezéseit bérbe adhatja. 

 

 

 

 



 29 

9. Az intézményben végezhető reklámtevékenység 

 

Az intézményben reklámhordozó csak az intézményvezető engedélyével helyezhető ki. 

Nem lehet olyan reklámot, reklámhordozót kitenni, amely személyiségi, erkölcsi jogokat 

veszélyeztet. 

Tilos közzétenni olyan reklámot, amely kegyeleti jogokat sért, amely erőszakra, a 

személyes vagy közbiztonság megsértésére, a környezet, a természet károsítására 

ösztönözne.  

 

10. Belső ellenőrzés 

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2003. évi módosítása 

megváltoztatta az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzésére vonatkozó eddigi 

szabályokat. A törvény határozottan elkülöníti a folyamatba épített, előzetes és utólagos 

vezetői ellenőrzési tevékenységet (FEUVE), és a belső ellenőrzési tevékenységet. 

 

10.1. A szakmai munka belső ellenőrzése: 

         Munkaértekezletek: 

- A szakmai munka belső ellenőrzésére az igazgató az általa közvetlenül irányított 

              személyeknek (gazdasági vezető, könyvtár szakmai vezető, szakalkalmazottak, 

              technikai munkatársak) kéthetente, vagy ha egy-egy rendezvény miatt szükséges, 

              munkaértekezletet hív össze. 

- Az értekezletek összehívása belső kommunikációs hálózaton történik. 

 

Éves szakmai beszámoló: 

- A szakalkalmazottak minden év végén szakmai beszámolót készítenek a folyó  

   évben elvégzett szakmai munkájukról. 

- Az igazgató összesíti az általa közvetlenül irányított szakalkalmazottak beszámolóját 

   és ennek alapján az évzáró munkaértekezleten személyre szóló értékelést ad az általa 

   irányított munkatársak munkájáról. 

 

10.2. Belső ellenőrzés 

Az intézményben a belső ellenőrzési feladatokat  - megállapodás alapján - a Sárospataki 

Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési csoportja végzi. 

 

10.3. Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 

Az intézmény vezetője a gazdálkodás folyamatára és sajátosságaira tekintettel köteles 

kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői 

ellenőrzés (FEUVE) rendszerét. 

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a szervezeten belül a 

gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott első szintű pénzügyi irányítási 

és ellenőrzési rendszer, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a 

követségvetési szerv vezetője a felelős. 

Az intézmény vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és 

működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források 

szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 

 

Az intézményvezető évente értékeli a FEUVE rendszer működését és az éves 

költségvetési beszámolóval együttesen megküldi a felügyeleti szerv részére. 
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11. Intézményi óvó, védő előírások 

 

Az intézmény minden dolgozójának alapvető feladata közé tartozik, hogy az egészségük 

és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, baleset, vagy ennek veszélye 

esetén a szükséges intézkedéseket megtegye. 

Minden dolgozónak ismernie kel a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képező 

Tűzvédelmi Szabályzatot, valamint a tűz- és bombariadó esetére előírt utasításokat, a 

menekülés útját. 

Az intézmény biztosítást köthet tárgyi eszközeire, készleteire, illetőleg a felügyeleti szerv 

által meghatározott veszélyes feladatot ellátó, az intézmény által foglalkoztatott 

személyekre.    
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VI. A SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 

 

 

Az intézmény működését meghatározó dokumentum a Szervezeti és Működési Szabályzat, 

valamint azok mellékletét képező, a szakmai és gazdasági munka vitelét segítő különféle 

szabályzatok, munkaköri leírások. 

 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzathoz kapcsolódó belső szabályzatok: 

 

 Belső Ellenőrzési Szabályzat, FEUVE 

 Bizonylati szabályzat 

 Gépjárművek költségelszámolásának szabályzata 

 Iratkezelési szabályzat 

 Bel- és külföldi kiküldetések és devizaellátások szabályzata 

 Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés érvényesítés rendjének 

szabályzata 

 Leltározási és leltárkészítési szabályzat 

 Munkaköri leírások 

 Önköltség számítási szabályzat 

 Pénzkezelési szabályzat 

 Számlarend 

 Számviteli politika 

 Tűzriadó terv 

 Tűzvédelmi utasítás 

 Ügyrend 

 Eszközök, források értékelési szabályzata 

 Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata 

 Gyűjtőköri szabályzat 

 Könyvtárhasználati szabályzat 

 Küldetés nyilatkozat  
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VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálybalépése 

 

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat fenntartói jóváhagyást követően lép 

hatályba és visszavonásig érvényes. 

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti 

az ezt megelőző Szervezeti és Működési Szabályzat. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteivel együtt érvényes. 

A mellékletek naprakész állapotban tartásáról az intézmény vezetője gondoskodik. 

 

 

Sárospatak, 2012. március 20. 

 

 

 

        Csatlósné Komáromi Katalin 

                 igazgató 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       


