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Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL  

  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •   polgarmester@aszod.hu 

 

 

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: 

Hajdú Zsófia Csenge intézményvezető 

Dr. Ballagó Katalin jegyző 

 

Előterjesztés  

Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

SARSCoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus világjárvány második hulláma elleni védekezésről 

szóló 2020. évi CIX. törvény a veszélyhelyzetet meghosszabbította 2021. február 8-ig. 

  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzet idején Aszód Város 

Képviselőtestület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.  

 

A jelenleg fennálló veszélyhelyzetre figyelemmel a Képviselő-testület rendes decemberi ülését 

– hivatkozással a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium 2020. március 27-én kelt levelére 

– nem hívom össze, azonban a tárgyi előterjesztés tekintetében tervezek döntést hozni. Annak 

érdekében, hogy a döntéshozatal átláthatósága biztosított legyen, az előterjesztést közzéteszem, 

továbbá a képviselőkkel, külsős bizottsági tagokkal a döntés meghozatala előtt egyeztetek. 

 

A Képviselő-testület elfogadta a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti 

jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 

2020. évi XXXII. törvény rendelkezéseire tekintettel Aszód Város Könyvtára, Művelődési 

Háza és Muzeális Gyűjteménye alapító okiratának módosítását, illetve hozta meg az intézmény 

igazgatójának jogviszonyváltásával kapcsolatos munkáltatói döntést. 

 

A 2020. évi XXXII. törvény alapján bevezetett módosítások miatt az intézmény működését 

szabályozó Szervezeti és Működési Szabályzatot is aktualizálni kell. 

 

A 2021. január 1-jei kezdő nappal hatályba lépő változásokra tekintettel Hajdú Zsófia Csenge 

Igazgató Asszony elkészítette az intézmény módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
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Az SZMSZ az intézményt érintő változásokat tartalmazza, úgy, mint az intézmény 

elnevezésének változása, az intézményben alkalmazott személyek megváltozott jogállása. 

Az SZMSZ az előterjesztéshez csatolt határozat-tervezet mellékletét képezi. 

 

Határozati javaslat 

Aszód város Önkormányzat  

…/2020. (XII.   .) határozata 

Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

 

Aszód Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva Aszód Város 

Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye rövidített neve: Aszódi Integrált 

Kulturális Intézmény) 2021. január 1-jével hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: 2020. január 1. 

Felelős: Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye  

intézményvezetője 

 

Aszód, 2020. 12. 08. 

 

 

 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

polgármester 

Látta: 

 Dr. Ballagó Katalin  

 jegyző 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aszód, 2020. 11. 03.

 

Aszód Város Könyvtára, 

Művelődési Háza és Muzeális 

Gyűjteménye 

 

 

 

 

 

 

 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

      

2020. november 
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1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA : 

A Szervezeti és Működési Szabályzat a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a 156/1995. 
(XII.26) kormányrendelet elveinek megfelelően meghatározza és szabályozza az intézmény Alapító 
Okirat szerinti feladatait, jogállását, szervezeti felépítését, a szervezet vezetésének rendszerét, az 
irányítás eszközeit, a munkavégzés főbb szabályait és a belső ellenőrzés rendjét. 

Továbbá a 2017. LXVII. törvény közművelődési tárgyú módosításának rögzítése. 

 
Biztosítja az alapfeladatok elvégzését és kötelezettséget jelent a benne foglaltak végrehajtására. 

 
A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, 
valamint az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre egyaránt. 

 
A Szervezeti és Működési Szabályzat határozatlan időre szól. Módosítására a jogszabályok 
változásakor, vagy ha arra irányuló kezdeményezés történik, sor kerülhet. 

 
A Szervezeti és Működési Szabályzat megtekinthető az Aszódi Integrált Kulturális Intézményben, az 
intézmény honlapján, illetve Aszód Város Polgármesteri Hivatalában (2170. Aszód, Szabadság tér 
9.), valamint a város honlapján. 

 

2. AZ INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ ADATOK:  

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvényben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról kiadott 368/2011. XII. 31.) Korm. 
rendelet 5§ (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi következményeknek megfelelően adta ki az 
intézmény Alapító Okiratát, mely szerint: 

 

2.1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS  NEVE: 

Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye 
 

2.1.1. AZ INTÉZMÉNY RÖVIDÍTETT NEVE:  

Aszódi Integrált Kulturális Intézmény  

 

2.2 AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE, CÍME, ELÉRHETŐSÉGEI :  

2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 72. 
Telefon: 28/400-606, 30/216-3667 
e-mailcíme:info@kulturaaszod.hu 
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2.3 AZ INTÉZMÉNY TELEPHELYEI: 

a. Civilház 

b. Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 

 

2.4 TELEPHELYEK SZÉKHELYE, CÍME, ELÉRHETŐSÉGEI :  

a. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 78. 

b. 2170 Aszód, Szontágh lépcső 2. 

 

2.5 AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓJA ÉS FENNTARTÓJA: 

Aszód Város Önkormányzata 

2170 Aszód, Szabadság tér 9. 

 

2.6 AZ ALAPÍTÓ OKIRAT: 

Alapítás időpontja: 2003. 03. 24. 

Alapító Okirat száma: 4/2020 (VIII. 18) 
Kelte: 2020. szeptember 9. 

 

2.7 AZ INTÉZMÉNY IRÁNYÍTÓ SZERVE:  

Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

székhelye: 2170 Aszód, Szabadság tér 9. 

 

2.8 AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI TERÜLETE:  

Aszód város közigazgatási területe, illetve a Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
vonatkozásában gyűjtőterület: Acsa, Aszód, Bag, Dány, Domony, Galgagyörk, Galgahévíz, 
Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Püspökhatvan, Tura, Vácegres, Váckisújfalu, Vácszentlászló, 
Verseg, Zsámbok települések közigazgatási területe 

 

2.9 AZ INTÉZMÉNY BÉLYEGZŐJÉNEK FE LIRATA: 

Kör alakú bélyegző felirata: 

Középen Magyarország címere, 

Kör alakban a felirat: ASZÓD VÁROS KÖNYVTÁRA, MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNYE 

Lenyomata: 
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Hosszú bélyegző felirata:  

ASZÓD VÁROS KÖNYVTÁRA, 

MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS 

MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNYE 

2170 Aszód, Kossuth L. u. 72. 

Adószám: 16797068-2-13 

Lenyomata: 

 

 

 

 

 

3. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA:  

Helyi önkormányzati költségvetési szerv. Költségvetését a közművelődési, közgyűjteményi és 
könyvtári feladatok ellátására, az üzemeltetésre, a személyi- és dologi kiadások fedezésére Aszód 
Város Önkormányzatának képviselő-testülete biztosítja, valamint állami kvóta alapján kapja. 

 

3.1 GAZDÁLKODÓ SZERVE: 

Az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodási feladatait Aszód Város Polgármesteri 
Hivatalának- Pénzügyi és Gazdálkodási Osztálya látja el. 

 

4. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR: 

Az intézmény jogállását, alaptevékenységét az Alapító Okiraton és jelen Szervezeti és Működési 

Szabályzaton kívül az alábbi főbb jogszabályok szabályozzák: 

 

o 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről, amelynek módosítása a 2012. évi CLII. törvény és a 2017. LXVII. törvény 
közművelődési tárgyú módosítás 

o 2/2010. (I. 14.) OKM rendeletet a muzeális intézmények működési engedélyéről 
o 3/2009. (II. 18.) OKM rendeletet, a muzeális intézmények szakfelügyeletéről 
o 20/2002. (X.4) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartása szabályairól 
o 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető 

kedvezményekről 
o 47/2001. (III. 27.) Korm. rendeletet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról 
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o 157/2000. (IX. 13.) Korm. rendeletet a dokumentumvásárlási hozzájárulásról 
o 19/2010. (IV. 23.) OKM rendeletet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának 

feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről 
o Magyarország Alaptörvénye 
o 3/2002. (II. 15.) NKÖM rendeletet a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes 

szabályairól 
o 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 
o 266/2012. (IX.18.) Kormányrendelet a kulturális örökségvédelmi hatóságok kijelöléséről 
o 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről, kulturális javak 

kiviteléről szóló 
▪ 2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi rendelet 
o 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 
o 2006. évi XXIX. törvény a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről 

szóló 1954. évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről és a 
Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi 

▪ IV. törvény módosításáról 

o 2012. évi XCV. törvény a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről 
o 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra 

vonatkozó szabályokról (restaurálás, kivitel. …) 
o 2012. évi CXCI. törvény a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények 

módosításáról 
o 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról 
o 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére 

o 2/1993. (I.30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez 
szükséges képesítési és egyéb feltételekről 

o 11/2002. (IV.13.) NKÖM rendelet a muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai 
munkaköreinek be- töltéséhez szükséges képesítési feltételekről 

o 2012. évi I törvény a munka törvénykönyvéről 
o 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, 

követelményeiről és a képzés finanszírozásáról 
o 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról; 

o 117/1984. (Műv. K. 14.) MM utasítás a muzeális közgyűjtemények ügyrendi szabályzatának 
kiadásáról 

o 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és 
hasznosításáról 

o 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről 
o 165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet az Országos Könyvtári Kuratóriumról 
o 157/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet a dokumentumvásárlási hozzájárulásról 
o 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető 

kedvezményekről 
o 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről 
o 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről 
o 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről 
o 1/2007. (I.9.) Korm. rendelet az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a 

közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről 
o 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről 

és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről 
o 12/2010. (III.11.) OKM rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj 

adományozásáról 
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o 22/2005. (VII.18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és 
nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról 

o 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok közművelődési és könyvtári 
érdekeltségnövelő támogatásáról 

o 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről 
o 6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet a Könyvtári Intézet jogállásáról 
o 3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható 

művészeti és egyéb szakmai díjakról 
o 7/1985. (IV. 26.) MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről 
o 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről 

(leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról 
o Az Európai Parlament és a Tanács 2001/29/EK irányelve (2001. május 22.) az információs 

társadalomban érvényesülő szerzői és kapcsolódó jogok egyes kérdésekben történő 
összehangolásáról; 

o Az Európai Parlament és a Tanács 96/9/EK irányelve (1996. március 11.) az adatbázisok jogi 
védelméről; 

o Az Európai Parlament és a Tanács 2006/115/EK irányelve (2006. december 12.) a bérleti 
jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joghoz 
kapcsolódó egyes jogokról; 

o A Bizottság 2006/585/EK ajánlása (2006. augusztus 24.) a kulturális anyagok digitalizálásáról 
és online hozzá- férhetővé tételéről, valamint a digitális megőrzésről 

o 2011. évi CXC V. tv. Az államháztartásról. 
o 368/2011 (XII. 31.) kormányrendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról 

 

5. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI: 

 
5.1 AZ INTÉZMÉNY FELADATA 

A település lakossága igényeinek megfelelő, a fenntartó elvárásait maradéktalanul ellátó 
közművelődési, közgyűjteményi és könyvtári tevékenységek kutatása, tervezés szervezése és 
lebonyolítása, lakossági, intézményi és kulturális szolgáltatások igénybevételének biztosítása. 

 

5.1.1 MŰVELŐDÉSI HÁZ  

Az intézmény a települési önkormányzat közművelődési koncepciójának megfelelően program –, 

és szolgáltatásszerkezetet alakít ki és azt a változó igényeknek megfelelően folyamatosan 

működteti. Aszód város szellemi, művészeti és környezeti értékeinek, valamint hagyományainak 

feltárása, gondozása. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 

 

 

5.1.2 KÖNYVTÁR  

A lakosság számára lehetővé teszi a gyűjtött, megőrzött, feldolgozott és szolgáltatott 
dokumentumokhoz és az információhoz való szabad hozzáférést. A lakosság igényeinek felmérése, 
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kiszolgálása, a változások követése annak érdekében, hogy a könyvtár alkalmas legyen a lehető 
legtágabb érdeklődési kör ellátására, és minden témakörben megfelelő dokumentumállomány 
segítse a tájékoztató munkát. 

 

5.1.3 MÚZEUM  

A kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos szaktevékenység 

keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, gondozza, kiállításon 

bemutatja.  Múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak 

elérését, elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan megújuló 

múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít. Feladata a működési 

engedélyben meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak gyűjteménygondozása, ennek 

keretében azok gyarapítása, nyilvántartása, állományvédelme, tudományos feldolgozása és 

publikálása, hozzáférhetővé tétel. 

 

Mindaz, amit az önkormányzat kötelező feladatként előír és finanszíroz, csak alaptevékenységben 
végezhető. Az intézmény feladatait az éves munkaterv szerint látja el. 

 

5.2 AZ INTÉZMÉNY KÖZFELADATA ÉS ALAPTEVÉKENYSÉGE ,  TEVÉKENYSÉGÉNEK KORMÁNYZATI 

FUNKCIÓ SZERINTI BESOROLÁSA :  

 

5.2.1 KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG  - 082091 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CLX törvény 76.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása: 

• az intézményrendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőségét 
és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, 

• település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismerése a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,  

• az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, 

• az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása 

• a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 
segítése 

• a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése 

• a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása 

• egyéb művelődést segítőt lehetőségek biztosítása 

Alapszolgáltatás 

◦ művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 
biztosítása 

◦ a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
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◦ az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása 
◦ a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételinek biztosítása 
◦ az amatőr alkotó és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása 
 

5.2 .2 KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG  - 082044 

• a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 

• 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, 

• biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 

• a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az 

egész életen át tartó tanulás folyamatában, 

• segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az 

adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, 

• kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez, 

• tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, 

• a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi. 

 

5.2.3 MÚZEUMI GYŰJTEMÉNYI TEVÉKENYSÉG  - 082061 

A múzeum feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális 

javak 

• gyűjteménygondozása, ennek keretében azok 

• gyarapítása, 

• nyilvántartása, 

• állományvédelme, 

• tudományos feldolgozása és publikálása, 

• hozzáférhetővé tétele, ennek keretében 

• állandó és időszaki kiállítások rendezése, 

• közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása, 

• a kulturális javak digitalizálása, 

• a kutatási tevékenység biztosítása. 
 

5.2.4 AZ INTÉZMÉNY KIEGÉSZÍTŐ  SZOLGÁLTATÁSAI :  

• Az intézmény eszközeinek, helyiségeinek bérbeadása 

• Külső megrendelésre alkalmi rendezvények szervezése, lebonyolítása 

• Egyéb gazdasági tevékenység 
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6. AZ INTÉZMÉNY  NYITVATARTÁSI-, ÉS MUNKARENDJE:  

 

6.1 MŰVELŐDÉSI HÁZ  

Általános munkarend: hétköznap 8-16 óra - rendezvényekhez igazodóan 

 

6.2 KÖNYVTÁR  

Hétfő 10.00-18.00 

Kedd 10.00-16.00 

Szerda ZÁRVA 

Csütörtök 10.00-18.00 

Péntek 10.00-18.00 

Szombat páratlan héten 9.00-13.00/páros héten 13.00-17.00 

Vasárnap zárva 

Rendkívüli nyitvatartás rendezvényekhez igazodva. 

 

6.3 MÚZEUM  

nyári (április 1.-október 31.) 

Hétfő ZÁRVA 

Kedd 10.00-18.00 

Szerda 10.00-18.00 

Csütörtök 10.00-18.00 

Péntek 10.00-18.00 

Szombat 10.00-16.00 

Vasárnap10.00-16.00 

 

téli (november 1.-március 31.) 

Hétfő ZÁRVA 

Kedd 8.00-16.00 

Szerda 8.00-16.00 

Csütörtök 8.00-16.00 

Péntek 8.00-16.00 

Szombat 9.00-15.00 

Vasárnap zárva 

 

Ünnepi nyitvatartás 

március 15., augusztus 20., október 23. 8.00-16.00 

Rendkívüli nyitvatartás előzetes egyeztetés alapján. 
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7. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE:  

Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye három intézményt foglal 
magába, amelynek egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető. A tagintézmények közvetlen 
felelőse a szakmai intézményvezető, aki közvetlen szakmai irányítója annak az 
intézményrészlegnek (könyvtár vagy múzeum), amelynek irányítására szakmai képesítése 
feljogosítja. 

 

Az alaptevékenységi körbe meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges szakmai és technikai 
személyzet létszámkeretét Aszód Város Önkormányzata határozza meg. 

Az intézményre háruló napi feladatok ellátása a munkatársak önálló és együttes munkáján alapul. 
Komlex feladatok megoldására időszaki csoport jöhet létre, melynek vezetője az adott projekt 
felelőse. 

A munkavállalók feladatainak leírását a munkaköri leírások tartalmazzák.  

A munkaköri leírásokat személyi változás, valamint feladat változása esetén, azok 
bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani kell. 

Az alkalmazotti munkaköri leírások elkészítéséért az intézmény vezetője felelős. 

 

7.1 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÁBRÁJA  

 

Az Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye 11 státusszal rendelkezik. 

Intézményvezető 

082091 
Művelődési Ház 

 
 
 
 

tagintézmény munkavállaló 1 

 

Intézményvezető helyettes 
és 

082044  
Könyvtár 

Szakmai intézményvezető-
helyettes 

tagintézmény munkavállaló 1 
tagintézmény munkavállaló 2 
tagintézmény munkavállaló 3 

 

 

 

082061 
Múzeum 

 Szakmai intézményvezető-
helyettes 

 
tagintézmény munkavállaló 1 
tagintézmény munkavállaló 2 
tagintézmény munkavállaló 3 
tagintézmény munkavállaló 4 
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7.2 AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE, A VEZETŐ FELADATAI,  JOGKÖRE  

 

7.2 .1 JOGÁLLÁSA:  

 
Az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján a települési Önkormányzat Képviselő-testülete 
nevezi ki határozott időre a munkáltatói jogokat a kinevezés, felmentés, a fegyelmi ügyek 
kivételével a polgármester gyakorolja. 

Az intézményvezető a 2007. évi CLII. tv. alapján vagyonnyilatkozat tételre kötelezett. 

Az intézményvezető egy személyben képviseli az intézményt az állami, társadalmi és gazdasági 
szervezetek előtt. 

Képviseleti- és aláírási jogát (esetenként, vagy meghatározott ügyekben) átruházhatja. Az 
intézményvezető – a jogszabályok keretei között az intézményt érintő ügyekben önállóan és 
személyes felelősséggel dönt. 

Az intézményvezető közvetlen munkáltatói jogokat gyakorol az intézmény valamennyi 
alkalmazottja felett. 

7.2 .2 AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK FELADATAI  ÉS JOGKÖREI :  

 

• az intézmény feladatainak ellátására legalkalmasabb szervezeti és irányítási hatáskörök és 
működési szabályok kialakítása, kiadása, 

• az intézmény működésének biztosítása annak érdekében, hogy az Alapító Okiratban 
meghatározott feladatait elláthassa, 

• az intézményi tervek (munkaterv, szolgáltatási terv, gazdasági terv, stb.), intézményi 
beszámolók (költségvetési, szakmai beszámolók) időbeni kidolgoztatása és a tervezetek 
végrehajtásának (személyi, tárgyi) biztosítása, 

• az intézmény anyagi és humán erőforrásainak hatékony felhasználása és gyarapítása, 

• a fő irányvonal (szakmaiság) meghatározása után a programterv, a tevékenységek és 
szolgáltatások szervezési és megvalósítási körének kialakítása, 

• az intézményi tulajdon védelméhez szükséges feltételek biztosítása, 

• A rendelkezésre álló vagyont az intézmény feladatainak ellátásához a vagyongazdálkodásról 
szóló jogszabályokban, valamint a fenntartó önkormányzat vagyonrendeletében foglaltaknak 
megfelelően használhatja. 

• A költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rendezi a működéshez kapcsolódó, a 
költségvetési szerv előirányzatait terhelő pénzügyi kihatással bíró jogszabályban nem 
szabályozott kérdéseket. 

• a belső információáramlás, a munkatársak tájékoztatásának rendszeres formájának 
kialakítása, megszervezése és működtetése, 

• a munkaviszonnyal, munkakörülményekkel, munkafeltételekkel kapcsolatos tevékenység 
irányítása. 
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• ellenőrzési, adatszolgáltatási, képviseleti, kötelezettségvállalási, munkáltatói, utalványozási 
jogkörrel az intézmény vezetője egy személyben rendelkezik. 

 

7.2 .3 A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA:  

 
A munkáltatói jogok gyakorlásának szabályozása a Mt-én alapul. 

Az intézményvezető által közvetlenül gyakorolt munkáltatói jogosítványok: 

 

• a foglalkoztatási összeférhetetlenséget (a kötelező előírásainak figyelembevételével) az 
intézményvezető állapítja meg, 

• a személyi bért (illetményt) az intézményvezető állapítja meg, 

• az intézményvezető gyakorolja a munkáltatói jogkört. 

 

7.2.4 AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ  HATÁSKÖRE  

-gazdálkodási és munkáltatói jogkör 

             

7.2.4.1 DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTÉS 

 

• jelentős fejlesztésekre, azok pénzügyi forrására vonatkozó javaslatok, önkormányzati 
beszámolók előterjesztések megtétele, előkészítése, 

• munkaerő foglalkoztatására, átcsoportosítására, létszámleépítésre vonatkozó jelentős 
döntések előkészítések megtétele, előkészítése, 

• javaslatot tesz az eredmény-kimutatás és az önkormányzat által jóváhagyott 
pénzmaradvány, a felhasználható bérmegtakarítás elosztásának elveire,  

• javasolhatja a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, 

• az intézmény fejlesztési koncepciójáról, 

• a tervek, a költségvetés, a beszámolók Önkormányzat elé terjesztéséről 
 

7.4 AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ -HELYETTES ÉS FELADATAI: 

 

7.3 .1 JOGÁLLÁSA:  

Az intézmény vezetője nevezi ki. 

 

7.3.2 FELADATAI:  

• az intézményvezető távolléte, akadályoztatása esetén az intézményvezető teljes jogú 

helyettese, aláírási joggal rendelkezik, biztosítja az intézmény folyamatos működését, a 

határidőhöz kötött feladatok teljesítését 
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• Közreműködik az intézmény éves szakmai tevékenységéről szóló munkaterv és beszámoló 

elkészítésében, valamint alkotótárs a szervezet közép és hosszútávú szakmai, funkcionális 

fejlesztési elképzeléseiben, és az intézményi stratégia kidolgozásában 

• Az intézményvezető megbízása alapján képviseli az intézményt  

 

7.4 SZAKMAI INTÉZMÉNYVEZETŐ -HELYETTES ÉS FELADATAI:  

 

7.4 .1 JOGÁLLÁSA:  

Az intézmény vezetője nevezi ki 

 

7.4.2 FELADATAI:  

 

• A tagintézmények közvetlen felelőse a szakmai intézményvezető, aki közvetlen szakmai 

irányítója annak az intézményrészlegnek (könyvtár vagy múzeum), amelynek irányítására 

szakmai képesítése feljogosítja. 

• az adott szakterületen dolgozó munkavállalók szakmai irányítása 

• Közreműködik az intézmény éves szakmai tevékenységéről szóló munkaterv, statisztika és 

beszámoló elkészítésében, valamint alkotótárs a szervezet közép és hosszú távú szakmai, 

funkcionális fejlesztési elképzeléseiben, és az intézményi stratégia kidolgozásában 

• Az intézményvezető megbízása alapján képviseli az intézményt  

 

7.5 AZ INTÉZMÉNY ALKALMAZOTTAINAK FELADATÁT  ÉS HATÁSKÖRÉT, a helyettesítés rendjét az 

intézményi dokumentációt képező Munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

7.6 BELSŐ ELLENŐRZÉS, BELSŐ KONTROLL 

 
Az intézmény működésének és gazdálkodásának szabályosságát a belső ellenőrzés vizsgálja.  

69.§ (1.) A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése 
érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a 
következő célok: 

a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, 
eredményesen hajtsák végre, 

b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, 

c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól. 
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(2) A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv 
vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók 
figyelembevételével. 

2011. évi CXCV. tv. Az államháztartásról. 

 

7.7 ADATVÉDELEM, GDPR  

Az EU Tanács és Parlament 2016/679. számú általános adatvédelmi rendszer 6. cikk 1./ bekezdés 
b./ pontja alapján az Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye a 
munkavállalói adatok kezelésében és az intézménnyel szerződéses formában együttműködő 
partnerekkel egyaránt írásos tájékoztatás és közös hozzájárulás alapján kezel, tárol személyes- és 
cégadatokat. 

 

8. A MŰKÖDÉS SZABÁLYOZOTTSÁGA  

 

8.1  ÉVES MUNKATERV  

Az intézmény vezetője a feladatok végrehajtására munkatervet készít. Az intézmény komplex éves 

munkaterve a tagintézmények kidolgozott munkaterveiből áll össze. 

Az éves munkatervnek tartalmaznia kell: 

a fő célkitűzéseket, 

a feladatok konkrét meghatározását, 

a feladat végrehajtásáért felelős(ök) megnevezését, 

a feladat végrehajtásának határidejét. 

 

8.2 BESZÁMOLÓ  

Az intézmény éves munkájáról beszámolót készít és ennek részeként statisztikai adatokat 

szolgáltat. 

 
Könyvtári tevékenység feladatmutatói: 

Tárgy évben beszerzett könyvtári dokumentumok egységeinek száma – (db.)  

Tárgy évi látogatók száma, korosztályi bontásban – (fő) 

Tárgy évben kölcsönzött/használt könyvtári dokumentumok összessége – (db.) 

Könyvtárpedagógiai és egyéb rendezvények és azok látogatottsága 

Múzeumi tevékenység feladatmutatói: 

Tárgy évi látogatók száma, korosztályi bontásban – (fő) 

Tárgy évben szerzeményezett dokumentumok összessége – (db.) 

Tárgy évben digitalizált dokumentum gyűjteményenként – (db.) 

Múzeumpedagógiai és egyéb rendezvények és azok látogatottsága 
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Közművelődési tevékenység feladatmutatói: 

Tárgy évben saját szervezésű rendezvény – (db.) 

Tárgy évben befogadott, nem saját szervezésű rendezvény – (db.) 

Tárgy évi látogatók száma, korosztályi bontásban – (fő) 

 

9. KAPCSOLATTARTÁS RENDJE ÉS FORMÁI:  

• Az intézmény együttműködik a település Önkormányzatával, intézményeivel, civil 
szervezeteivel, egyházaival. 

• A települési önkormányzat polgármesterével, az Önkormányzat által választott testületekkel a 

kapcsolatot az intézmény vezetője tartja. 

• Az Önkormányzat illetékes hivatali apparátusával a kapcsolatot az intézmény vezetője, vagy az 

általa megbízott munkatársa tartja. 

• Együttműködés a régió intézményeivel, munkahelyeivel, társadalmi szervezeteivel, a civil, -

valamint önszerveződő közösségekkel, tevékenységük segítése. 

• A Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény régiós szerepénél fogva szakmai koordináló szerepet 

tölt be. 

• A helyi médiával való kapcsolattartás, a kulturális események, művelődési lehetőségek 

kínálata. 

 

10. A MUNKAVÁLLALÓK KÖTELEZETTSÉGEI, JOGAI 

10.1 A FOGLALKOZTATÁS,  MUNKAVÁLLALÓI JOGOK  ÉS KÖTELEZETTSÉGEK JOGSZABÁLYI HÁTTERE:  

• a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény és annak módosításai, 

• a dokumentumvásárlási hozzájárulásról szóló 157/2000. (IX.13.) Korm. rendelet. 

 
Az intézményen belül azonos jogállásúak tevékenységüket végzik. Kötelezettségük és joguk 
mindazon feladatok ellátása, és jogosítványaik gyakorlása, amely rájuk nézve a jelen szabályzatból  
következnek. Az intézmény alkalmazottjai tevékenységük során értelemszerű együttműködésre 
kötelezettek. A munkavállalók szakmai továbbképzésre kötelezhetők. 

 

10.1.1 A MUNKAVISZONY LÉTREJÖTTE:   

A kinevezés tartalmi elemeire az Mt. rendelkezései érvényesek. 

 

10.1.2 A MUNKAIDŐ BEOSZTÁSA:  

 A munkaidőre vonatkozó belső szabályok kialakításánál az Mt. előírásai az irányadók. Az 
intézményben a hivatalos munkarend (mely a munkaidőt és a munkaközi szünetet is tartalmazza) 
keretjelleggel állapítható meg, mivel a munkavállaló munkaideje igazodik az ellátandó 
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feladatokhoz. A heti munkaidő 40 óra. A munkaidő beosztást az intézményvezető legalább egy 
héttel előbb és legalább egy hétre köteles közölni a munkavállalókkal. 

 

10.2 A MUNKAVÁLLALÓK  KÖTELEZETTSÉGEI  

• a munkaköri leírásokban meghatározott feladatok elvégzése, 

• az intézmény alaptevékenységére vonatkozó hatályos jogszabályok és intézményi 
rendelkezések, utasítások ismerete, betartása, 

• munkatársi emberi, szakmai együttműködés, egyéni felelősségvállalás a kijelölt és vállalt 
feladatért, 

• az intézményt érintő információk megfelelő kezelése, a hivatali titok védelme, 

• a munkarend, a munkafegyelem, valamint a belső szabályzatokban rögzített előírások 
betartása, 

• a rendelkezésre bocsátott anyagok, eszközök, berendezések, rendeltetésszerű felhasználása 
és a tulajdon védelmére vonatkozó, 

• olyan észlelt hiányosság feltárása, amely révén a munkahatékonyság és minősége javítható 

• az intézmény szellemiségének és egyedi kommunikációjának a közösségekben való 
képviselése. 

 

10.3 A MUNKAVÁLLALÓK JOGAI:  

 

• A jogszabályi előírásokban foglaltakon túlmenően az intézmény terveinek és célkitűzéseinek 
kialakításában, megvalósításában és az eredmények értékelésében az alkalmazottnak joga van 
részt venni, 

• A munkavégzéshez szükséges tárgyi és technikai eszközöket használni, 

• A munkavégzéshez szükséges információkat megszerezni és felhasználni, 

• Saját tevékenységének, személyének értékelését megismerni és ehhez véleményt nyilvánítani, 

• Az intézményvezető figyelmét felhívni, ha valamely utasítást helytelennek, károsnak tart, mely 
azonban nem mentesíti az érvényes utasítások végrehajtása alól, 

• Az általa felvetett kérdésekre, panaszokra, bejelentésekre az intézményvezetőtől választ 
igényelni, 

• A 2011. évi CLXVI. tv. Alapján 50 § (1.) a Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 94.§ 7. bekezdése helyében a 
következő rendelkezés lép. Az e törvény hatálya alá tartozó intézményekben foglalkoztatott 
szakemberek szakmai tudásuk megújítása érdekében továbbképzésben és szervezett 
képzésben vehetnek részt. A minisztérium rendeletben szabályozza a továbbképzésnek és 
szervezett képzésnek minősülő képzési formák körét, valamint - az adópolitikáért felelős 
miniszterrel egyetértésben – a fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak körét és azok mértékét. 
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Az e törvény hatálya alá tartozó intézményekben foglalkoztatott szakemberek 
továbbképzésben és szervezett képzésben való részvételéhez támogatás nyújtható. 

11. MUNKATÁRSI ÉRTEKEZLET  

 
Az intézmény vezetője hetente munkaértekezletet tart. Az értekezletre meg kell hívni valamennyi 
fő- és részfoglalkozású munkavállalót. 

Az intézményvezető az összmunkatársi értekezleten havonta beszámol és beszámoltat. 

Az értekezleten lehetőséget kell adni, hogy az alkalmazottak véleményüket, észrevételeiket 
kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel és azokra választ kapjanak. Szükség szerint munkahelyi 
értekezletekről emlékeztető készül. 

 

12. ZÁRADÉK  

 
Az SzMSz elkészítésnek jogszabályi hátterét a Nemzeti Jogszabálytár avr. 13. § (1)-(2) bekezdés 

adta. 

Az intézményt érintő bármely változás SzMSz-ben történő átvezetéséről az intézmény vezetője 
gondoskodik. 
 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat felterjesztésének napja a fenntartó felé: 

 

 

2020. november 16. 

 
 

……………………………….. 

Hajdú Zsófia Csenge 
intézményvezető 
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Az Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye 
egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát Aszód Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a                          számú határozatával jóváhagyta. 

 

 

Kelt: Aszód, ………………………………………. 

 
 

………………………………. 

dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

polgármester 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálybalépésének időpontja:  


