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Szeghalom Város Polgármesterétől 
    


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623. 
 


 


Beszámoló 


 


a 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdés alapján eljáró polgármester részére 


 


 


Szeghalom Város Önkormányzata 2020. évben az alábbi civil szervezetek részére nyújtott 


támogatást: 
 


Szeghalmi Tenisz Egyesület           250 000 Ft. 


Körös-Sárréti Hagyományőrző Íjász Egyesület     50 000 Ft. 


Szeghalmi Kulturális Egyesület       400 000 Ft. 


Szeghalmi Szociális Egyesület       170 000 Ft. 


Szeghalmi Hagyományőr Egyesület      200 000 Ft. 


Sárrét Népdalköri Egyesület       250 000 Ft. 


Sárréti Labdarugó Egyesület       100 000 Ft. 


 


A támogatásról lemondott: 


Szeghalmi Sporthorgász Egyesület 


Szeghalmi Búzavirág Nyugdíjas Egyesület 


Pálfi János Emlékalapítvány 


Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesület Szeghalmi Helyi Szervezete 


Szeghalmi Safi Billiárd Klub 


 


A támogatásról nem mondott le, de szerződéskötésre nem került sor: 


Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete 


Sárréti Pákászvilág Hagyománytisztelőinek Egyesülete 


 


A támogatott civil szervezetek elszámolási kötelezettségüknek a támogatási szerződésben 


foglaltaknak megfelelően határidőre (2021. január 31.) eleget tettek. 


 


Határozati javaslat 


 


A Katasztrófavédelemről szóló 2011. CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás 


alapján Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva a 


29/2012.(XII.18.) sz. önkormányzati rendelete alapján megállapítom, hogy a 2020. évben 


támogatott civil szervezetek elszámolási kötelezettségüknek a támogatási szerződésben foglaltaknak 


határidőre eleget tettek.  


 


Szeghalom, 2021. március 1. 


 


A beszámolót készítette: Bojtor Éva 


 


 


Macsári József  
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Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mellékelten beterjesztem a Szeghalmi Művelődési és Szabadidőközpont, Könyvtár és Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény vezetője által előkészített SZMSZ-t. 
 
Az új SZMSZ elfogadását a jogszabályokhoz való igazítás, illetve a szervezeti változások 
indokolták. 
 
 
HATÁROZATI   JAVASLAT 
 
 A Katasztrófavédelemről szóló 2011. CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben foglalt 
felhatalmazás alapján Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 78/I § (4) bekezdésben foglalt feladat- és hatáskörében eljárva az alábbiakról döntöttem: 
 
A Szeghalmi Művelődési és Szabadidőközpont, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadom.   
 
 
 


  


Az előterjesztést készítette:  


Nagyné Hajdu Erzsébet intézményvezető 


dr. Pénzely Erika jegyző 


 


 


                                                                                                                    Macsári József 
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Tájékoztatás az óvodai és bölcsődei beiratkozásról 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján az óvodába történő jelentkezés időpontját 
az alábbiak szerint határozza meg: 


 
Beíratás időpontja:                         2021. április 26-án (hétfő)  730 – 1530 óráig 
                                                          2021. április 27-én (kedd)  730 – 1530 óráig 
                                                          2021. április 28-án (szerda)  730 – 1530 óráig 
                                                          2021. április 29-én (csütörtök) 730 – 1530 óráig 
Pótbeíratás időpontja:  


                                                          2021. május 3-án (hétfő)  730 – 1530 óráig 


Beíratás helye:                                Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 
                                                         5520 Szeghalom, Petőfi utca 1. 
                                                         EMELETI IRODA 
Beíratáshoz szükséges iratok: 


- a szülő (gondviselő) személyi azonosságát igazoló okirat 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy személyi 


igazolványa 
- lakcímkártya 
- TAJ kártya 
- szakértői vélemény 
- tartós betegség igazolása 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat 


A bölcsődei beiratkozás ugyanebben az időpontban lesz a Lurkó Bölcsőde épületében, a 
Szeghalom Kossuth utca 5. szám alatt. 


A beiratkozáshoz szükséges iratok: 


- TAJ kártya 
- lakcím kártya 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata 


A pandémiás helyzetre való tekintettel a beiratkozás időpontja és az eljárás menete változhat! 


 


Szeghalom, 2021. február 16. 








1. sz. melléklet


Tárgyév 2021


Település neve Szeghalom


Megye Békés


Település típusa város


A település állandó lakónépessége (fő) 8900


A közművelődési alapszolgáltatás 


ellátásának módja
intézmény


Közművelődési intézmény neve
Szeghalmi Művelődési és Szabadidőközpont, 


Könyvtár és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény


Közművelődési intézmény székhely címe 5520 Szeghalom, Tildy utca 30.


a) Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, 


működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 


közművelődési tevékenységek és a művelődő 


közösségek számára helyszín biztosítása


b) A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése


c) Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek 


biztosítása


d) A hagyományos közösségi kulturális értékek 


átörökítése feltételeinek biztosítása


e) Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti 


tevékenység feltételeinek biztosítása


f) Kulturális alapú gazdaságfejlesztés


Felelős vezető neve Nagyné Hajdu Erzsébet


Szakmai vezető neve Nagyné Hajdu Erzsébet


Kitöltő neve és beosztása Nagyné Hajdu Erzsébet igazgató


Kitöltő telefonszáma 202788402


Kitöltő e-mail címe nhajdue@gmail.com


Szolgáltatási terv előlap 


Ellátott alapszolgáltatások 



mailto:nhajdue@gmail.com









Közművelődési alapszolgáltatások 


Kultv. 76. § (3)


A közösségi 


tevékenység 


megnevezése


A közösségi 


tevékenység célja


A közösségi tevékenység 


rendszeressége vagy 


tervezett időpontja, 


időtartama


A közösségi 


tevékenységben 


részt vevők 


tervezett száma 


(fő)


A közösségi 


tevékenység 


helyszíne/ 


helyszínei


A közösségi 


tevékenységben a helyi 


lakosság részvételi 


módja


Kormányzati 


funkció


82 091


Nyugdíjas kézműves kör


A Sárrét Népdalköri 


Egyesületen keresztül 


önkéntesen bárki 


csatlakozhat


82 091
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ÉVES MUNKATERV


6
Művelődési Központ 


emeleti klubterem


A Pro Musica 


Egyesületenönkéntesen 


bárki csatlakozhat


82 091


Nyugdíjas klub közösségi alkalom
hetente szerdán 14.00-


16.00
40


Művelődési Központ 


nyugdíjas terem


A Szeghalmi Búzavirág 


Egyesületen keresztül 


önkéntesen bárki 


csatlakozhat


Művelődési Központ 


balett terem


A Szeghalmi Búzavirág 


Egyesületen keresztül 


önkéntesen bárki 


csatlakozhat


82 091


Pro Musica kórus kóruskultúra ápolása
hetente kedden 18.00-


19.00


Nefelejcs énekkar
nyugdíjas közösség 


ének tevékenysége
hetente hétfőn 10.00-11.00 12


nyugdíjas közösség 


kézműves 


tevékenysége


kéthetente csütörtökön 


15.00-16.30
8


Művelődési Központ 


emeleti klubterem


A Szeghalmi Búzavirág 


Egyesületen keresztül 


önkéntesen bárki 


csatlakozhat


82 091


Népdalkör


néphagyományokkal 


kapcsolatos 


ismeretek bővítése


hetente szerdán 18.00-


19.00


gyermekek 


szabadidejének 


hasznos eltöltése


családok 


szabadidejének 


hasznos eltöltése


évi 1 alkalom 500
Szabadság tér 


Művelődési Központ


Művelődési Központ 


termei


5-12 éves korig bárki 


csatlakozhat
82 091


82 091


3000évi 1 alkalom


családok, fiatalok, 


felnőttek 


szabadidejének 


hasznos eltöltése


Mikulás parti


20
Művelődési Központ 


nyugdíjas terem


Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § 


a) Művelődő közösségek létrejöttének 


elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 


segítése, a közművelődési tevékenységek és a 


művelődő közösségek számára helyszín 


biztosítása


b) A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése


Boszorkányfesztivál


Halloween parti


gyermekek 


szabadidejének 


hasznos eltöltése


évi 1 alkalom 100


évi 1 alkalom 100
 Művelődési 


Központ termei


5-12 éves korig bárki 


csatlakozhat


A Szeghalmi Búzavirág 


Egyesületen keresztül 


önkéntesen bárki 


csatlakozhat


82 091
Viharsarki Virágszálak 


tánccsoport


hetente pénteken 15.00-


16.00
12


Művelődési Központ 


táncterem


nyugdíjas közösség 


tánctudásának 


bővítése


bárki csatlakozhat 82 091 Gyermeknap


82 091bárki csatlakozhat
Szabadság tér 


Művelődési Központ







82 091
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f) Kulturális alapú gazdaságfejlesztés Internet labor használata


információs és 


kommunikációs 


technológiákhoz való 


hozzáférés biztosítása


hetente 5 alkalom, H-Cs: 


8.00-15.30, P: 8.00-12.00
6


 Művelődési 


Központ internet 


labor


önkéntesen bárki 


csatlakozhat
82 094


82 093


 Művelődési 


Központ 


színházterem


bárki csatlakozhat 82 093


 Művelődési 


Központ aulája


5-12 éves korig bárki 


csatlakozhat


gyermekek 


szabadidejének 


hasznos eltöltése


Amatőr 


Képzőművészeti 


Alkotókör


képzőművészeti 


ismeretek bővítése


kéthetente csütörtökön 


17.00-19.00
10


Művelődési Központ 


nyugdíjas terem


önkéntesen bárki 


csatlakozhat


Természetgyógyászattal 


kapcsolatos előadás
ismeretek bővítése évi 1 alkalom 50


Szünidei játszóház évi 2 alkalom


d) A hagyományos közösségi kulturális értékek 


átörökítése feltételeinek biztosítása


e) Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti 


tevékenység feltételeinek biztosítása


Disznótoros 


Kolbásztöltő verseny 


Pálinkamustra


családok 


szabadidejének 


hasznos eltöltése


650évi 1 alkalom Városi Sportcsarnok bárki csatlakozhat 82 092


c) Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek 


biztosítása


40











Jóváhagyási záradék


Szeghalom Város Önkormányzata a Szeghalmi Művelődési és Szabadidőközpont, Könyvtár és 


Közérdekű Muzeális Gyűjtemény szolgáltatási tervét a 2021. évi munkaterv részeként a .../2021. 


(…...) Ökt. számú  határozatával jóváhagyta.


Kihirdetési záradék


A szolgálatási tervet a közművelődési intézmény székehelyén és telephelyén az előcsarnokban jól 


látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni.







Művelődő közösségek létrejöttének 


elősegítése, működésük támogatása, 


fejlődésük segítése, a közművelődési 


tevékenységek és a művelődő 


közösségek számára helyszín 


biztosítása


A közösségi és társadalmi részvétel 


fejlesztése


Az egész életre kiterjedő tanulás 


feltételeinek biztosítása


A hagyományos közösségi kulturális 


értékek átörökítése feltételeinek 


biztosítása







Kulturális alapú gazdaságfejlesztés


A hagyományos közösségi kulturális 


értékek átörökítése feltételeinek 


biztosítása


Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti 


tevékenység feltételeinek biztosítása


A tehetséggondozás és -fejlesztés 


feltételeinek biztosítása







A Kultv. 76. § (3) bekezdés a)  pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó 


felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember 


szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező 


szakember bevonásával valósítja meg.


Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalomszerű művelődési, 


közösségi tevékenység végzéséhez.


Bemutatkozási lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.


Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség 


számára.


Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek 


vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással 


kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.


a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az


állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket


vagy szolgáltatásokat szervez;


b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy


szolgáltatásokat szervez;


c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a


generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket


vagy szolgáltatásokat szervez;


d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat,


tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;


e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét


fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását


elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;


f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző


programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;


g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi


partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez,


biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint


h) az a)–g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális


támogatást nyújt.


a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok


megvalósítását;


b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását,


tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását;


c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok


megvalósulását,


d)  népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását;


e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző


lehetőségeket teremt, valamint


f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő


eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.


a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális


örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő


közösségek ezirányú munkáját;







b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak


kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat,


tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását;


c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez,


támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;


d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális


értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, 


támogatja azok megvalósítását;


e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és


más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket,


szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint


f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a


művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével


foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez


kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.


a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a


versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató


amatőrművészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok


működését, valamint


b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és


infrastrukturális támogatást nyújt.


a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása,


kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket,


klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint


b)  felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.


a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot


fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok


megvalósítását;


b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi


gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását;


c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív


iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat


szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint


d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú


használatához.







A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények 


és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.


A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási 


tervet kell készítenie tárgyév március 1-jéig.


Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében


tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi


tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi


tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi


tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy


tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek


megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.


Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és 


szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az 


adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.


A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely 


szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el.


A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben 


vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást 


követő 15 napon belül.


Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves 


munkatervének részét képezi.







68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet


a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről


082091    Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                                                                                  


Ide tartozik:


- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a 


különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és 


társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel 


növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a 


nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és 


kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az 


esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása.


082092    Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                                  


Ide tartozik:


- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, 


népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, 


megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, 


gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 


megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.


082093    Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek                                                         


Ide tartozik:


- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, 


népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő 


közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, 


körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.


082094    Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés                                                                        


Ide tartozik:


- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a 


digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való 


hozzáférés biztosítása.







A helyi közművelődési rendeletben nevesített közművelődési kötelező alapszolgáltatást biztosító 


közművelődési közösségi színtér(ek), intézmények készítenek szolgáltatási tervet. Az intézmény a 


telephelyekre is figyelmmel egy szolgáltatási tervet készít.


A szolgáltatási terv naptári évre készül.


A szolgáltatási terv kitöltésével kapcsolatban követelmény a valósághűség, a hitelesség, a megalapozottság, a 


szakszerűség, a megbízhatóság, a  teljeskörűség.


A szolgáltatási terv közművelődési alapszolgáltatásonként vagy/és tételenként veszi számba a megvalósítás 


forrásszükségletét és forrásösszetételét pénzforgalmi szemléletben.


A szolgáltatási terv a normatív támogatás felhasználásának előzetes terve, a normatíva elszámolás igazoló 


dokumentuma.


Közösségi színtér esetében a normatív támogatás összegének felhasználásánál ajánlott tervezni a legalább 


középfokú végzettséggel rendelkező munkatárs foglalkoztatásával, a feladatellátást biztosító épület 


üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat.


A szolgáltatási terv forrásszükségletének meg kell egyeznie az önkormányzat által jóváhagyott közművelődési 


terület érintő előirányzatokkal.


A jogszabályban előírt kötelező és a helyi közművelődési rendeletben meghatározott alapszolgáltatásoknál 


legalább egy feladatnak szerepelnie kell.


A teljeskörűség biztosítása érdekében lehetséges az önként vállalt, nem közművelődési alapszolgáltatási 


körben megvalósuló közösségi tevékenységek rögzítése is a Rendezvény/program/projekt sorokban.


Egy közösségi tevékenységet csak egyszer lehet a táblázatban szerepeltetni. Amennyiben a közösségi 


tevékenység több alapszolgáltatási jellemzővel is rendelkezik, a legjellemzőbb alapján kell elvégezni a 


besorolást.
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Előterjesztés a Képviselő-testület számára 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mellékelten beterjesztem a Szeghalmi Művelődési- és Szabadidőközpont, Könyvtár és Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény 2021. évre szóló munkatervét és szolgáltatási tervét. 
 
Kérem, hogy az előterjesztést elfogadni szíveskedjenek! 
 
 
HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
A Katasztrófavédelemről szóló 2011. CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás 
alapján Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közművelődésről szóló 4/2007. 
(II.27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésben biztosított feladat- és hatáskörében eljárva az 
alábbiakról döntöttem: 
 
A Szeghalmi Művelődési- és Szabadidőközpont, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
2021. évre szóló munkatervét és szolgáltatási tervét  e l f o g a d o m. 
 
 
Szeghalom, 2021. 03. 19. 
 
 
 
 
                                                                                                      Macsári József 
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ELŐTERJESZTÉS 


 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testület 


részére 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Mellékelten beterjesztem a közművelődésről szóló rendelettervezetet és annak 


indokolását. 


A tárgyban keletkezett rendeletünk 2007-ben keletkezett. Ugyan többször volt már módosítva, 
hiszen 5 évente felül kell vizsgálni, most új rendelet alkotását tartjuk indokoltnak. A tervezet 
tartalmazza a 2021. január 1. napján bekövetkezet szervezeti változásokat, illetve a hatályos 
jogszabályokhoz igazítottuk. A rendelet megalkotása előtt ki kell kérni – amennyiben 
működik a településen – a Közművelődési Kerekasztal és a nemzetiségi önkormányzat 
véleményét. Szeghalmon a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik, nevében Simondán 
Mária elnök egyetértett a tervezettel. 


HATÁSVIZSGÁLAT: 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi 
következménye nincsen. 
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatással nem bír, a végrehajtáshoz szükséges 
személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
A jogszabály megalkotása szükségszerű, a felülvizsgálat elmaradása mulasztásos 
törvénysértést eredményezne.  
 
Szeghalom, 2021. 03. 19. 
 
 
 
                                                                                             Macsári József 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
Nagyné Hajdu Erzsébet intézményvezető 
dr. Pénzely Erika jegyző 
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Szeghalom Város Önkormányzata 
2021. évi közbeszerzési terve 


 
 
Jóváhagyva …./2021. ……… sz. határozattal 
 


  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége CPV kód Irányadó 


eljárásrend 
  Tervezett 


eljárási típus 


 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 
vagy sor 


került-e az 
adott 


közbeszerzéssel 
összefüggésben 


előzetes 
összesített 
tájékoztató 


közzétételére? 


 az eljárás 
megindításának, 


illetve a 
közbeszerzés 


megvalósításának 
tervezett időpontja 


 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy a 


szerződés időtartama 


 I. Árubeszerzés          


       


 II. Építési beruházás          


Szeghalom III. számú belvízi 
öblözet rekonstrukciója 45210000-2 nemzeti Kbt. 115. § 2021. 06. 12 hónap nem 


       


       


       


 III. Szolgáltatás-
megrendelés           


       







IV. Építési koncesszió       


       


V. Szolgáltatási koncesszió       


       


 
 
Szeghalom, 2021. március ……. 
 
 
      Macsári József    dr. Pénzely Erika 
        polgármester          jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 
 
 


2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdés alapján eljáró polgármester részére 
 
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 82. §. (2) bekezdés b.) pontja alapján az óvodába történő 
jelentkezés időpontjáról a fenntartó dönt. 
 
A Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője azzal a kéréssel fordult a Tisztelt 
Polgármesterhez, hogy a gyermekek beíratási időszakát az alábbi időpontokban szíveskedjen 
jóváhagyni: 
Beíratás időpontja:                         2021. április 26-án (hétfő)  730 – 1530 óráig 
                                                          2021. április 27-én (kedd)  730 – 1530 óráig 
                                                          2021. április 28-án (szerda)  730 – 1530 óráig 
                                                          2021. április 29-én (csütörtök) 730 – 1530 óráig 
Pótbeíratás időpontja:  
                                                          2021. május 3-án (hétfő)  730 – 1530 óráig 
 
Beíratás helye:                               Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 
                                                         5520 Szeghalom, Petőfi utca 1. 
                                                         EMELETI IRODA 
 
Kérem a Polgármestert, hogy az óvodába történő jelentkezés időpontját a megjelölt napokban 
határozza meg, biztosítva ezzel a törvény szerint előírt 30 napos kihirdetési határidőt.  
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
A Katasztrófavédelemről szóló 2011. CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás 
alapján Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva a 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b.) pontja alapján az óvodába 
történő jelentkezés időpontját az alábbiak szerint határozom meg: 
Beíratás időpontja:                         2021. április 26-án (hétfő)  730 – 1530 óráig 
                                                          2021. április 27-én (kedd)  730 – 1530 óráig 
                                                          2021. április 28-án (szerda)  730 – 1530 óráig 
                                                          2021. április 29-én (csütörtök) 730 – 1530 óráig 
Pótbeíratás időpontja:  
                                                          2021. május 3-án (hétfő)  730 – 1530 óráig 
 
A veszélyhelyzetre való tekintettel a beiratkozás időpontja változhat! 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: 
  Bojtor Éva 
Szeghalom, 2021. március 1. 
          Macsári József 

































































































































SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 


 
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló …./2021.(..)  


rendelete 
 
 


Szeghalom Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerint Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, 
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény (továbbiakban Kultv.) 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Szeghalom Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérése után, a helyi 
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 


A rendelet hatálya 
 


1. § 
 


A rendelet hatálya kiterjed Szeghalom Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 
fenntartásában működő közművelődési tevékenységet végző szervezetekre és a közművelődésben 
részt vevő valamennyi természetes és jogi személyre. 
 
 


A rendelet célja 
 


2. § 
 


Jelen rendelet célja, hogy meghatározza az Önkormányzat közművelődési feladatait, a 
feladatellátás módjait, szervezeti formáját, finanszírozását. 
 
 


Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások 
 


3. § 
 


Az Önkormányzat a helyi közművelődés támogatása során kötelező alapszolgáltatásának tekinti: 
 
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 
közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, 
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 
f) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 
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Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja 


 
4. § 


 
Az Önkormányzat a meghatározott alapszolgáltatások megvalósítása érdekében közművelődési 
intézményt működtet. 
 


5. § 
 


(1) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásokat elsősorban az általa alapított, 
költségvetési szervként működő Szeghalmi Művelődési és Szabadidőközpont, Könyvtár és 
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény integrált kulturális intézmény Művelődési Központ (5520 
Szeghalom, Tildy utca 30. sz.) szervezeti egységével látja el. 
 
(2) Az Önkormányzat a közművelődési intézmény által készített munkatervet és annak mellékletét 
képező szolgáltatási tervet, illetve az előző évről szóló beszámolót a március 1-je utáni első 
testületi ülésén fogadja el. 
 


A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése 
 


6. § 
 


(1) A Kultv. és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói 
jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja. 
 
(2) Az Önkormányzat fenntartásában lévő közművelődési intézmény tevékenységét szakmailag 
önállóan - az Alapító Okiratban foglaltak szerint - látja el. 
 
(3) Az Önkormányzat meghatározza a közművelődési intézmény 
a) használati szabályait, 
b) működésének módját, 
c) kötelező és vállalt feladatait. 
 
(4) Az Önkormányzat jóváhagyja az általa fenntartott közművelődési intézmény 
a) szervezeti és működési szabályzatát, 
b) éves munkatervét a szolgáltatási tervvel együtt,  
c) költségvetését. 
 
(5) Az Önkormányzat közművelődési intézménye feladatai ellátásához biztosítja a jogszabályban 
előírt feltételeket. 


 
 


A közművelődési tevékenység finanszírozása 
 


7. § 
 


(1) Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos alapszolgáltatásait költségvetéséből 
finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó közművelődési támogatás, az 
önkormányzati támogatás, az intézmény saját bevétele és a pályázati úton elnyerhető támogatások. 
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(2) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások támogatására kiírt pályázatokhoz 
szükséges önrész mértékét az éves költségvetési rendeletében határozza meg. 
 
(3) A kiemelt városi közművelődési nagyrendezvények, fesztiválok, testvérvárosi kapcsolatok, 
nemzetiségi kultúra, gyermek és ifjúsági feladatok finanszírozására az Önkormányzat éves 
költségvetésében keretet különít el, ütemezésükre éves programtervet készít. 
 
(4) Az Önkormányzat költségvetésében elkülönített forrást biztosít a város közművelődési 
feladatokat ellátó civil szervezeteinek támogatására. 
 
 


Záró rendelkezések 
 


8. § 
 


(1) Ez a rendelet 2021. április 1. napján lép hatályba 
 
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 
4/2007. (II. 27.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
 
 
 
                                    Macsári József                                             dr. Pénzely Erika                                 
                                      polgármester                                                       jegyző 
 
 
 
 
 
A rendelet ………………..-án kihirdetésre került. 
 
 
 


Dr. Pénzely Erika 
                    jegyző 








     
Ügyintézés helye: Városi Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási idő: Hétfő 800 - 1600 
Címe: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.  Kedd 800 - 1200  
Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623.  Szerda nincs  
E-mail: polgarmester@szeghalom.hu  Csütörtök 800- -1600 


  Péntek 800 - 1200  


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdés alapján eljáró polgármester részére 
 
 


 
 
A 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bek. foglaltak szerint a helyi önkormányzatoknak a 
költségvetési év elején, de lekésőbb március 31-ig éves összesített közbeszerzési tervet kell 
készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. 
 
A 2021. évre vonatkozó Közbeszerzési Terv elkészítésre került, melynek javaslom 
elfogadását. 
 
Határozati javaslat: 
________/2021. sz. 
 
A Katasztrófavédelemről szóló a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bek. foglalt felhatalmazás 
alapján Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat – és hatáskörében 
eljárva a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján az alábbiakról döntöttem:  
 
Szeghalom Város polgármestere a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bek. alapján Szeghalom 
Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervét a Határozat mellékletben foglaltak 
szerint fogadja el. 
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:  Macsári József polgármester 
 
Szeghalom, 2021. március 22.  
 
Előterjesztést készítette:  
Elek Ágnes műszaki ügyintéző 
 
 
       
 


Macsári József 
         
 



mailto:polgarmeter@szeghalom.hu
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SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
 


 


SZEGHALMI MŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐKÖZPONT,  


KÖNYVTÁR ÉS KÖZÉRDEKŰ MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY 
 


 


Jóváhagyta: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete …………. sz. határozatával 


Hatályba lépés dátuma:  


Érvényesség: határozatlan időre 


Készült: 2 nyomtatott példányban (oldalak száma: 35; mellékletek száma: 6) 


Kapják: 


1. Szeghalom Város Önkormányzat 
2. Szeghalmi Művelődési és Szabadidőközpont, Könyvtár és Közérdekű Muzeális 


Gyűjtemény 


Közzétéve: Szeghalom város honlapján 


Tárolási hely:  


Művelődési és Szabadidőközpont, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény  


5520 Szeghalom, Tildy u. 30. 


 


Nagyné Hajdu Erzsébet 


igazgató 
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1. Általános rész 


1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 


A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse a 
Művelődési és Szabadidőközpont, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
(továbbiakban: Intézmény) adatait, feladatait, szervezeti felépítését, a vezetők és 
alkalmazottak feladatait és jogköreit, a működési folyamatait. 


1.2. Az Intézmény adatai 


Az Intézmény elnevezése:  


Szeghalmi Művelődési és Szabadidőközpont, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 


Székhelye: 5520 Szeghalom, Tildy utca 30. 


Telephelyei: 


Városi Sportcsarnok és Sporttelep 5520 Szeghalom, Szabolcs vezér utca 3. 
Várhelyi Tábor   5520 Szeghalom, 01109/11 hrsz. 
Városi Könyvtár   5520 Szeghalom, Nagy Miklós utca 2. 
Muzeális Gyűjtemény   5520 Szeghalom, Tildy utca 14. 


 
Az Intézmény alapítása: 2003. május 01. 
Jogelőd intézmények neve:  
Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ 
 
Az Intézmény alapító okirata 


Kelte: 2020. 11. 24. 
 Száma: 40-2/2020. 
 
Az intézmény telefonszáma: Tel./fax: 66/371-953, 371-542, 371-543 
Az intézmény e-mail címei: 


konyvtar.szeghalom@gmail.com 


szeghalom.muzeum@gmail.com 


muvelodesikozpontszeghalom@gmail.com 


1.3. Az Intézmény fenntartója és irányító szerve 
 


Szeghalom Város Önkormányzat 
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 



mailto:konyvtar.szeghalom@gmail.com

mailto:szeghalom.muzeum@gmail.com

mailto:muvelodesikozpontszeghalom@gmail.com
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1.4. Az Intézmény bélyegzője, logója 
  
Körbélyegzője: 


Felírat: Szeghalmi Művelődési és Szabadidőközpont, Könyvtár és Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény Szeghalom 
Középen: Magyarország címere 


 
Hosszú bélyegzője: 


Felírat:  
Szeghalmi Művelődési és Szabadidőközpont, Könyvtár és Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény  
552 Szeghalom, Tildy u. 30. Pf.: 30.  
Műv.Kp.: 66-371-543; Ktár: 66-371-953 
Adószám: 15346274-2-04 
K&H: 10402142-50485253-53521006 


 
Tulajdonbélyegző (ovális alakú): 


Szeghalmi Művelődési és Szabadidőközpont, Könyvtár és Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény  
 


Logója:   


                 
1.5. Az Intézmény jogállása 
 
Az Intézmény közfeladata az alapító okiratban meghatározott – Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti – 
kulturális szolgáltatás, valamint – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdés alapján – 
közművelődési alapszolgáltatások biztosítása. 
Az Intézmény önálló jogi személy, helyi önkormányzati költségvetési szerv. 
 
KSH statisztikai számjele: 15346274-9101-322-04 
Törzskönyvi azonosítója: 346272 
Számlaszáma: 10402142-50485253-53521006 
Adószáma: 15346274-2-04 
A múzeum működési engedélyének száma: MGy/10759/2016 
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Intézmény típusa, jellege:  


Múzeum: Közérdekű muzeális gyűjtemény, gyűjtőköre: néprajz. 


Könyvtár: Nyilvános városi közkönyvtár, kistérségi szolgáltató könyvtár, módszertani 
központ. 


Szabadidőközpont: a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása mellett a szellemi és a 
fizikai rekreációval kapcsolatos tevékenységet végez. 


Alapító okirat kelte, száma: Az intézmény 2020. november 24-én kelt egységes szerkezetbe 
foglalt módosított alapító okiratát Szeghalom Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
40/2020. (XI. 24.) Ökt. számú határozatával fogadta el. 


1.6. Az Intézmény illetékessége 
 
Szeghalom Város Önkormányzat közigazgatási területe 
 
1.7. Az Intézmény gazdálkodási jogköre 
 
Az Intézmény tevékenység jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény. 
Az Intézmény önálló bankszámlával, önálló éves elemi költségvetéssel, költségvetési 
beszámolóval rendelkezik. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait Megállapodás alapján 
Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja látja el. 
 
Az Intézmény létszámát, valamint költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, 
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a működéshez szükséges feltételek biztosításával 
Szeghalom Város Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza. 
 
Legfontosabb működési feltételek: 


- A közművelődési alapfeladat, a nyilvános könyvtári ellátás és a muzeális 
gyűjteményi feladat megfelelő ellátásához és a működéshez szükséges szakmailag 
képzett, megfelelő számú munkatársi létszám, valamint infrastruktúra. 


- Az alaptevékenységek ellátásához, folyamatos korszerűsítéséhez szükséges 
fejlesztés. 


- A könyvtár gyűjteményének, információs adatbázisának folyamatos gyarapodása 
- Az intézmény vezetőjének és dolgozóinak szakmai képzésen, továbbképzéseken, 


tapasztalatcseréken való részvételének biztosítása. 
- a használói igényeknek és elvárásoknak megfelelő, folyamatosan korszerűsített 


szolgáltatások. 
 
A működést biztosító források: 


- önkormányzati támogatás, 







5 
 


- intézmény saját bevételei, 
- önkormányzati és intézményi pályázatok. 


 
1.8. Az Intézmény vállalkozási tevékenysége 
 
Az Intézmény az alapító okirat alapján vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
1.9. Az Intézményre bízott nemzeti vagyon feletti rendelkezési jog 
 
Az Intézmény az ingó (szakmai eszköztárban nyilvántartott tárgyi eszközök és készletek) és 
ingatlan vagyon használatáért használati díjat nem fizet, azt az alapító okiratban 
meghatározott feladatok ellátására, az Önkormányzat mindenkor hatályos vagyon rendelete 
szerint köteles használni. Az Intézmény a vagyon használatával az e tárgyra vonatkozó, 
mindenkor hatályos jogszabályok által szabályozott módon szabad kapacitáshasznosítást 
végezhet, mely alaptevékenységet nem sérthet. 
 
A vagyontárgyak Szeghalom Város Önkormányzatának tulajdonában vannak. Az intézményi 
vagyon feletti rendelkezési jog Szeghalom Város Önkormányzatát illeti meg.  
A feladatellátást szolgáló vagyon: Szeghalom Város Önkormányzatának tulajdonában álló  
Művelődési Központ 461 hrsz.   5520 Szeghalom, Tildy utca 30. 
Városi Sportcsarnok és Sporttelep 521 hrsz.  5520 Szeghalom, Szabolcs vezér utca 3. 
Várhelyi Tábor 01109/11 hrsz.   5520 Szeghalom, 01109/11 hrsz. 
Városi Könyvtár 1023/1 hrsz.    5520 Szeghalom, Nagy Miklós utca 2. 
Muzeális Gyűjtemény  484 hrsz.   5520 Szeghalom, Tildy utca 14. 
épületek. 
 
1.10. Az Intézmény vezetőjének kinevezési rendje, az Intézmény képviselete 
 
Az Intézmény alapító okirata szerint az Intézmény vezetőjének megbízási rendje: 
A vezetőt nyilvános pályázat alapján Szeghalom Város Önkormányzat bízza meg, és 
gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A vezető foglalkoztatási jogviszonyára a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, azaz 
határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezése mellett határozott idejű megbízással látja el a 
vezetői feladatokat. 
Az igazgató egyszemélyi felelősséggel vezeti az Intézményt. 
 
1.11. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 
 
Az Intézmény a jogszabályokban, az alapító önkormányzat képviselő-testületi döntéseiben 
megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben 
foglaltak figyelembevételével alkalmazza. 
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Az SZMSZ hatálya kiterjed az Intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint 
mindazokra, akik belépnek az Intézmény területére, használják helyiségeit, szolgáltatásainak 
igénybevevői, programjainak, rendezvényeinek résztvevői. 
Az SZMSZ előírásai érvényesek az Intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, 
valamint az Intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények 
ideje alatt. 
 
2. Az Intézmény feladata, alaptevékenysége 


2.1. A költségvetési szerv közfeladata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján a helyi közművelődési tevékenység 
biztosítása a Kultv. 64 § (2) a) pont szerinti nyilvános könyvtári ellátás, valamint a 76. § (3) 
bekezdése alapján a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása és a 48. § (1)-(2) bekezdése 
szerinti muzeális gyűjteményi feladat ellátása. 


- Kulturális szolgáltatás különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó 
művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása. 


2.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 


 szakágazat száma szakágazat megnevezése 


1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 


2.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 


A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi 
színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet (továbbiakban rendelet) 
4§-11.§-ban, illetve a 14. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a 
költségvetési szerv az alábbi közművelődési alaptevékenységeket végzi: 


A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszínén vagy a közművelődési 
intézményben és közösségi színtérben biztosítani kell 


a) legalább egy, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, rendezvények, 
tanácskozások, képzések megtartására egyaránt alkalmas többfunkciós helyiséget, 


b) az a) pontban meghatározott helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú 
asztalt és széket, 


c) polcrendszert, amely lehetővé teszi dokumentumok (könyvek, folyóiratok, szórólapok 
stb.) elhelyezését, 


d) legalább 1 db bemutatók, előadások megtartására alkalmas prezentációs eszközt, 


e) legalább 1 db audiovizuális anyagok lejátszására alkalmas eszközt, 
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f) legalább 1 db számítógépet, illetve korlátozás- és térítésmentesen igénybe vehető 
internet kapcsolatot. 


A Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó 
felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember 
szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező 
szakember bevonásával valósítja meg. 


A feladatellátó a Kultv. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatás 
biztosítása érdekében az alábbi szakmai feladatokat láthatja el: 


a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, 
az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, 
tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez, 


b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, 
vagy szolgáltatásokat szervez, 


c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő 
családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, 
tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez, 


d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő 
programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez, 


e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét 
fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását 
elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez, 


f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást 
megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez, 


g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi 
partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, 
biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, 
valamint 


h) az a)-g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális 
támogatást nyújt. 


(2) Az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú 
közművelődési szakképzettséggel, közösségi és civil fejlesztőszakember, ifjúságsegítő, 
mentálhigiénés, szociális munkás vagy pedagógus szakképzettséggel, képesítéssel vagy 
szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg. 
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(3) Az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatás megszervezésének helyszínén 
a 4. §-ban foglaltakon túl biztosítani kell: 


a) legalább egy, legalább 60 fő befogadására, a művelődő közösségek bemutatkozására, 
ünnepségek megtartására is alkalmas többfunkciós helyiséget, 


b) legalább egy, legalább 2 fő befogadására, tanácsadásra is alkalmas helyiséget, 


c) az a) és b) pont szerinti helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt és 
széket, 


d) fény- és hangtechnikai eszközöket. 


A feladatellátó a Kultv. 76. § (3) bekezdés c) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatás 
biztosítása érdekében az alábbi szakmai feladatokat láthatja el: 


a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok 
megvalósítását, 


b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek 
megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását, 


c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok 
megvalósulását, 


d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását, 


e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző 
lehetőségeket teremt, valamint 


f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban 
történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához. 


(2) Az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú 
közművelődési szakképzettséggel, andragógus vagy pedagógus szakképzettséggel, 
szakképesítéssel vagy tanulásszervezési tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával 
valósítja meg. 


(3) Az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatás megszervezésének helyszínén a 
4. §-ban foglaltakon túl biztosítani kell a tevékenységekhez szükséges alapvető 
oktatástechnikai eszközöket. 


A feladatellátó a Kultv. 76. § (3) bekezdés d) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatás 
biztosítása érdekében az alábbi szakmai feladatokat láthatja el: 
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a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi 
kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a 
művelődő közösségek ezirányú munkáját, 


b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak 
kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő 
programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását, 


c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, 
támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját, 


d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek 
kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, 
szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, 


e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi 
és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, 
tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint 


f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a 
művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével 
foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és 
településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását. 


(2) Az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó 


a) felsőfokú közművelődési szakképzettséggel, néprajz alapszakos vagy mesterszakos 
bölcsész, kulturális antropológus vagy pedagógus szakképzettséggel, 


b) népi előadó- és tárgyalkotó művész, népi iparművész címmel, 


c) a művészet, a népművészet vagy a közművelődés terén állami kitüntetéssel vagy 
elismeréssel vagy 


d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése területén tapasztalattal 


rendelkező személy bevonásával valósítja meg. 


(3) Az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatás megszervezésének helyszínén a 
4. §-ban foglaltakon túl biztosítani kell: 


a) legalább egy, kézműves tevékenységek oktatására, végzésére alkalmas alkotóműhelyt, 


b) legalább egy kiállítóteret, 
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c) legalább egy, legalább 60 fő befogadására, előadó-művészeti csoportok próbáinak, 
előadásainak, továbbá ünnepségek megtartására is alkalmas, játszóhellyel rendelkező 
többfunkciós helyiséget, 


d) az a)-c) pontban meghatározott helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú 
asztalt és széket, 


e) az adott program megfelelő lebonyolításához szükséges fény- és hangtechnikai 
eszközöket, paravánokat, posztamenseket, installációs eszközöket. 


(4) A (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti alkotóműhely és kiállítótér egy helyiségben is 
biztosítható. 


A feladatellátó a Kultv. 76. § (3) bekezdés e) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatás 
biztosítása érdekében az alábbi szakmai feladatokat láthatja el: 


a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a 
versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató 
amatőrművészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja 
azok működését, valamint 


b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és 
infrastrukturális támogatást nyújt. 


(2) Az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó 


a) felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy pedagógus szakképzettséggel 
rendelkező, 


b) alkotó-, illetve előadó-művészeti tevékenységet folytató, 


c) a művészet vagy a közművelődés terén állami kitüntetéssel, elismeréssel rendelkező 
vagy 


d) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység területén tapasztalattal rendelkező 


személy bevonásával valósítja meg. 


(3) Az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatás megszervezésének helyszínén a 
4. §-ban foglaltakon túl biztosítani kell: 


a) legalább egy, az (1) bekezdés a) pontja szerinti művészeti tevékenységek oktatására, 
végzésére alkalmas alkotóműhelyt, 


b) legalább egy kiállítóteret, 


c) legalább egy, legalább 60 fő befogadására, előadó-művészeti csoportok próbáinak, 
előadásainak, továbbá ünnepségek megtartására is alkalmas többfunkciós helyiséget, 
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d) a foglalkozások megtartásához szükséges szakmai eszközöket, 


e) az a)-c) pontban meghatározott helyiség, tér méretének és funkciójának megfelelő 
számú asztalt és széket, 


f) az adott program megfelelő lebonyolításához szükséges fény- és hangtechnikai 
eszközöket, paravánokat, posztamenseket, installációs eszközöket. 


(4) A (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti alkotóműhely és kiállítótér egy helyiségben is 
biztosítható. 


A feladatellátó a Kultv. 76. § (3) bekezdés f) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatás 
biztosítása érdekében az alábbi szakmai feladatokat láthatja el: 


a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének 
kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb 
foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint 


b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít. 


(2) Az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú 
közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember, ifjúságsegítő, 
ifjúsági közösségszervező, pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel vagy 
tehetséggondozási, tehetségfejlesztési tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával 
valósítja meg. 


(3) Az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatás megszervezésének helyszínén a 
4. §-ban foglaltakon túl biztosítani kell: 


a) legalább egy, legalább 60 fő befogadására, előadó- és alkotóművészeti előadások 
bemutatására is alkalmas többfunkciós helyiséget, 


b) legalább egy, legalább 4 fő befogadására, fejlesztő tevékenységekre is alkalmas 
helyiséget, 


c) az a) és b) pontban meghatározott helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú 
asztalt és széket. 


A feladatellátó a Kultv. 76. § (3) bekezdés g) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatás 
biztosítása érdekében az alábbi szakmai feladatokat láthatja el:a helyi szellemi, épített és 
természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, 
tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, 


b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi 
gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását, 
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c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, 
kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, 
szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint 


d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális 
alapú használatához. 


(2) Az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú 
közművelődési szakképzettséggel, közgazdász, okleveles közösségi és civil fejlesztő 
szakember, kommunikációs- és médiaszakértő szakképzettséggel, vagy a 
vállalkozásfejlesztés, a gazdaságfejlesztés területén szakmai tapasztalattal rendelkező 
szakember bevonásával valósítja meg. 


(3) Az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatás megszervezésének helyszínén a 
4. §-ban foglaltakon túl biztosítani kell: 


a) legalább egy, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, rendezvények, 
tanácskozások, képzések megtartására egyaránt alkalmas többfunkciós helyiséget, 


b) az a) pont szerinti helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt és 
széket. 


2.3.1. Az 1997. évi CXL. törvény alapján a Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása 


A könyvtár gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 
közhasznú információs szolgáltatást nyújt, helyismereti információkat és dokumentumokat 
gyűjt, szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 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 információkeresés 
lehetőségét. Kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez, tudás-, 
információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az 
ország versenyképességének növeléséhez. A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
a gyűjtőköri szabályzatban meghatározott feltételek alapján kerül ellátásra. 


Könyvtári szolgáltatások: A rendelkezésre bocsátással (a könyvtár gyűjteményének a 
használóknak való eljuttatása, helyben használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés 
útján), a könyvtári tájékoztatással (a használóknak szóló információ-szolgáltatás, amelynek 
speciális feladata az adott könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól való tájékoztatás). 
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2.3.2. Muzeális gyűjtemény 


A társadalom szolgálatában áll, a közösség számára nyilvános, a közösségekkel, településsel 
aktív kapcsolatot tart, alaptevékenysége körében nem gazdasági haszonszerzés céljából jön 
létre, a kulturális javakhoz széles körű és egyenlő hozzáférést biztosít. 


Az 1997. évi CXL. törvény 37/A §-ra tekintettel, valamint a 42. § (1)-(4) bekezdésben foglaltak 
alapján az alábbi feladatokat látja el: 


- a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos 
szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, 
gondozza és kiállításon bemutatja, 


- biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét, 
- kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó 


tanulás folyamatához, 
- közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez, 
- együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és 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, 
-  turisztikai vonz erejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó 


szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését. 
-  A muzeális intézmények feladataik ellátásában - fenntartójuktól függetlenül - 


együttműködnek egymással, valamint a kulturális örökség más értékeit gondozó 
intézményekkel, így különösen a könyvtárakkal, a levéltárakkal és a közművelődés 
intézményeivel, továbbá a tudományos köztestületekkel, a köznevelési 
intézményekkel, a szakképző intézményekkel és a felsőoktatási intézményekkel. 
 


A múzeum feladata - a 37/A. §-ban meghatározottakon túlmenően - 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. 


 
2.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 


 kormányzati 
funkciószám 


kormányzati funkció megnevezése 


1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
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2 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 


3 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 


4 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 


5 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 


6 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 


7 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 


8 082044 Könyvtári szolgáltatások 


9 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 


10 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 


 11 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 


12 082093  Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 


13 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 


14 083030 Egyéb kiadói tevékenység 


15 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 
 
2.5. Közművelődési alapszolgáltatások 
A …… sz. helyi önkormányzati rendelet alapján az Intézmény alapszolgáltatásait a 7. sz. 
melléklet tartalmazza. 
 
Az Intézmény állampolgári jog alapján szolgáltatásaival rendelkezésre áll minden 
érdeklődőnek. 
 
3. Az Intézmény szervezeti felépítése, a munkakörökhöz tartozó feladatok, szervezeti ábra 
 
3.1. Az Intézmény szervezeti felépítése, szervezeti ábra  
 
Az intézmény szervezeti felépítését, a szervezeti ábrát az SZMSZ 6. számú melléklete 
tartalmazza. 


3.2. A munkakörökhöz tartozó feladatok 
 
A közalkalmazottak, a munkavállalók és a közfoglalkoztatottak: felettük a munkáltatói 
jogokat az Intézmény igazgatója gyakorolja. 
 
Munkakörök: 
Közművelődési szakmai munkakörök: közművelődési szakember. 
Közművelődési munkát közvetlen segítő munkakörök: pénztáros, takarító, gondnok. 
Közgyűjteményi szakmai munkakörök: olvasószolgálatos könyvtáros; muzeológus; múzeumi 
közművelődési szakember. 
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Közgyűjteményi munkát közvetlen segítő munkakörök: állomány feldolgozó, olvasószolgálati 
ügyeletes; muzeális gyűjteménykezelő. 
 
3.2.1. A közművelődési szakemberek feladata: 
 
Az Intézmény közművelődési alapfeladatát ellátó szakemberek elsődleges feladata a 
közművelődési alapszolgáltatások biztosítása a településen élő gyermekek, ifjúsági, felnőtt 
és nyugdíjas korosztály számára, a helyi társadalom közösségeinek, civil szervezeteinek 
segítése, kulturális igényeinek megfelelő rendezvények, programok szervezése. 
 
Kiemelt feladatok: 
A közművelődési célkitűzések és a helyi sajátosságok (helyi identitás, lokálpatriotizmus) 
alapján az éves munkaterv szerint szakterületüknek megfelelő feladatellátás. A munkaterv 
magában foglalja az adott terület elemzését, az erre épülő konkrét feladatokat, valamint a 
megvalósítás módszereit. A saját szakterületükhöz tartozó munkaterv elkészítése. 
 
A közművelődési alapszolgáltatások megvalósítása, ezekhez kapcsolódó igényfelmérések 
végzése, programok megtervezése és lebonyolítása.  
 
A tervezett programok, különböző tevékenységi formák előkészítése, azok zavartalan 
lebonyolításáról való gondoskodás; előadók; közreműködők megfelelő időben történő 
felkérése, a rendezvényhez szükséges eszközök biztosítása. 
 
Az egyes tevékenységi formákhoz kapcsolódó költségtervek, szerződések elkészítése. 
 
A statisztikai adatszolgáltatáshoz szükséges nyilvántartás vezetése. 
 
Év végén szakmai beszámoló készítése a tevékenységek megvalósulásáról. 
 
A munkatársi értekezleteken szakterületükről tájékoztatás tartása. 
 
A tevékenységek elemzése, beszámolás az eseményekről, problémákról, javaslat 
összeállítása a továbbfejlesztéshez. 
 
Kapcsolattartás a hatáskörükbe átadott területüket érintő intézményekkel, szervezetekkel. 
 
Közreműködés a civil társadalom és társadalmi nyilvánosság szférájának fejlesztésében, 
részvétel a közösség építő folyamatokban, önszerveződő csoportok és civil szervezetek 
támogatásában, hátrányos helyzetű csoportok érdekeinek feltárásában, projektek 
tervezésében, közösségi folyamatok elemzésében, értékelésében, közös pályázati források 
megteremtésében, szabadidős és kulturális programok szervezésében. 
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Felelősek: 
 
Szakterületüknek megfelelően a jóváhagyott éves munka- és szolgáltatási terv maradéktalan 
teljesítéséért, a közművelődési tevékenységek szakmai színvonaláért a vonatkozó 
betartásáért. 
 
A kezelésükre bízott eszközökért, az intézményi tulajdon védelméért. 
 
3.2.2. A közgyűjteményi szakemberek feladata: 
 
Olvasószolgálatos könyvtáros feladatai: 
 
Gyűjti, válogatja, rendszerezi, fejleszti és karbantartja a könyvtári gyűjteményeket és más 
információs témákat, megszervezi, ellenőrzi az egyéb könyvtári szolgáltatásokat, 
tájékoztatja, és tanácsokkal látja el a felhasználókat.  
 
Fő feladata a felnőtt részlegben a kölcsönzéshez kapcsolódó egyéni foglalkozás az olvasókkal, 
ennek során referensz és általános szóbeli tájékoztatás nyújtása, valamint irodalomkutatás 
igény szerint – a rendelkezésre álló nyomtatott segédeszközök, számítógépes adatbázisok, 
valamint az interneten elérhető információforrások felhasználásával. Szükség esetén 
megtanítja az olvasót azok használatára. Dokumentumok kölcsönzése, visszavétele. 
 
Rendszeresen végzi a könyvtári állomány vizsgálatát, javaslatot tesz selejtezésre és 
köttetésre, a javításra szánt könyveken elvégzi a szükséges javításokat. 
 
Megállapítja a kölcsönző által megrongált, vagy elveszett dokumentumok kártérítési 
összegét, az összeget bevételezi. 
 
Folyamatos kapcsolatot tart fenn a város középfokú intézményével, az általános iskola felső 
tagozatával. Igény esetén csoportos könyvtárlátogatást vezet, könyvtárhasználati 
foglalkozásokat tart. Jó kapcsolatot tart az intézmények nevelőivel. 
 
Figyelemmel kíséri a pályázatokat, munkaterületének megfelelően segíti a könyvtár 
pályázatainak elkészítését. 
 
Évente legalább két alkalommal felszólító leveleket küld a késedelmes olvasók részére. 
 
Részt vesz a könyvtár szerzeményezésében /Könyvek és más nyomtatott, audiovizuálisan 
vagy digitálisan rögzített anyagot, a könyvkereskedői ajánlatokat átnézi, az olvasói igények 
gyűjtőköri elvek figyelembevételével javaslatot tesz a beszerzésre, kiválasztása, és 
beszerzésre ajánlása. 
 
Könyvtári és információs szolgáltatások elemzése és módosítása a felhasználói igények 
változásai szerint. 
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Részt vesz az intézményi (fénymásolás, szkennelés, fotónyomtatás) szolgáltatások 
elvégzésében, végzi a szolgáltatás díjainak beszedését. 
 
Elvégzi a könyvtárközi kérések teljes feladatkörét, online kérőlapok kitöltését, továbbítását, 
nyilvántartás vezetését, a dokumentumok visszaküldését. 
 
Az újonnan beszerzett dokumentumokat átnézi, észrevételezi a tájékoztatás szempontjából, 
mielőtt az új könyvek közé kihelyezné. 
 
Nyilvántartja a hangos könyveket, igény esetén javaslatot tesz azok beszerzésére. 
Folyamatos sajtófigyelést végez, amennyiben szükséges digitalizálás formájában bővíti a 
gyűjteményt. 


 
Naponta ellátja a különböző sajtótermékek érkeztetését, hiány esetén reklamációját, és a 
sajtótermékek szemlézését. 


 
Részt vesz a könyvtár rendezvényeinek szervezéseiben, lebonyolításában az azok melletti 
ügyeletben. 


 
Feladata a TEXTLIB integrált könyvtári rendszer minél jobb megismerése a rendszerben a 
munkaköréhez kapcsolódó feladatok, (dokumentum keresés, kölcsönzés, olvasók beírása) 
pontos megbízható elvégzése. 


 
Felelőssége:  


Felelősséggel tartozik az intézmény berendezéseinek és vagyontárgyainak védelméért és 
biztonságáért, valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet részletes 
munkaköri leírása tartalmaz. Jogosult az intézményi vagyont sértő károsító bármely 
cselekmény, mulasztás esetén bejelentés megtételére. 


Kollégáival, az intézménnyel kapcsolatban álló, szolgáltatásainkat igénybe vevőkkel 
készséges, jó munkakapcsolatot tart fenn. 


Muzeológus feladatai: 


Gondoskodik muzeális gyűjtemény szakmai működtetéséről, a rábízott tárgyi és 
dokumentációs történeti és néprajzi értékek szakszerű és törvényben foglaltaknak megfelelő 
megőrzéséről és bemutatásáról. 


 
A munkaterv végrehajtásához rendelkezésre bocsátott eszközök gazdaságos felhasználását 
anyagi felelősséggel végzi. 


 
A Gyűjtemény állapotáért, a nyilvántartások naprakész vezetéséért a gyűjteményi anyag 
műtárgyvédelmi felügyeletéért és a gyűjteményi revízió hétévenkénti elvégzéséért 
felelősséggel tartozik. 
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Részt vesz az intézmény közművelődési feladataiban (kiállítások rendezése, tárlatvezetés, 
ismeretterjesztő írások, előadások, rendezvényeken ügyeletet tart stb.), azok szervezésében, 
megvalósításában. 
Hétvégére biztosítja a közönség számára a kiállítás látogathatóságát, ügyeletet tart a Kjt. 
illetve a Mt. előírásait figyelembe véve. 


 
Az intézmény vezetője megbízásából képviseli a gyűjteményt a szakterületén rendezett 
fórumokon, a hallottakról az intézmény vezetőjének beszámol. 


 
Tudományos tevékenysége során a szakterületének megfelelő kutatási témák 
feldolgozására, publikálására törekszik. 


 
Segíti a gyűjteményhez forduló kutatók munkáját. 


 
Végzi a tudományos segédgyűjtemény gyarapítását. (adattár – fotótár). 


 
Végzi a gyűjtemény feldolgozó és nyilvántartó munkálatait. Gondoskodik a raktári rend 
kialakításáról és fenntartásáról. 


 
Folyamatos kapcsolatot tart fenn a város oktatási intézményeivel, ismerteti velük a különféle 
múzeumi programokat. 


 
Figyelemmel kíséri a közönségigény alakulását, melynek tapasztalatait munkája során 
hasznosítja. 
 
Múzeumi közművelődési szakember feladatai: 


 
Gondoskodik muzeális gyűjtemény szakmai működtetéséről, a rábízott tárgyi és 
dokumentációs történeti és néprajzi értékek szakszerű és törvényben foglaltaknak megfelelő 
megőrzéséről és bemutatásáról.  


 
A munkatervben nem szereplő szakmai feladatot csak az igazgató engedélyével végezhet. 


 
A munkaterv végrehajtásához rendelkezésre bocsátott eszközök gazdaságos felhasználását 
anyagi felelősséggel végzi. 


 
A Gyűjtemény állapotáért, a nyilvántartások naprakész vezetéséért a gyűjteményi anyag 
műtárgyvédelmi felügyeletéért és a gyűjteményi revízió hétévenkénti elvégzéséért 
felelősséggel tartozik. 


 
Részt vesz az intézmény közművelődési feladataiban (kiállítások rendezése, tárlatvezetés, 
ismeretterjesztő írások, előadások, rendezvényeken ügyeletet tart stb.), azok szervezésében, 
megvalósításában. 


 
Hétvégére biztosítja a közönség számára a kiállítás látogathatóságát, ügyeletet tart a Mt. 
előírásait figyelembe véve. 
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Az intézmény vezetője megbízásából képviseli a gyűjteményt a szakterületén rendezett 
fórumokon, a hallottakról az intézmény vezetőjének beszámol.  


 
A szorosan vett tudományos és szakfeladaton kívül – az intézményvezető utasítására - egyéb 
időszakos feladatot is köteles ellátni. 
Tudományos tevékenysége során a szakterületének megfelelő kutatási témák 
feldolgozására, publikálására törekszik. 
Segíti a gyűjteményhez forduló kutatók munkáját. 


 
Végzi a tudományos segédgyűjtemény gyarapítását. (adattár – fotótár). 


 
Végzi a gyűjtemény feldolgozó és nyilvántartó munkálatait. Gondoskodik a raktári rend 
kialakításáról és fenntartásáról.  


 
Folyamatos kapcsolatot tart fenn a város oktatási intézményeivel, ismerteti velük a különféle 
múzeumi programokat. 


 
Figyelemmel kíséri a közönségigény alakulását, melynek tapasztalatait munkája során 
hasznosítja. 
 
Felelőssége:  


Felelősséggel tartozik az intézmény berendezéseinek és vagyontárgyainak védelméért és 
biztonságáért, valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet részletes 
munkaköri leírása tartalmaz. Jogosult az intézményi vagyont sértő károsító bármely 
cselekmény, mulasztás esetén bejelentés megtételére. 


Kollégáival, az intézménnyel kapcsolatban álló, szolgáltatásainkat igénybe vevőkkel 
készséges, jó munkakapcsolatot tart fenn. 


3.2.3. További munkakörök általános feladata:  
       
Takarító: 
 
Szeghalmi Művelődési és Szabadidőközpont, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
összes helyiségének – irodák, mosdók, konyha, raktár, folyosó, kiállító terület, kölcsönző tér, 
rendezvényterem, kutató szoba, takarítószeres raktár, kazánház– takarítása. 


 
Minden nap figyelemmel kíséri a rendezvénynaptárt, a rendezvények időpontjait. Azok 
figyelembevételével tartja rendben, illetve készíti elő a helyiségeket. Fokozottan figyel a 
rendes szellőztetésre, folyamatos fertőtlenítésre, a mosdók tisztaságára, ajtók lemosására. 
Rendezvények alkalmával gondoskodik, hogy tisztálkodási szerek /papírtörölköző, wc-papír, 
szappan/ mindig legyen a helyiségben. 


 
A berendezések, tárgyak, egyéb felszerelések meghibásodásáról tájékoztatja a közvetlen 
felettesét. 
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A rendes napi takarítás mellett végzi a szezonális nagytakarításokat. 
 


Munkáját közvetlenül a felettese irányítja. 
 


Napi rendszerességgel elhozza az intézmény részére szóló dokumentumokat a postáról, 
valamint a székhelyről és más telephelyről. 


 
Ismerje és tartsa be az intézmény tűz-és munkavédelmi előírásait. 


 
Figyeljen oda az energiatakarékos – víz, villany, fűtés – működésre. 
 
Felelőssége:  


Felelősséggel tartozik az intézmény berendezéseinek és vagyontárgyainak védelméért és 
biztonságáért, valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet részletes 
munkaköri leírása tartalmaz. Jogosult az intézményi vagyont sértő károsító bármely 
cselekmény, mulasztás esetén bejelentés megtételére. 


Kollégáival, az intézménnyel kapcsolatban állókkal, szolgáltatásainkat igénybe vevőkkel-akik 
az intézményt látogatják - készséges. 


4. Magasabb vezető és vezető beosztáshoz tartozó feladat- és hatáskörök, a helyettesítés 
rendje, felelősségi szabályok  
 
4.1. Igazgató 
 
Az intézmény igazgatója az intézmény vezetését az SZMSZ-ban foglaltak szerint látja el.  
Az igazgató egyszemélyi felelősséggel vezeti az intézményt, képviseli az intézmény érdekét a 
fenntartó előtt.  
 
Felelős: 
 


- az intézmény közfeladatának jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban 
foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint a költségvetési szerv számára 
jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért; 


- az intézmény vagyonkezelésében, használatában adott vagyonnal kapcsolatosan a 
vagyonkezelői jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért; 


- az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság, a gazdaságosság és az 
eredményesség követelményeinek érvényesítéséért; 


- a tervezési, beszámolási, kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és 
hitelességéért; 


- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért; 
- az államháztartási belső kontrollrendszer megszervezéséért és hatékony 


működtetéséért; 
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- az intézmény besorolásának megfelelően a szakmai és pénzügyi folyamatok nyomon 
követési rendszerének működtetéséért; 


- a közművelődési szakmai munkáért; 
- a közművelődési és egyéb munkavégzés egészséges és biztonságos feltételeinek 


megteremtéséért; 
- a kulturális és közgyűjteményi szakemberek ötéves képzési tervének, valamint az 


éves beiskolázási tervének elkészítéséért; 
- a szakmai alkalmazottak továbbképzésének megszervezéséért; 
- a statisztikai adatszolgáltatásért; 
- az alkalmazotti alapnyilvántartás rendszerének működtetéséért, az adatvédelmi 


szabályok megtartásáért; 
- az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért; 
- a jogszabály szerinti további vezetői feladatok ellátásáért. 


 
Feladata: 
 
Az intézmény vezetése, a szakmai munka irányítása és ellenőrzése; 


- a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény biztonságos működéséhez 
szükséges személyi, tárgyi és módszertani feltételek biztosítása; 


- a munkavállalói érdekképviseleti szervezetekkel való együttműködés; 
- az intézmény teljes körű képviselete külső szervek előtt; 
- a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása a pénzügyi szabályzatok alapján; 
- a munkáltatói jogok gyakorlása; 
- mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a belső ellenőrzésről szóló 


jogszabály a költségvetési szerv vezetőjének előír; 
- a kulturális szakemberek szervezett képzésével kapcsolatos ötéves képzési terv és az 


éves beiskolázási terv, valamint szükség esetén a módosítás elkészítése; 
- a katasztrófa, tűz- és polgári védelmi, valamint a munkavédelmi feladatok ellátásáról 


való gondoskodás (részletes feladatait a munkavédelmi szabályzat és a tűzvédelmi 
szabályzat tartalmazza); 


- a településen működő intézményekkel, civil szervezetekkel, a társintézményekkel, 
helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel való 
kapcsolattartás; 


- az intézmény munkáját segítő szervezetek, közösségek tevékenységek támogatása; 
- a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységének, munkájának 


folyamatos értékelése; 
- az alkalmazotti közösségi, valamint a vezetői értekezletek üléseinek előkészítése és 


vezetése; 
- az intézmény működésével kapcsolatban döntés minden olyan ügyben, amelyet 


jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat, egyéb belső szabályzat nem utal más 
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hatáskörébe, döntés az intézményen belüli hatásköri és egyéb vitákban, a 
bejelentések és panaszok kivizsgálása; 


- továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt – és át nem ruházott – 
feladatok ellátása. 


 
Hatáskörök átruházása: 
 
Az intézmény igazgatója egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett a képviseleti 
jogosultság hatáskört ruházza át. 
 
Képviseleti jogosultság: az intézmény igazgatója esetenként ad megbízást a képviselet 
ellátására. 
 
Kiadványozási jogkör:  
Az intézmény nevében aláírásra az intézmény igazgatója jogosult. 
A pénzügyi kötelezettségvállalás iratok kivételével egyedüli aláíró. 
Az igazgató kiadmányozza az intézmény jelentéseit, véleményeit, beszámolóit az 
önkormányzat, valamint az illetékes hatóságok felé. 
 
4.2. Igazgatóhelyettes 
 
Jogállása:  
 
Kinevezője és közvetlen felettese az igazgató.  
Vezetői megbízását határozott időre a – fenntartó egyetértésével – az igazgatótól kapja. 
Felette a munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja.  
Az igazgató távolléte, akadályoztatása esetén az igazgató általános igazgatóhelyettese. 
Az igazgató tartós távollétében ellátja az általános igazgatási, képviseleti feladatokat, és az 
átruházott munkáltatói, utalványozási, kötelezettségvállalási jogköröket.  
 
Feladata: 
 


- Megszervezi és ellenőrzi az irányítása alá rendelt munkatársak munkáját, biztosítja a 
megfelelő munkafeltételeket és a munkák helyes elosztását. 


- Kialakítja és elkészíti az irányítása alá tartozó munkatársak feladatkörét, munkaköri 
leírásait, munkaidő-beosztásukat.  


- Elkészíti a közvetlen beosztottak továbbképzésére. 
- Javaslatot tesz az intézmény középtávú és éves szakmai programjához, fejlesztési, 


gazdálkodási terveihez.  
- Az igazgató utasításának megfelelően előkészíti az éves munkatervet és beszámolót.  
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- Segíti az igazgató humánpolitikai feladatainak ellátását, ellátja az ebben a körben 
rábízott feladatokat. 


- Gondoskodik a részére előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségek 
kifogástalan minőségű és határidőre történő teljesítéséről. 


- Az igazgató megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt. 
 
Felelőssége: 
 
A szakmai igazgató-helyettes feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon 
területre kiterjed, amelyet részletes munkaköri leírása tartalmaz. 
 
4.3. Helyettesítés rendje 
 
4.3.1. Az intézmény igazgatójának helyettesítése 
 
Az igazgatót távollétében szakmai ügyekben a szakmai helyettese, gazdasági, pénzügyi 
feladatok tekintetében a gazdasági vezetői munkakört betöltő közalkalmazott helyettesíti. Az 
igazgató tartós akadályoztatása esetén a szakmai helyettesek teljes jogkörben járhatnak el. 
Tartós akadályoztatásnak minősül az egy hónapot meghaladó távollét. A helyettesítő az 
általa tett intézkedésekért teljes felelősséggel tartozik. 
 
4.3.2. A beosztott közalkalmazottak helyettesítése 
 
A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozóra vonatkozó konkrét feladatokat a munkaköri 
leírásaikban kell rögzíteni. 
 
4.4. Kiadmányozási jogkör 
 
Az Intézmény nevében aláírásra az Intézmény igazgatója jogosult. 
A pénzügyi kötelezettség vállalás iratok kivételével önállóan ír alá. Távolléte vagy 
akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó és rendkívüli eseményre 
vonatkozó ügyiratokat az igazgató helyettese, a gazdasági és pénzügyi vonatkozású 
ügyiratokat – a helyettesítés rendje szerinti munkatárs írja alá.  
Az igazgató kiadmányoz minden olyan esetben, amelyre az Intézményen belüli irányítási, 
ellenőrzési, munkáltatói, valamint egyéb szabályozásból adódó jogosítványa vonatkozik.  
A szakmai igazgató helyettes aláírási jogköre az intézmény gazdálkodási szabályzataiban 
meghatározott összeghatárig létesített megbízási szerződések, felkérések, megrendelések, 
terembérleti szerződések aláírására terjed ki. Az Intézmény gazdálkodásával kapcsolatos 
pénzügyi kötelezettséget az „Aláírási jogok szabályozása” című szabályzat tartalmazza. 
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4.5. Munkáltatói jogok gyakorlásának rendje 
 
Az Intézmény igazgatója gyakorolja a munkáltatói jogköröket:  


- közalkalmazotti jogviszony, munkavállalói jogviszony létesítése és 
megszüntetései; 


- Mt. 46 §. szerinti kötelező tájékoztatás megadása; 
- munkaköri leírás meghatározása; 
- munkavégzéssel kapcsolatos utasítás; 
- kinevezés közös megegyezéssel történő módosítása; 
- joghatást kiváltó egyoldalú jognyilatkozat; 
- döntés a közalkalmazotti jogviszonnyal való összeférhetetlenségről; 
- a munkaidőt érintő munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezése; 
- írásbeli hozzájárulás munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésére, 


amennyiben a közalkalmazott munkaideje a közalkalmazotti jogviszonyban és 
munkavégzésre irányuló további jogviszonyban azonos időtartamra esik; 


- mentésítés a munkavégzési kötelezettség alól; 
- kártérítési eljárás megindítása, kártérítésre kötelezés; 
- döntés a továbbképzési és beiskolázási tervbe való felvételről; 
- jogszabályban meghatározott esetben mentesítés a továbbképzési kötelezettség 


teljesítése alól; 
- tanulmányi szerződés kötése; 
- éves rendes szabadság és fizetés nélküli szabadság engedélyezése; 
- munkaidőkereten belüli munkaidő-beosztás meghatározása, helyettesítés, 


rendkívüli munkaidő elrendelése. 
 


5. Közalkalmazotti és munkavállalói jogviszonyt érintő rendelkezések 
 
5.1. Közalkalmazottak és munkavállalók jogállása és feladatai 
 
Az igazgató közvetlen irányítása és felügyelete mellett végzik feladataikat.  
Munkavégzésük és szakmai területeik ellátásának hatékonysága érdekében szakmai 
kezdeményezésekkel, javaslatokkal élnek, szakmai véleményt nyilvánítanak, szakterületüket 
érintő pályázati rendszereket kísérnek figyelemmel. 
 
5.2. Magatartási szabályok 
 
A Mt. szóló 2012. évi I. törvény, valamint a Kjt. előírásait kell alkalmazni az általános 
magatartási követelmények – Mt. 6. és 8. § -, a személyhez fűződő jogok védelme – Mt. 9-11. 
§-, valamint az egyenlő bánásmód követelménye – Mt. 12. § - tekintetében. 
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5.3. A közalkalmazotti és munkavállalói jogviszony 
 
A munkaviszony létrejöttével, a munkavégzés teljesítésével és díjazásával, a munkaköri 
kötelezettségekkel, a munkaidő beosztással és a szabadsággal kapcsolatos kérdések 
szabályozása a közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. 
törvény, a Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény továbbá a közfoglalkoztatásról, 
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény érvényes előírásai 
szerint történik.  


5.4. Munkaköri leírás 
 
Az Intézményben foglalkoztatottak feladatait a névre szóló munkaköri leírások tartalmazzák, 
melyek kiterjednek a foglalkoztatottak jogállására, a munkakörnek megfelelően feladataira, 
jogaira és kötelezettségeire.  
A foglalkoztatott aláírásával igazolja a munkaköri leírás átvételét és az abban foglaltak 
tudomásul vételét. 
A munkaköri leírás a közalkalmazott kinevezési okmányának mindenkori mellékletét képezi. 
A munkaköri leírásokat a szervezeti módosulás, személyi változás, valamint feladat változása 
esetén, azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani kell. 
A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért az igazgató a felelős. 
 
5.5. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 
 
Megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás fizetésére saját dolgozó esetében a 
munkakörébe nem tartozó konkrét feladatra vonatkozóan, előzetesen írásban kötött 
megbízási szerződés alapján, a megbízó által igazolt teljesítés után kerülhet sor. 
A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység számla ellenében történő 
igénybevételére szerződés külső személlyel, szervezettel csak jogszabályban vagy irányító 
szerv által szabályozott feladatok elvégzésére köthető, amennyiben a szerződés megkötése 
az alapfeladat ellátáshoz feltétlenül szükséges, továbbá, ha a feladat elvégzéshez megfelelő 
szakértelemmel rendelkező személyt az Intézmény nem foglalkoztat, vagy a szolgáltatás 
egyedi, időszakos vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat. 


 
5.6. Munkavégzés szabályai 
 
5.6.1. Alapvető kötelezettségek 
 
Az alkalmazott munkaköri feladatait a közalkalmazotti jogviszonyra és a Mt.-re vonatkozó 
szabályoknak az egyéb szakmai szabályoknak és szokásoknak, valamint a munkáltató 
utasításainak megfelelően, a közérdek figyelembe vételével látja el.  
 
A munkavállaló köteles: 
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- a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni; 
- munkaideje alatt – munkavégzés céljából, munkára képes állapotban – a 


munkáltató rendelkezésére állni. 
- munkáját személyesen az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a 


munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni; 
- a munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást 


tanúsítani; 
- munkatársaival együttműködni. 


 
5.6.2. A munkahelyen történő megjelenés akadályának, a távollét bejelentése. 
 
A közalkalmazott és munkavállaló távolmaradásának bejelentési módja: 


- személyesen kérelem formájában 
- email-ben kérelem formájában 
- indokolt esetben telefonon 


Elmulasztásának következménye igazolatlan napot von maga után. 
 
5.6.3. Munkára képes állapot, munkavégzést kizáró körülmények 
 
Munkára képes állapot az olyan fizikai és szellemi állapot, amely nem gátolja a munkaköri 
feladatok elvégzését. 
A munkáltató jogosult és – a munkavédelmi szabályok értelmében – köteles az alkalmazott 
munkára képes állapotát ellenőrizni, az alkalmazott köteles az ellenőrzésben közreműködni, 
azt elősegíteni. 
Nem állhat munkába az, akit egészségi állapota erre alkalmatlanná tesz.  
 
5.6.5. A munka- és pihenőidő 
 
Az Intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók teljes napi munkaideje 
napi 8 óra, de a munkáltató ennél rövidebb napi munkaidőben – részmunkaidőben – is 
megállapodhat az alkalmazottal. 
 
5.6.6. A Szabadság 
 
Alap és pótszabadság 
Az intézmény dolgozóinak szabadságának mértékét a KJT, valamint a Munka 
Törvénykönyvében foglalt előírások szerint kell megállapítani. A dolgozókat megillető és 
kivett szabadságokról nyilvántartás vezetéséért az Intézmény igazgatója a felelős. A 
szabadságot esedékességének évében kell kiadni. A szabadság kiadásánál a közalkalmazott 
és az intézmény érdekeit egyaránt figyelembe kell venni. A rendes szabadság kiadásához - a 
dolgozókkal előzetesen egyeztetett éves szabadságolási tervet kell készíteni. 
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Fizetés nélküli szabadság 
A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak az 
intézményvezető jogosult. 
 
5.6.7. A munka díjazása 
 
A fizetési fokozatok közötti várakozási idő csökkentése. 
A közalkalmazott várakozási ideje tartósan magas színvonalú munkavégzése esetén egy évvel 
csökken, ha a közalkalmazott az Intézmény alaptevékenységének megfelelő és a betöltött 
munkaköréhez illeszkedő, legalább 120 órás képzést – tanúsítvánnyal vagy oklevéllel 
igazoltan – elvégzett. 
 
Helyettesítési díj 
Ha a közalkalmazott munkaköre ellátása mellett a munkáltató rendelkezése alapján 
átmenetileg más munkakörében tartozó feladatokat is ellát, s ezáltal jelentős többletmunkát 
végez illetményén felül a végzett munkával arányos különdíjazás (helyettesítési díj) is 
megilleti. A helyettesítést az igazgató írásban rendeli el. 
 
5.6.8. Munkavállalók kártérítési felelőssége 
 
Az alkalmazott a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű 
használati tárgyakat (értékeket) csak az Intézmény igazgatójának engedélyével vihet be a 
munkahelyére. 
Az Intézmény tulajdonában lévő eszközök) pl. számítógép, audiovizuális eszköz stb.) 
kivitelére az igazgató írásos engedélyével kerülhet sor. 
Az Intézmény valamennyi munkavállalója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak 
rendeltetésszerű használatáért, a gépek és eszközök stb. megóvásáért. 
 
5.6.9. Szociális és egyéb juttatások 
 
Intézményi orvosi ellátás 
Az Intézmény dolgozói részére a munka-alkalmassági orvosi ellátás szerződéssel biztosított. 
 
A munkába járással kapcsolatos utazási költségterítése: a dolgozó az utazási bérlet 86%-ára 
jogosult. 
 
Munka- és védőruha juttatás 
Az intézmény a közalkalmazott részére a költségvetési előirányzata terhére munkaruhát 
biztosít. A munkaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a juttatási 
időket és az egyéb feltételeket az SzMSz 1. melléklete rögzíti a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló törvény idevonatkozó rendelkezései alapján. 
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A munkaruha juttatásra való jogosultság az alkalmazotti jogviszony első napján kezdődik. 
Nem számít be a juttatási időbe, ha az alkalmazott munkavégzése betegség vagy bármely 
okból 60 napnál hosszabb ideig szünetel. A kihordási idő ezen időtartammal 
meghosszabbodik. 
 
Béren kívüli juttatások 
Széchenyi Pihenő Kártya a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-a 
szerint. 
 
6. Az Intézmény működési rendje 
 
6.1. Az Intézményi munkát segítő fórumok 
 
Az Intézmény vezetője a hatékony és magas színvonalú szakmai munka érdekében 
rendszeresen tájékozódik és tájékoztatást nyújt az alkalmazottaknak. 
 
6.1.1. Vezető értekezlet 
 
Az Intézmény vezetője szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal vezetői 
értekezletet tart. 
A vezetői értekezleten részt vesz az Intézmény valamennyi munkavállalója (beleértve a 
közfoglalkoztatottakat is). 
 
A vezetői értekezlet feladata: 


- szakmai koncepciók, tervek előkészítése, elfogadása; 
- tájékozódás, tájékoztatás a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek 


munkájáról; 
- az Intézmény, valamint a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek aktuális 


és konkrét feladatainak áttekintése, 
- az Intézmény egészét érintő szervezeti egységek, szakmai közösségek aktuális és 


konkrét feladatainak áttekintése, 
- az Intézmény egészét érintő szervezeti és működési kérdése megvitatása, 


döntések előkészítése, 
- az Intézmény munkavállalóit érintő munkakörülményeket befolyásoló kérdések, 


fejlesztés, felújítás rangsorolása, 
- az Intézmény működésével összefüggő tervek, szabályok áttekintése, 
- az Intézmény gazdálkodásának időszaki értékelése, 
- mindazoknak a javaslatoknak a megtárgyalása, amelyeket az igazgató vagy az 


értekezlet tagjai előterjesztenek. 
 
 







29 
 


6.1.2. Munkaértekezlet 
 
A napi szinten tartott egyeztetések, valamint a munkaértekezletek feladata: 


- munkarend és program megbeszélés; 
- az előző időszak munkájának értékelése; 
- javaslatok megtárgyalása; 
- határidős feladatok megbeszélése. 


 
6.2. Intézményen kívüli, azaz külső kapcsolattartás rendje 
 
Együttműködés szakmai szervezetekkel, társintézményekkel 
Az Intézmény széleskörű szakmai kapcsolatot tart fenn a települési, járási, megyei és 
országos szakmai és országos szakmai és társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, sajtóval, 
nevelési-oktatási intézményekkel. 
Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az Intézmény a szakmai szervezetekkel, 
társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködési megállapodást köthet. 
 
Az igazgató kapcsolattartása 
Az egész Intézményt érintő ügyekben történő kapcsolattartás az igazgató feladata. Kiemelt 
kapcsolatot tart fenn a következő szervezetekkel: 


- Nemzeti Művelődési Intézet Békéscsabai Megyei Igazgatósága, 
- helyi nevelési-oktatási intézmények, 
- helyi, országos szakmai és civil szervezetek, 
- helyi gazdálkodó szervezetek. 


 
6.3. Szakmai munka belső ellenőrzésének rendje 
 
6.3.1. Az ellenőrzés célja 
 
A szakmai munka belső ellenőrzésének a legfontosabb feladata az Intézményben folyó 
közművelődési tevékenység hatékonyságának mérése, annak feltárása, hogy milyen 
területeken kell és szükséges megerősíteni a közművelődési szakemberek munkáját, milyen 
területen kell a rendelkezésre álló eszközöket felújítani, illetőleg bővíteni. 
 
6.3.2. Az igazgató ellenőrzési tevékenysége 
 
Az igazgató közvetlenül ellenőrzi 


- a közvetlen irányítása alá tartozó vezetők és 
- a hozzá közvetlenül beosztott szakemberek szakmai munkáját. 


Az ellenőrzés módszerei: 
- beszámoltatás és 
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- célvizsgálat, amelynek megállapításait az érintettel meg kell beszélni. 
A beszámoltatás lehet közvetlen, történhet szóban vagy írásban. 
 
6.3.3. A közművelődési szakmai munka ellenőrzése 
 
Az ellenőrzés kiterjed: 


- a közművelődési rendezvények, előadásokra, 
- a tanfolyami és klub kisközösségekre, 
- az intézményhasználó civil szervezetek küldetésük szerinti helyhasználatára. 


Az ellenőrzést minden területre kiterjedően a szakmai igazgató-helyettes, a tanfolyamok 
ellenőrzését a munkakörük szerint illetékes művelődésszervezők végzik. 
Az ellenőrzés módszere: 


- személyes tapasztalatszerzés 
 
6.4. Intézményen kívüli külső kapcsolattartás rendje 
 
Az Intézmény együttműködik Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testületével, a 
Polgármesteri Hivatallal, széleskörű szakmai kapcsolatot tart fenn megyei és országos 
szakmai és társadalmi szervezetekkel. 
 
 
6.5. Az Intézmény nyitvatartása 
 
Az általános nyitvatartási idő, amely a közművelődési programtól függően változhat: 
 
 Nyitvatartási idő 
 Könyvtár-


Múzeum 
Tildy utcai 
kiállítóhely 


Művelődési 
Központ 


Sportcsarnok 


Hétfő 9.00-17.00 8.00-16.00 8.00-20.00 8.00-21.00 
Kedd 9.00-17.00 8.00-16.00 8.00-19.00 8.00-21.00 
Szerda 9.00-17.00 8.00-16.00 8.00-19.00 8.00-21.00 
Csütörtök 9.00-17.00 8.00-16.00 8.00-19.00 8.00-21.00 
Péntek 9.00-17.00 8.00-16.00 8.00-19.00 8.00-21.00 
Szombat 8.00-12.00 - Rendezvénytől 


függően 
Sportrendez-


vénytől függően Vasárnap - - 
 
6.6. Az Intézmény létesítményeinek és helyiségeinek hasznosítási rendje 
 
Az Intézmény székhelyépületét címtáblával, zászlóval, az intézményegységeket zászlóval kell 
ellátni. 
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Az épületek helyiségeit és létesítményeit rendeltetésszerűen kell használni. Az önkormányzat 
által az Intézmény szakmai alapfeladataként meghatározott, valamint az alaptevékenysége 
ellátására rendelkezésére álló, időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó, nem 
haszonszerzés céljából végzett tevékenysége alaptevékenységének minősül. 
 
6.7. Az Intézményben végezhető reklámtevékenység 
 
Az Intézményben reklámhordozó csak az igazgató 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 a közbiztonság megsértésére, a környezet, a természet károsítására ösztönöz. 
 
Elsősorban olyan reklám engedélyezhető, amely az intézmény használói részére pozitív 
értékeket közvetít: 


- a kultúra, a művelődés közvetítésére szolgál, 
- társadalmi-erkölcsi értékrendet erősíti, 
- a környezettudatos magatartási formák hatékonyságát elősegíti, 
- az egészséges életmóddal összefüggésben az egészséges táplálkozást, testedzést 


szolgálja, a sportolási lehetőséget bővíti. 
 
A társadalmi, közéleti tevékenységgel összefüggésben csak olyan reklámtevékenység 
engedélyezhető, amely jogszabályba nem ütközik. Az országos és helyi választások 
alkalmával – a választási törvénynek megfelelően – az Intézmény területén az eseményre 
vonatkozó tájékoztatók kifüggeszthetők. Politikai pártok plakátjainak kifüggesztése nem 
engedélyezhető. 
 
6.8. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére 
 
Az Intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, nyilatkozat adásra az igazgató jogosult, 
aki a közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért 
felelős. 
A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni, a hivatali titoktartásra 
vonatkozó rendelkezésekre, valamint az Intézmény jó hírnevére és érdekeire. 
A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az Intézmény dolgozóinak elő 
kell segíteniük. 
Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amely az 
Intézménynek anyagi vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyek a 
döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. 
A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás 
nyilatkozatnak minősül. 
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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. 
 
7. Intézmény védelme 
 
7.1. Óvó, védő előírások 
 
Minden közalkalmazottnak, munkavállalónak ismernie kell az Intézmény Munka- és 
Tűzvédelmi Szabályzatát, valamint tűz esetére az előírt utasításokat, a menekülés útját, azt 
át kell tudni adniuk az Intézmény használói számára. 
 
7.2. Rendkívüli esemény esetén követendő eljárás 
 
Rendkívüli eseménynek minősül a megszokott, mindennapos gyakorlattól eltérő körülmény 
felmerülése, melynek során egyedi, eseti döntés válik szükségessé. 
Ilyen esemény lehet például: 


- baleset 
- bombával való fenyegetés 
- tűz 
- illetéktelen személy behatolása vagy bármely más rendkívüli esemény. 


 
Teendők a rendkívüli esemény esetén: 
Amennyiben a legkisebb gyanú vagy jel arra utal, hogy az Intézmény épületeiben 
tartózkodók testi épségét az épületben maradás veszélyezteti, az épületet a benn levőkkel el 
kell hagyni. 
A rendkívüli eseményt azonnal jelenteni kell a főigazgatónak/igazgatónak távollétében 
helyettesének. Az Intézmény főigazgatója/igazgatója intézkedik arról, hogy a fenntartó és 
más érintett hivatalos szerv értesítése mielőbb megtörténjen. 
 
8. Továbbképzés tervezése, lebonyolítása, finanszírozása 
 
8.1. A képzési és beiskolázási terv elkészítése, véleményezése, módosítása 
 
Közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony alapján, szakmai munkakörben, legalább 6 
órában foglalkoztatott közép- és felsőfokú végzettségű szakembereket érinti.   
Az Intézmény vezetője a közművelődési szakemberek szervezett képzésére – a jogszabályban 
meghatározottak szerint – ötéves időszakonként képzési tervet, ennek alapján minden adott 
naptári évre beiskolázási tervet készít. Az Intézmény vezetője nyilvántartja a kulturális 
szakemberek képzésének kezdő és befejező időpontját. 
A képzési tervet az intézményvezető szükség szerint felülvizsgálja és módosíthatja. A 
módosítás során meg kell tartani a véleményeztetésre vonatkozó szabályokat. 
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8.2. A képzéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések 
 
Felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok idején a közalkalmazott köteles igazolni, 
hogy beiratkozott az adott félévre, és le kell adnia a konzultációs időpontokat. 
Az Intézmény alapfeladatának ellátásához kapcsolódó továbbképzésben résztvevővel 
tanulmányi szerződést lehet kötni. Nem kell tanulmányi szerződést kötni a rövid időtartamú 
képzések esetében. 
 
8.3. Tanulmányi szerződés 
  
Tanulmányi szerződés megkötésével a munkáltató a munkaerő-gazdálkodási szempontból 
figyelembe vehető második diploma megszerzését, a szakirányú továbbképzés keretében 
tanulókat, hallgatókat, a közművelődési szakemberek ötévenként szervezett képzésében, 
valamint az Intézményben hasznosítható képesítést, ismereteket nyújtó iskolarendszeren 
kívüli képzésben résztvevőket támogatja. 
 
 A tanulmányi szerződésben a munkáltató: 


1.) mentesítést ad a munkavégzés alól és távolléti díjat biztosít: 
- a képzésben, továbbképzésben történő részvétel – oktatási intézmény által 


igazolt – idejére; 
- vizsgánként, vizsgatárgyanként 4 munkanapra, beszámítva a vizsga napját (fizetett 


tanulmányi szabadság); 
- diplomamunka (szak- és évfolyamdolgozat) elkészítéséhez 5 munkanapra. 
2.) meghatározza, hogy az intézmény éves költségvetés terhére milyen összegben 


tudja biztosítani a tandíjat, a részvételi díjat, az utazási költséget. 
 


A közalkalmazott kötelezi magát, hogy 
- a tanulmányi szerződés szerinti tanulmányokat folytatja; 
- a képzettség megszerzése után a támogatás mértékével arányos időn – de 


legfeljebb öt éven keresztül – közalkalmazotti és munkavállalói jogviszonyát 
felmondással nem szünteti meg. 


 
Ha a továbbképzés teljesítésére olyan akkreditált tanfolyam keretében kerül sor, 
amely munkanapokat vesz igénybe, a munkatársak munkaidő – beosztását a 
tanfolyamon való részvételhez kell igazítani. 
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9. Az intézmény iratkezelése: 


Az Intézmény Iratkezelési szabályzatát a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
9.1. Hivatali titkok megőrzése.  
 
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. 


Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők: 


- a foglalkoztatott dolgozók személyi anyagai 
- a szolgáltatást igénybe vevő (regisztrált) használók személyi adatai 
- a munkáltatással összefüggő adatok, és más információk 
- a könyvtár számítástechnikai rendszerének, elektronikus információ 


szolgáltatásának biztonságát védő információk 
- az Intézmény biztonsági, vagyoni és tűzvédelmi adatai- ezek műszaki, technikai 


alkalmazásai és paraméterei 
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. 


10. Az SZMSZ mellékletei 
 


1. sz. MUNKARUHÁRA JOGOSULTAK KÖRE, KIHORDÁSI IDŐ 


2. sz. AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK ÉS HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI, 
HASZNOSÍTÁSI RENDJE 


 
3. sz. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 


 
4. sz. GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 


 
5. sz. TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 
 
6. sz. SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
 
7. sz. AZ INTÉZMÉNY ALAPSZOLGÁLTATÁSAI 
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11. Záró rendelkezések 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat Szeghalom Város Önkormányzata jóváhagyásával lép 
hatályba és visszavonásig érvényes. 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának felterjesztése a fenntartó felé: 
 
 
Szeghalom, 2021. március 03. 


 
 
        Nagyné Hajdu Erzsébet 


                      igazgató 
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1. számú melléklet 


 


MUNKARUHÁRA JOGOSULTAK KÖRE, KIHORDÁSI IDŐ 


 


A munkaruhát a közalkalmazott vásárolja meg. A beszerzésről, a vásárlásról – az 
intézmény nevére címzett – szabályos készpénzfizetési számlát kell leadni. 
A közalkalmazott a munkaviszony létesítésekor, próbaidő kikötése esetén annak lejárta 
utáni napon szerez jogosultságot a juttatás igénybevételére. A kihordási idő ezután 
kezdődik. 
A juttatási időbe nem számít be: 


- a gyes 
- a gyed 
- a katonai szolgálat időtartama 
- 30 napon túli fizetés nélküli szabadság 
- 30 napon túli táppénz. 


A munkaruha a kihordási idő alatt az intézmény tulajdonát képezi, azt követően a 
közalkalmazott tulajdona lesz. 
A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésekor a juttatási idő hátralévő 
hányadának megfelelő összegben köteles a munkaruhát megváltani. 
A kihordási időt teljesítettnek kell tekinteni: 


- öregségi nyugállományba helyezéskor 
- rokkantsági nyugállományba helyezéskor 
- elhalálozás esetén. 


A munkaruha karbantartásáról a közalkalmazott köteles gondoskodni, ezért semmiféle 
külön költségtérítés nem illeti meg. 
 


 


Munkakör Munkaruha megnevezése, 
mennyisége 


Kihordási idő 


Gondnok, karbantartó 2 részes munkaruha, 1 pár 
munkavédelmi cipő, 1 pár 


tornacipő 


24 hónap 


Gyűjteménykezelő 
muzeológus 


Köpeny, kesztyű, védőruha, 
védőcipő, védőmaszk 


24 hónap 
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2. számú melléklet 
 
 


AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK ÉS HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI, 
HASZNOSÍTÁSI RENDJE 


 


1.) Művelődési Központ 
Címe: 5520 Szeghalom, Tildy Z. u. 30. 
Telefonszáma:  66/371-543, 66/371-542 
 


A napi nyitvatartási idő kezdő és befejező időpontját a helyi hagyományok, az intézményi 
adottságok, a művészeti csoportok igényei alapján az intézmény vezetője határozza meg. 


A Művelődési Központ házirendje 
 


Nyitva tartási idő az intézmény látogatói részére: 


hétfő-csütörtök:  8.00 – 20.00 óráig 


péntek:  8.00 – 21.00 óráig 


Az ettől eltérő nyitva tartás a rendezvényektől függ, azokhoz igazodik. 


Az intézmény által szervezett programok, szakkörök, tanfolyamok, szolgáltatások, 
rendezvények stb. mindenki által igénybe vehetőek, a meghatározott díj ellenében. 


Minden látogató felelőssége, kötelessége az intézmény tárgyi, technikai felszerelésének 
megóvása. 


Az intézmény berendezéseiben kárt okozó köteles a javítás, ill. a keletkező kár költségeit 
megtéríteni. 


Rendbontás esetén az ügyeletes felszólítására a rendbontó köteles az intézményt elhagyni. 


Az intézményt ittas egyének nem látogathatják. 


Az intézmény területén a dohányzás tilos, dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad! 


Az épületbe kerékpárt, motorkerékpárt behozni tilos! 


A ruhatárban elhelyezett holmikért a ruhatár üzemelése esetén vállalunk felelősséget. 


A házirend betartása és betartatása minden intézményi dolgozó kötelessége és feladata. 


A házirend betartása minden látogató kötelessége! 
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Használati rend 
  


A Városi Művelődési Központ kötelező feladatai ellátása mellett olyan szolgáltatásokkal is 
rendelkezik, melyet bármely állampolgár, civil szerveződés, csoport, intézmény igénybe 
vehet, de azokért a fenntartó által elfogadott díjakat köteles megfizetni. 


E díjfizetés alól mentesülnek:  


- az intézményben működő, rendszeres foglalkozásokat ott tartó civil 
szervezetek: Szeghalmi Búzavirág Nyugdíjas Egyesület, Pro Musica Kórus, 
Sárrét Népdalköri Egyesület 


-  a Vöröskereszt által szervezett rendezvények 
 - az Önkormányzat által szervezett rendezvények 


2.) Várhelyi Tábor 


 Szeghalom – Várhely 


Időszakosan május 1-től szeptember 30-ig fogadja a látogatókat, ebben az időszakban az 
intézmény gondnoka a táborban tartózkodik. Előzetes bejelentés, időpont egyeztetés után 
fogadjuk a vendégeket. Igény szerint október 1-től április 30-ig is fogad vendégeket. 


Házirend és használati rend 


A házirend meghatározása, célja, hatálya, megismerése: 
 


A házirend a Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ (5520 Szeghalom, Tildy Z. u. 30.) 
továbbiakban: tábor, működésének és igénybevételének rendjét tartalmazza a nem üzleti 
célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) 
Kormányrendeletben meghatározottak szerint. 
A házirend a tábor rendeltetésszerű, a pihenés, a nyaralás, a szórakozás, a sport, a tartalmas 
szabadidő eltöltés és a tanulás szabályozott jellegének biztosítására hivatott.  
A házirend a tábor szervezett turnusai, vagy időszakos használata idején a szálláshely 
igénybe vevőjére (a továbbiakban: táborozó), a tábor felnőtt közösségére, vendégeire, a 
táborban munkát végzőkre vonatkozó szabályok gyűjteménye, amely kiterjed:  


- a be- és kijelentkezéskor történő átadás-átvételre,  
- a tábor, valamint a berendezési és felszerelési tárgyak rendeltetésszerű 


használatára,  
- a tálaló konyhára, 
- a dohányzásra, a táborban és közvetlen környezetében tilalmazott 


tevékenységekre,  
- a biztonsági előírások betartására,  
- a menekülésre, a személy- és vagyonmentésre, a kárfelelősségre, továbbá  
- a táborozóért felelős személyek és a rendkívüli esemény elhárítására hivatott 


szerv rövid úton való értesítésére.  
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A házirend célja, hogy meghatározza a tábor belső rendjét és az alapvető szabályokat. E 
szabályok ismerete és elfogadása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a tábor élete az 
elvárásoknak megfelelően alakuljon. A házirend mindenki számára egyformán kötelező, 
megköveteli a közösségi lét általános szabályainak megtartását, a tábor vagyonának 
védelmét, a táborozók, a tábor üzemeltetőinek és szolgáltatóinak együttműködését. 


A TÁBOR MINŐSÍTÉSE 


A tábor minősítése – a szálláshely kialakítását, felszereltségét és szolgáltatásait figyelembe 
véve – a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján „A” kategóriájú 
gyermek- és ifjúsági tábor. 


Az üdülő területére állatot csak előzetes egyeztetés után térítés ellenében lehet behozni. 


A szállásainkat az érkezés napján 14 órától lehet elfoglalni, a távozás napján 10 óráig lehet 
igénybe venni. Nevezett időpontoktól egyeztetés szerint felár megfizetésével lehet eltérni. 


A szobák ágyszámától eltérő létszám esetén a további szállás sátorban oldható meg. 


Az épületben lévő berendezési tárgyakat, székeket, asztalokat és ágyneműt, paplant és 
párnát, valamint a pótágyakat és matracaikat tilos kivinni az épületből!  


Az üdülő igénybevételéért az érvényben lévő és kifüggesztett áraink ellenértékét előzetes 
megállapodás szerint számlázzuk ki. Csoportok esetén egy összegben kérjük szállásukat 
rendezni. A szolgáltatásaink megfizetését érkezésük napján kérjük megtéríteni. 


A szálláshely használati rendje: 


Szállásainkon dohányozni szigorúan tilos! Dohányozni csak a kijelölt helyeken. 


A tábor táborozóinak, dolgozóinak joga, hogy az intézmény valamennyi helyiségét, 
létesítményét rendeltetésszerűen, balesetmentesen használja, fokozottan ügyelve a rendre, 
tisztaságra. 


A szobák tisztaságáért az ott tartózkodók a felelősek. Az ebédlő, a szociális helyiségek 
takarítása a tábori személyzet feladata, de a tisztaság, a rend megóvása minden táborban 
tartózkodó kötelessége. A szemetet a tábor területén elhelyezett szemeteskukákban kell 
gyűjteni. 


A vendégek anyagilag felelősek a felszerelési tárgyakért, melyeket a vendég az érkezéskor 
átvesz, illetve távozáskor hiánytalanul átad. A hiányzó, vagy megrongált tárgyakat a vendég 
azonnal köteles megtéríteni. 
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A szabadtéri játékokat és a sportpályákat fegyelmezetten, egymás testi épségére ügyelve 
szabad használni. A gyermekek a szolgáltatásokat csak szülői, tanári felügyelet mellett 
használhatják (bográcsozók, szalonnasütő, játszótér, stb.) 


A szobákban élelmiszert tárolni, fogyasztani szigorúan tilos! 


Az elektromos berendezéseket (TV, villany-, gáztűzhely stb.) a biztonsági előírások 
betartásával csak felnőttek kezelhetik. A meghibásodásokat, a balesetveszélyes hibákat a 
táborvezetőnél lehet és kell bejelenteni. 


Távozáskor a helyiségeket a táborozó köteles tisztán átadni. 


A tábor felszereléseit a táborból kivinni, a szobákat átrendezni szigorúan tilos! 


A tálaló konyha berendezéseinek használati rendje, a konyhán való tartózkodásra 
vonatkozó szabályok: 


A tálaló konyha felszereléseit a konyhában végzett, illetve szabadtéri sütés, főzés esetén 
hiánytalanul, elmosogatva kell visszapakolni a helyére. A táborozók által a táborba behozott 
élelmiszereket a vendégek részére fenntartott hűtőkben tárolhatják. 


A konyha területén tartózkodó személy köteles: 


- a közösségi tulajdont védeni 
- a berendezéseket rendeltetésszerűen használni 
- a rendet és tisztaságot megőrizni 
- az energiával takarékoskodni 
- a tűz-, baleset- és egészségvédelmi szabályokat betartani. 


Gondatlan vagy szándékos károkozás esetén a jogszabályokban előírt módon és mértékben 
kártérítést kell fizetni. 


Kérjük kedves vendégeinket, hogy az üdülő házirendjét szíveskedjenek betartani! 
Köszönjük! 
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3.) Városi Sportcsarnok és Sporttelep 
     Cím: 5520 Szeghalom, Szabolcs v. u. 3. 


 


HÁZIREND 


Jelen dokumentum a Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ által üzemeltetett Városi 
Sportcsarnok és Sporttelep (továbbiakban Intézmény) területén tartott foglalkozásokra és 
rendezvényekre vonatkozó szabályokat tartalmazza. 


Az Intézmény az iskolai testnevelést, versenysportot, szabadidősportot kiszolgáló 
komplexum. Feladata a sporttevékenység támogatása mellett a lakossági és intézmény célú 
rendezvények lebonyolítása is. 


1.Nyitvatartás:  


Hétfő - Péntek: 07:00-21:00 
                          Szombat – Vasárnap: mérkőzésekhez, rendezvényekhez igazodva 
 
2. Foglalkozások: 
 
A napi nyitva tartási időn belül a megnövekedett igények figyelembe vételével az alábbiak 
szerint szabályozzuk a Sportcsarnok használatát.  


A foglalkozások időbeosztása:  


Október 15-március 14-ig: 


Hétfőtől péntekig: 07:00-14:30 Iskolai testnevelés órák 


15:00-19:00  Versenysport edzései 


19:00-21:00  Tömegsport foglalkozások 


Március 15-október 14-ig:  


Hétfőtől péntekig:   07:00-14:30 Iskolai testnevelés órák 


Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 15:00-21:00 Versenysport edzései 


Szerda:     15.00-19.00 Versenysport edzései 


Szerda:    19.00-20.00 Kosárlabdaedzés 


3. A Házirend hatálya 


a) Területi hatálya a telekrajz határán belül, tehát a Sportcsarnokot körülvevő tereken, 
parkolókban, az élő- és műfüves pályákon, futópályán, stb. és minden egyes helyiségben is 
érvényes. 
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 b) Személyi hatálya: A Házirend előírásainak betartása KÖTELEZŐ valamennyi, az Intézmény 
területén tartózkodó személyre - Használóra - nézve. 


Ide tartoznak az alábbi személyek: Üzemeltető és munkatársai, Bérlők és munkatársai, az 
Üzemeltető vagy Bérlő által rendszeresen vagy eseti jelleggel foglalkoztatott Vállalkozó, a 
megrendezésre kerülő eseményeket Látogatók, Sportolók, Kísérők. 
 
Az Intézmény szolgáltatásait igénybe vevők az Üzemeltetővel kötött bérleti szerződés 
megkötésével egyúttal a Házirend szabályait is elfogadják. 


A Házirendet mindenkivel be kell tartatni, függetlenül attól, hogy milyen célból tartózkodik 
az Intézmény területén 


A rendezvényeken résztvevők a Házirenden felül elfogadják a katasztrófa- és munkavédelmi 
szabályokat, a Sportról szóló 2004.évi I. törvény, valamint az MLSZ, MKSZ irányadó 
szabályzataiban foglaltakat, különös tekintettel a Biztonsági Szabályzat rendelkezéseire. 


4. A Házirend felülvizsgálata 


A Házirendet az Intézmény Üzemeltetője határozatlan időre alkotja meg a mindenkori 
jogszabályi és hatósági előírások betartása mellett, melyet évente legalább egy alkalommal 
felülvizsgál. 


4.1. Házirend módosítása 


Az Üzemeltető jogosult egyoldalúan módosítani a Házirend előírásait, amennyiben a 
vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások változása ezt indokolttá vagy kötelezővé teszik. 
Továbbá, ha az Intézményben folyó foglalkozások zökkenőmentes végzése ezt megkívánja. 


Az Üzemeltető köteles minden változtatásról tájékoztatni mindazt, akikkel szerződéses 
kapcsolatban áll. 


Amennyiben a Házirend valamelyik rendelkezése módosításra szorul, az nem érinti az egész 
Házirend érvényességét, csupán a vonatkozó rendelkezést kell megfelelően módosítani. 


5. Az intézmény igénybevételének általános szabályai 


A Sportcsarnok küzdőterére és a műfüves pályára belépni, csak tiszta, beltéri pályára, illetve 
teremfutballra alkalmas sportcipőben lehet. Utcai cipő és stoplis (műanyag, fém) cipő 
használata nem megengedett. 


Az intézménybe kizárólag a sportoláshoz szükséges, továbbá napi életvitelhez 
általánosságban elfogadott tárgyak hozhatók be. Az öltözőkben és az Intézmény egész 
területén elhelyezett értéktárgyakért (ékszer, óra, kulcs, telefon, számítástechnikai eszköz, 
iratok, pénz, bankkártya, stb.) és ezek eltűnése folytán beálló járulékos károkért az 
Intézmény Üzemeltetője nem vállal felelősséget. Ez vonatkozik az Intézmény parkolási 
területén elhelyezett kerékpárokra és gépjárművekre is. 
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A Sportcsarnokban a közönség számára nyitott területeken tilos szaladgálni, labdát rúgni és 
dobni. Ezekben az esetekben bekövetkezett balesetért az Intézmény a felelősséget nem 
vállalja. 


A Használók csak rendeltetésüknek megfelelő módon jogosultak igénybe venni az Intézmény 
szolgáltatásait. 


Mérkőzések, rendezvények befejezését követő 40 perc elteltével mindenki köteles elhagyni 
az Intézményt. Kivételt képez ez alól a Sportbüfé. 


Az Intézmény bármely részének rendeltetésellenes használatának megakadályozása 
érdekében a Használók kötelesek minden, tőlük ésszerűen elvárható intézkedést megtenni. 
Továbbá kötelesek a vészhelyzetet, rongálást bejelenteni az Üzemeltetőnek. 


A Használók a közös használatú területek illemhelyeit, mosdóit kizárólag rendeltetésük 
szerint használhatják, azokba hulladékot, vagy más anyagot önteni tilos. 


A Használó által végzett rendeltetésellenes használatból származó károk helyreállítási 
költségeit a Használó köteles viselni. 


Az Intézmény parkolóhelyei kizárólag az idelátogatók részére lettek kialakítva, részükre 
vannak fenntartva. Más személyek ezeket engedély nélkül nem használhatják. 


5.1. Bérlőkre, egyesületekre, oktatási intézményekre vonatkozó szabályok 


Függetlenül attól, hogy a Bérlő eseti vagy rendszeres tevékenység végzésére bérel helyiséget 
az Intézményben, köteles betartani az alábbiakat, amely előírások vonatkoznak rá és 
valamennyi munkatársára. 


A sportrendezvények lebonyolításáért, mint szervező a Bérlő a felelős. Felelőssége a 
résztvevőknek az Intézményben történő megjelenésétől a küzdőtér, az öltözők és a lelátok 
elhagyásáig tart. 


A Bérlő felelőssége a sportrendezvényeken résztvevőknek minden olyan információ átadása, 
amely a biztonságos lebonyolítást szolgálja. 


A Bérlőnek az Üzemeltető felé sportrendezvények szervezésével kapcsolatban 
adatszolgáltatási kötelezettsége van, (rendezvény dátuma, kezdés ideje, felelős személy 
adatai, szervező elérhetősége, stb.) ennek elmulasztása esetén az Üzemeltető a rendezvény 
engedélyezését felfüggesztheti. 


A Bérlő szükség esetén köteles megtenni és az illetékes hatóságnál kezdeményezni minden 
olyan intézkedést, amely a sportrendezvényeken résztvevők személyi és 
vagyonbiztonságának megóvása, valamint a jogsértések megelőzése érdekében szükséges. 
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A Bérlő köteles megszervezni a belépőjegy eladását, a helyszínre történő beléptetést, a 
szurkolótáborok figyelemmel kísérését. Szükség esetén a szurkolótáborok elkülönítése 
biztosított legyen. 


A sportrendezvények során az Intézményben keletkezett kárért - amennyiben az a Bérlőhöz 
köthető - felelősséggel tartozik, azt köteles az Üzemeltetőnek haladéktalanul megtéríteni. 
Amennyiben az érintett sporteseménnyel kapcsolatosan bármelyik hatóság bírságot szab ki, 
azt a Bérlő, mint a sportrendezvény szervezője, ezáltal felelőse köteles viselni. 


Ha jogszabályi előírás alapján, vagy ha a Bérlő szükségesnek tartja, úgy köteles orvosi, 
szakápolói jelenlétet biztosítani a sportesemény lebonyolításának idejére, amelynek költsége 
a Bérlőt terheli. 


A bérelt helyiségekben (raktár, iroda, szertár) történő bárminemű átalakítás csak az 
Üzemeltető engedélyével lehetséges, annak költségeit a Bérlő viseli. 


Az Intézmény területén 18 éven aluli személy csak felnőtt kísérővel, edzővel vagy 
pedagógussal tartózkodhat. 


Az egyesületek, iskolás és amatőr sportolók a számukra meghatározott időkeretet pontosan 
kötelesek betartani. 


A terem- és pályafoglalásokat a foglalást megelőzően 48 órával térítésmentesen 
lemondhatják a Bérlők. Ennek elmulasztása esetén terembérleti díjat számol fel az 
Intézmény. 


A Bérlő a munkaszüneti napokra vonatkozó terembérleti igényeket a foglalást megelőzően 
legalább 48 órával köteles benyújtani. 


A versenysportban érintett Bérlők (egyesületek) a meccsnapokat lehetőséghez mérten a 
hétvégi napokra kötelesek kérni. Amennyiben ez nem megoldható, úgy azon napok 
edzésidejére essen a mérkőzés, amelyikkel egyébként is az adott Bérlő rendelkezik. Más 
egyesület lekötött idejét csak és kizárólag az érintett Bérlő - időben és személyesen történő 
egyeztetés útján - engedélyével és beleegyezésével lehet használni. 


Az élő-, a műfüves pályák és a sportcsarnok küzdőterének zökkenőmentes használata az 
érintett edzők felelőssége, melyhez az együttműködésük elengedhetetlen. 


Az edzéseken, a tanórákon használt eszközök, felszerelések a foglalkozások után a kijelölt 
tároló helyre történő visszahelyezése az edzők, testnevelő tanárok felelőssége. Különösen 
figyelve a mozgatható futballkapukra, amelyeket edzések után a megszokott módon, lezárva 
kell tárolni. 


Az Intézmény területén az Üzemeltető előzetes engedélye nélkül anyagok, eszközök, 
bútorok, gépek elhelyezése tilos! 
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5.2. Látogatókra vonatkozó szabályok 


A rendezvényen a Látogató saját felelősségére vesz részt. Bármilyen, őt ért kárért – kivéve, 
ha az bizonyítottan az Üzemeltetőnek felróhatóan következett be – az esemény szervezője a 
felelős. Tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető – az esemény helyszínének rendelkezésre 
bocsátásán és a szükséges közművek biztosításán túlmenően – nem felel a rendezvényért. 


Nem tarthat magánál gyűlöletre uszító feliratot, önkényuralmi jelképet. 


Nem folytathat olyan tevékenységet, amellyel a rendezvényt megzavarja, az arra érkezők, 
onnan távozók személyiségi jogai, vagyoni javait sérti, veszélyezteti. 


Nem állhat az Intézményből kitiltás, kizárás, vagy rendezvénylátogatástól való eltiltás hatálya 
alatt. 


Köteles szervezői felszólításra személyazonosságát igazolni. 


Tudomásul veszi, hogy a Rendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készülhet, ami 
közzétételre kerülhet. 


Feltűnően elhanyagolt, higiéniai szempontból elfogadhatatlan ruházatú, küllemű, ittas, vagy 
bódult állapotban lévő, ön- és közveszélyes személyt a szervezők eltávolíthatják az 
Intézmény területéről akkor is, ha ott egyébként a tartózkodása jogszerű. 


5.3. Az Intézmény dolgozóira vonatkozó előírások 


Kötelesek a munkahelyükre pontos időben megérkezni, a munkakörükhöz illő, tiszta 
öltözetben, alkohol és egyéb tudatmódosító szer befolyásoltságától mentes állapotban. 


Kötelesek az Intézmény jó hírnevének megőrzésére törekedni, a látogatókkal szemben pedig 
udvarias, segítőkész magatartással a megelégedést kell szolgálni. 


A munkatársak egymással szemben támogató magatartást, egymás iránti megbecsülést kell 
tanúsítaniuk. 


6. Az Intézmény területén szigorúan tiltott tevékenységek 


- Az Intézmény területén található vendéglátóhelyen és az erre kijelölt helyen kívül alkoholt 
fogyasztani, birtokolni. 


- Kábítószert birtokolni, terjeszteni, fogyasztani. 


- Szemetelni, másokat zavaró módon viselkedni. Közerkölcsöt sértő magatartást tanúsítani. 


- Élő állatot behozni. 


- Birtokolni minden olyan eszközt, amelynek tartását jogszabály tiltja. 


- Engedély nélkül kereskedelmi, vendéglátó-ipari, vagy bármely más szolgáltatást végezni. 
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- Az Intézmény tűzvédelmi, elektronikai és technikai eszközeihez hozzányúlni. 


- A sportpályákon és a küzdőtéren kívül a labdát rúgni és dobni.  


7. Reklám, szóróanyag, plakát elhelyezése 


Reklámot, szóróanyagot, plakátot az Intézmény területén csak az erre a célra kialakított vagy 
engedélyezett helyeken, kizárólag az Üzemeltető engedélyével lehetséges. 


Amennyiben az adott reklám, plakát elhelyezését az Üzemeltető előzetesen engedélyezte, a 
reklámozó köteles a reklám tartalmának kialakítása és elhelyezése során az alábbi 
előírásokat betartani: 


A reklám tartalmának, képi megjelenésének meg kell felelnie a hatályos jogszabályi 
rendelkezéseknek. 


A reklám elhelyezője felel azért, hogy a reklám elhelyezésére jogosultsággal rendelkezik, és 
az nem sérti 3. személy jogát. 


A reklám fel- és leszerelésének költségei, karbantartása és tisztítása a reklámozót terheli. 


8. A parkolás szabályai 


Az Intézmény területén található parkolók használatát az Üzemeltető szabályozza, ahol a 
KRESZ szabályai irányadók. A parkoló területeit mindenki saját felelősségére használja, amely 
során a jogszabályi és hatósági rendelkezések mellett az alábbi szabályokat is be kell tartani: 


- tilos a forgalomtól elzárt területen parkolni 


- tilos a kijelölt tűzcsap elé parkolni 


- 21:00 óra után csak az Üzemeltető által engedélyezett járművek parkolhatnak 


- a parkolókat csak fokozott körültekintéssel szabad használni, maximum. 5 km/h 
sebességgel 


- a parkolót használók kötelesek betartani a parkolási rendet és az Üzemeltető utasításait 


- a parkolók arra az időtartamra vehetők igénybe, amíg a gépjármű vezetője és utasai az 
Intézmény területén tartózkodnak. 


- egy járművel csak egy parkoló hely foglalható el. 


- tilos a parkolókban járművet szerelni, mosni, a jármű utas- és csomagterében tűzveszélyes 
anyagot tárolni. 


- a parkolók nem őrzöttek, így az Üzemeltető nem vállal felelősséget a járművek, vagy 
utasaik sérelmére a parkolók területén elkövetett 3. személy által okozott károkért. 
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9. Biztonsági kamerarendszer 


Az Intézmény területén zárt rendszerű műszaki megoldással kiépített elektronikus 
megfigyelő rendszer működik, amelynek célja: 


- kizárólag az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság és a vagyon védelme. 


- a kamerarendszer által készített felvételek akkor használhatók fel, ha a fennálló 
körülmények valószínűsíthetik, hogy a fenti védelem más módszerrel nem érhető el. 


- az elkészített felvételek felhasználása nem járhat az információs önrendelkezési jog 
aránytalan korlátozásával. 


- nem alkalmazható a megfigyelő rendszer olyan helyeken, ahol a megfigyelés emberi 
méltóságot sérthet (öltöző, próbafülke, mosdó). 


- a rögzített felvételekhez kizárólag az Üzemeltető férhet hozzá a jogsértő cselekmény 
megelőzése, vagy annak megszakítása érdekében. 


- az Intézmény a felvételeket csak a bíróság, hatóság részére továbbíthatja. 


10. Talált tárgyak kezelése 


Az Intézmény területén talált tárgyakat az Üzemeltetőnél kell leadni, ahol azt az igazolt 
tulajdonosa átveheti. 


11. Dohányzás tilalma 


- Az Intézmény épületeiben dohányozni tilos! 


- Dohányozni kizárólag az Intézmény épületéin kívül az erre kijelölt helyeken lehet, min. 5 
méter távolságra az épületek bejáratától. 


- Csikket eldobni tilos! 


12. Defibrillátor készülék 


Az Intézmény 1db defibrillátor készülékkel rendelkezik, amely a főbejáraton belépve, 
baloldalon található. 


13. Hulladékkezelés 


- Az Intézmény egész területén tilos a szemetelés! 


- A hulladékot, szemetet a hulladékgyűjtőkbe kell elhelyezni. 


- A hulladékgyűjtőkbe kizárólag az Intézmény területén összegyűjtött hulladék helyezhető el. 
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- A Használók kötelesek a közegészségügyi és higiéniai szabályokat betartani, a rendre, 
tisztaságra ügyelni. 


- A hulladéktárolók ürítéséről az Üzemeltető gondoskodik. 


14. Szabálysértés 


A Házirend betartásáért - elsősorban - az Üzemeltető a felelős. Aki a házirendet nem tartja 
be, megsérti, vagy az abban foglaltakat megszegi, az Intézmény területéről kitiltható, ellene 
hatósági személy hívható. 


Az Üzemeltetőnek joga van megtagadni a belépést, – felszólítani távozásra – ha a sportoló, 
vendég megszegte a jelen Házirendet. Ebben az esetben nem köteles a belépőjegy árát 
megtéríteni. 


15. Szolgáltatás minősítése 


A vendég jogosult az Intézményben igénybevett szolgáltatás módjára, annak minőségére, 
vagy a szolgáltatást végzők magatartására vonatkozó észrevételeit, szóban, vagy írásban az 
Üzemeltető felé megtenni. Az Üzemeltető köteles érdemben megvizsgálni a bejelentést, 
majd 30 napon belül tájékoztatást adni. 


16. Záró rendelkezés 


A Házirendet hatályon kívül helyezésig kell alkalmazni. 


Az Intézmény használatára jogosult személyek, társaságok kötelessége, hogy a Házirend 
szabályait minden érintettel megismertessék. 


A Házirendet az Intézmény köteles olyan helyen elhelyezni (főbejárat előterében, sportbüfé), 
ahol minden Használó számára elérhető. A hatályba lépését megelőzően kötelező a Bérlőket 
értesíteni. 


 


4.) Könyvtár és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 


Cím: 5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 2. 


Házirend 


Az Intézmény egész területe nemdohányzó. 


A látogató köteles Szeghalmi Művelődési és Szabadidőközpont, Könyvtár és Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményegység helyiségeit 
rendeltetésüknek megfelelően használni, a környezetet rendben tartani, továbbá óvni és az 
előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket és 
magát az épületet. 







49 
 


Rendkívüli esemény (pl. természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb…) esetén a látogató 
köteles pontosan betartani az Intézmény dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési 
tervében szereplő előírások szerint viselkedni. 


Az Intézmény területén elhagyott értéktárgyakért az Intézmény nem vállal felelősséget. 


Az Intézményt az épület zárása előtt 10 perccel kérjük elhagyni. 


Láthatólag súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy az Intézményt 
nem látogathatja- érvényes belépőjeggyel vagy olvasójeggyel sem. 


Közlekedési eszközt (kerékpárt, rollert, kismotort, görkorcsolyát, gördeszkát stb…) a 
kiállítótérbe behozni tilos. 


Könyvtárhasználattal kapcsolatos szabályok: 


A könyvtár szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki elfogadja és betartja a könyvtár 
használati szabályzatát. 


A könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár 


Állományrészek: 


* gyermek- és ifjúsági irodalom 


* felnőtteknek szóló szépirodalom: regények, elbeszélések, versek 


* szakirodalom, szakkönyvek 


* kézikönyvtár 


* folyóiratok 


A könyvtár állománya: 45 ezer darabszám feletti dokumentum (könyv, CD, CD-ROM, 
videokazetta, DVD, folyóirat). 


Beiratkozással kapcsolatos szabályok 


A könyvtári szolgáltatásokat beiratkozás után bárki igénybe veheti, aki a könyvtárhasználati 
szabályokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 


A beiratkozás módja:  
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- felnőttek fényképes személyi azonosságot igazoló okmánnyal (személyi igazolvány, 
útlevél, jogosítvány), 


- 18 éven aluli diákok csak jótállóval, kezessel iratkozhatnak be.  


A beiratkozás csak személyesen intézhető. A beiratkozás megújítása szintén csak 
személyesen intézhető. A beiratkozás Beiratkozási díj fizetésével történik. 


A díjfizetés alól mentesülhetnek: 


- 18 évnél fiatalabbak 


- 70 évnél idősebbek 


- közgyűjteményben (könyvtár, múzeum, levéltár) dolgozók 


- Pedagógusok 


- a Szeghalmi Művelődési és Szabadidőközpont, Könyvtár és Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény munkatársai 


Nem kötjük beiratkozáshoz az alapszolgáltatásokat: 


• könyvtárlátogatás, helyben olvasás, információk a könyvtárról és a könyvtári rendszerről, 
könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások 


Beiratkozáshoz kötött szolgáltatások: 


• kölcsönzés 
• könyvtárközi kölcsönzés 
• Internethasználat 


A kölcsönzéssel kapcsolatos szabályok 


Egy olvasónál egyszerre maximum 10 darab dokumentum lehet. A könyvek kölcsönzési 
határideje 3 hét. A könyvet szükség esetén két alkalommal tudjuk meghosszabbítani, ha 
nincs az adott könyvre előjegyzés, vagy nem kell más okból visszakérnünk. Hosszabbítás 
kérhető telefonon, e-mailen, facebookon, személyesen. (Telefonszámunk: 06 66 371953, 
nagymikloskonyvtar@gmail.com). Ha az olvasónak pénzbeli tartozása van, nem 
hosszabbítjuk meg a dokumentum kölcsönzési határidejét. 


A kölcsönzési határidő lejárta előtt három nappal figyelmeztető e-mailt küldünk, utána a 
határidő lejártával felszólítást. Ha az olvasó a kölcsönzött dokumentumokat a felszólítás 
után sem hozza vissza és nem gondoskodik a mű pótlásáról, sem megtérítéséről, akkor a 
követelés érvényesítésére eljárást indít a könyvtár. A perlés bíróság illetve közjegyzői 
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végrehajtással történik. A határidő után visszahozott dokumentumok után az olvasó 
késedelmi díjat fizet (mindenkori szabályzat szerint).  


Az olvasó kérésére az új könyveket, illetve a kölcsönzésben kint lévő 
dokumentumokat előjegyezzük. Az előjegyzett dokumentum megérkezésekor az olvasót a 
megadott elérhetőségen értesítjük, s a dokumentumot részére egy hétig félretesszük.  


Ha az olvasó olyan könyvet igényel, ami nincs meg a könyvtár állományában (szakkönyvek, 
továbbképzéshez, tanuláshoz szükséges irodalom stb.), a könyvet könyvtárközi 
kölcsönzéssel tudjuk biztosítani. A kölcsönzéssel kapcsolatos kiadások (postaköltség, 
kölcsönzési díj) az olvasót terhelik. A könyvtárközi kölcsönzés útján biztosított dokumentum 
elvesztése, megrongálása esetén a kölcsönadó könyvtár díjtétele szerint téríti meg az olvasó 
a dokumentum értékét. 


Az olvasótérben található kézikönyvek csak helyben használhatók. Indokolt esetben a 
kézikönyveket egyhetes időtartamra külön nyilvántartás szerint kölcsönözzük. 


A helytörténeti-helyismereti gyűjteményt a könyvtárba beiratkozott olvasók használhatják. 
E gyűjteménybe tartozó dokumentumokat csak a könyvtárban lehet olvasni, kérésre 
másolatot készítünk díj ellenében. 


Folyóirat kölcsönzés: A belföldi és külföldi folyóiratok tárgyhóban megjelenő számai nem 
kölcsönözhetők. A képes hetilapok, magazinok, napilapok korábbi számait külön 
nyilvántartás szerint egyhetes időtartamra kölcsönözzük. 


Kérjük minden olvasónkat, hogy a könyvtár dokumentumait gondosan kezelje, óvja a 
sérülésektől! 


Ha bármely könyvtári dokumentum elvész vagy megrongálódik, ugyanazon mű ugyanazon 
vagy újabb kiadásával pótolandó. Ellenkező esetben a kártérítés összege a mű jelenlegi 
beszerzési értéke, illetve a már nem beszerezhető mű esetén a fénymásolási díj + kötészeti 
díj. 


Gyűjteményi Látogatási szabályok: 


A gyűjtemény az Intézmény nyitvatartási idejében látogatható. Ettől eltérő rendkívüli nyitva 
tartásunkról a megadott elérhetőségeinken adunk tájékoztatást. 


A muzeális kiállítóhely gyűjteményét érvényes belépőjeggyel lehet látogatni. Ez alól kivételt 
képeznek a zártkörű rendezvények, versenyek, foglalkozások. 


Jegyet nem áll módunkban sem visszaváltani; elveszett vagy megrongálódott belépőjegyek 
pótlására nincs lehetőség. 
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A muzeális gyűjteményben fénykép készítése tilos, csak fotózási engedély kérésével és díj 
megfizetése ellenében lehetséges. 


A gyűjteményt, illetve a rendezvényeket mindenki saját felelősségére látogathatja. 


A kiállítótérbe ételt, italt, állatot (vakvezető kutya kivételével), fegyvert vagy annak látszó 
tárgyat, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre veszélyes tárgyat, anyagot, csomagot 
bevinni tilos; amennyiben olyan értékes csomaggal érkezik a vendég, amelyet nem szívesen 
hagy az intézmény folyosóján, akkor ezt magával viheti a kiállítótérbe, amennyiben annak 
mérete lehetővé teszi a biztonságos közlekedést, illetve nem zavarja a menekülési útvonalat. 


A látogató, aki a jelen házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy 
véglegesen kitiltható az épületből, illetőleg ellene hatósági eljárás indítható. A házirend 
megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő (vagy a házirendet megszegő 
személyért felelős) személy felel. Amennyiben a házirend megszegése egyben 
jogszabálysértést is jelent, a házirendet megszegő (vagy a házirendet megszegő személyért 
felelős) személy viseli a jogszabályi felelősséget, őt terhelik az esetleges jogszabályi 
szankciók. 


A házirend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük tisztelt vendégeink segítségét. 
Vendégeink együttműködését előre is köszönjük, egyben örömmel várunk bárkit a 
gyűjtemény megtekintésére, könyvtári szolgáltatások igénybevételére, illetve 
rendezvényeinkre! 
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3. számú melléklet 
 


IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
 


Az Intézményi dokumentumok (személyi anyagok, szabályzatok …) kiadása csak az igazgató 
engedélyével történhet. 


Iratkezelési szabályzat 


Az intézmény Iratkezelési szabályzata 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet a 
közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló rendelet 
alapján készült. Az iratkezelési szabályzat az iratok, a bármely technikai eljárással készült 
kép- és hangfelvételek, valamint a papíralapú és elektronikus köziratok kezelésének és 
biztonságos őrzésének módját, rendszerezését, nyilvántartását, segédletekkel ellátását, 
irattározását, selejtezését, ellenőrzését szabályozza. 


Iratkezelés 


Az iratkezelés fogalmi köréhez tartozik az intézménybe érkező beadványok és egyéb 
küldemények, vagy ott keletkező iratok átvétele, illetékesség szerinti elosztása, iktatása, 
nyilvántartása, segédletekkel ellátása, az intézményen belüli irányítása, az ügyintézés során 
készült kiadványok és azzal kapcsolatos egyéb küldemények postára adása, kézbesítése, 
valamint az elintézett iratok irattári kezelése, megőrzése, selejtezése, Az iratkezelést az 
igazgató, távollétében az igazgató-helyettes ellenőrzi. 


Irat 


Irat minden írott szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz stb., amely bármilyen 
anyagon, alakban és bármely eszköz felhasználásával keletkezett. Iratnak minősülnek a gépi 
adatfeldolgozás útján rögzített adatok is. Az intézmény által készített iratnak tartalmaznia 
kell az intézmény nevét, székhelyét, a keletkezést, az iktatószámot, az irat aláírójának nevét, 
beosztását és az intézmény körbélyegzőjének lenyomatát. 


Irattári anyagnak kell tekinteni az intézmény működése során keletkezett iratokat, 
valamint az iratokhoz kapcsolódó mellékleteket, amelyekre még ügyviteli szempontból 
szükség van. Az így gyűjtött, rendszerezett iratokat 5 évig kell megőrizni. 


AZ IRAT ÉS ÜGYKEZELÉSI FELADATOK 


Intézményben az iratkezeléssel kapcsolatos feladatokat az igazgató és a telephelyeken az 
igazgató-helyettes végzi, a beérkező küldeményekkel kapcsolatban az alábbi feladatokat látja 
el: 


• küldemények átvétele, 
• dátumbélyegzővel ellátása, 
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• beérkezett küldemények bontása, 
• iktatás, 
• az iktatott iratok belső továbbítása, 
• az iktatott iratokhoz kapcsolódó mellékletek csatolása, 
• a kimenő levelek előkészítése, 
• a továbbítandó küldemények bérmentesítésére szolgáló postakönyv, levélbélyeg 


kezelése, 
• a határidős iratok kezelése, nyilvántartása, 
• az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezése, 
• az irattár kezelése, 
• az iratok selejtezése. 


A KÜLDEMÉNYEK ÁTVÉTELE, TOVÁBBÍTÁSA ÉS IKTATÁSA 


A küldemények átvétele 


Az intézménybe érkező hivatalos küldeményeket a postán vehetik át. A nyilvántartott 
küldemények (ajánlott, expressz levél, csomagküldemény) átvételét a posta szabályainak 
megfelelően végzik. Ha a küldemény címzéséből megállapítható, hogy az nem az intézményt 
illeti, felbontatlanul kell az illetékes szervhez vagy vissza a postához továbbítani. 


A küldemények továbbítása a címzettekhez 


A boríték címzését a postai előírásoknak megfelelően kell végezni. A küldeményeket 
közönséges, elsőbbségi, ajánlott, elsőbbségi ajánlott, ajánlott tértivevényes, elsőbbségi 
ajánlott tértivevényes, elektronikusan és csomagban, illetve táviraton vagy telefaxon lehet 
elküldeni, továbbítani. Ajánlott levélben csak a fontos, vagy nehezen pótolható iratokat 
szabad küldeni. Ha az irat átvételének időpontjáról az intézménynek tudomást kell szereznie, 
az iratot tértivevénnyel kell elküldeni. Nincs szükség tértivevényre, ha az iratot 
kézbesítőkönyvvel adják át, amelyből kiderül az átadás napja. 


A küldemények felbontása 


Az intézménybe érkezett küldeményeket az igazgató veszi át és bontja fel. Ha más 
intézmény részére szóló küldeményt tévedésből vesz át az illetékes dolgozó, s azt felbontja, a 
borítékot le kell zárnia, rá kell vezetni a felbontó nevét és munkahelyét, majd a küldeményt a 
címzetthez el kell juttatni. 


Kiadmányozás: Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak az 
igazgató írhatja alá. 


Az iktatás 


Az intézmény iktatási rendszere évente újrakezdődő sorszámos rendszer. Az iktatás 
az iratok beérkezése sorrendjében történik. Az iktatószámot és az irat egyéb lényeges 
nyilvántartási adatait be kell jegyezni az iktatókönyv megfelelő rovataiba. Elektronikusan 
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érkezett küldemények abban az esetben kerülnek iktatásra, ha csak az elkülönített 
elektronikus fogadási címre érkeznek (az intézmény hivatalos e-mail címe). Nem kell iktatni 
az olyan iratokat, amelyekről a vonatkozó rendelkezések értelmében külön nyilvántartást 
kell vezetni (pl. személyzeti nyilvántartások, gazdasági jellegű nyilvántartások, könyvelési 
bizonylatok stb.), valamint a jogkövetkezménnyel nem járó tömeges értesítéseket, 
meghívókat, prospektusokat, közlönyöket, újságokat, szaklapokat, folyóiratokat. Az 
időszakos jelentések, adatszolgáltatások – különösen, ha elintézésük együttesen történik – 
közös iktatószám alatt is gyűjthetők. Gyűjtőszám alatt iktathatók az egyes személytől 
származó, vagy pályázati kiírásra beérkező jelentkezések, azonos ügyre vonatkozó 
panasziratok is. 


Az iktatás első számától megszakítás nélkül, folyamatosan halad. Az irat tárgyát úgy 
kell megjelölni, hogy az ügy lényegét röviden és szabatosan fejezze ki és annak alapján a 
helyes mutatózás elvégezhető legyen. 


IRATTÁRI FELADATOK 


Az iratok irattárba helyezése 


Az iratokat az elküldés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon iktatni kell. 
Az iratok rendszerezése időrendi sorrendben történik, egymást követő sorszámozással. Ha 
egy iratról másolat készül, az „Ezen okmány az eredetivel mindenben egyező másolat” 
felirattal és intézményi bélyegzővel hitelesíteni kell. Az aláíró az igazgató lehet. 


A kézi irattár kezelése 


Az intézmény 2 évnél nem régebbi iratait a kézi irattárban kell kezelni és őrizni. A kézi 
irattárban az iratokat évek, ezen belül pedig az iktatószámok sorrendjében kell elhelyezni. 


A kézi irattár kezelése, folyamatos rendezése az igazgató feladata. 


Az irattári anyag selejtezése 


Az irattári anyagnak azt a részét, amely nem történeti értékű, és amelyre az 
ügyvitelben már nincs szükség, ki kell selejtezni. Ennek megfelelően az irattár anyagát 
ötévenként legalább egyszer a selejtezés szempontjából felül kell vizsgálni és ki kell 
választani azokat az irattári tételeket, amelyeknek őrzési ideje 10 év, tehát kiselejtezhetők. 


A megőrzési időt az utolsó érdemi intézkedés lezárásának keltétől kell számítani. A selejtezés 
lebonyolításáért az igazgató a felelős. 


Az iratselejtezési jegyzőkönyv 


Az iratselejtezés alkalmával három példányban selejtezési jegyzőkönyvet kell felvenni, 
amelynek tartalmaznia kell: 
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• a selejtezési jegyzőkönyv felvételének idejét 
• az intézmény nevét 
• a selejtezésre vont iratok évkörének megjelölését 
• a kiselejtezett tételek felsorolását 
• a kiselejtezett tételek mennyiségét 
• a selejtezést végző és ellenőrző személyek nevét. 


Az iratok átadása a levéltárnak 


A ki nem selejtezhető iratokat legalább 15 évi őrzési idő után – ötévenként egyszer a 
levéltárnak át kell adni. 
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4. számú melléklet 
 
 


GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 
 


A Városi Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános, települési közkönyvtár. A 
beszerzendő és megőrzendő dokumentumok körét ez alapvetően meghatározza. 


A könyvtár jellegén és típusán túlmenően a település demográfiai, gazdasági és kulturális 
jellemzői egyaránt meghatározzák a gyűjtemény összetételét is. Ezek számbavétele képezi 
jelen szabályzat alapját. A könyvtár jellegét és feladatait az 1997. évi CXL. törvény a kulturális 
alapellátásról és a kulturális tárgyi örökség védelméről határozza meg. Az 55. §-ban leírja, 
hogy "A nyilvános könyvtár alapfeladatai:  


b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 
bocsátja, 


c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól,  


d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,  


e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,  


f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét”. 


A könyvtár fő gyűjtőköre: Nyomtatott formában, magyar nyelven 


- általános lexikonok, enciklopédiák, világnyelvek szótárai 
- a világ, és a magyar irodalom klasszikusai, a magyar és külföldi népköltészet és 


meseirodalmat reprezentáló antológiák, gyűjtéses kötetek 
- általános-, és középiskolai kötelező olvasmányok 
- igényfelmérés után napilapok és irodalmi folyóiratok 
- mindennapos tudományág alap, és ismeretterjesztő szintű dokumentumai 


 
Mellék gyűjtőkör: nyomtatott formában, magyar nyelven 


- Általános-, és középiskolai ajánlott irodalom 
- kortárs magyar és külföldi írók, költők művei 
- nyelvkönyvek 
- hanglemezek, nyelvtanulást segítő dokumentumok, kép- és hanganyagok 
- Kép-, hanganyagok 
- multimédiás dokumentumok 


 
Kiemelt gyűjtőköre: 
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- település közigazgatási területére vonatkozó dokumentumok 
 


A gyűjtés határai Földrajzi határok:  


Szeghalom jelenlegi földrajzi határa, Szeghalom közigazgatási területe 


Tartalmi határok: 


 Arra törekszünk, hogy a helyismereti gyűjtemény komplex információtár legyen, 
tehát a természeti viszonyokkal, a gazdasági élettel, a társadalmi struktúrával, a kulturális 
élettel, az életmóddal, az egyes intézményekkel, gyárakkal és üzemekkel kapcsolatos 
tudományos, statisztikai, szociológiai és szociográfiai dokumentumokat egyaránt be kell 
szerezni. 


Időbeli határok:  


A helyismereti gyűjtemény kialakításában időhatárt nem húzunk. 


Kiemelten kezelendők a Városi Könyvtár történetére, mai helyzetére vonatkozó 
dokumentumok. Gyűjteni kell az olyan szépirodalmi alkotásokat, amelyek Szeghalmon vagy 
környékén játszódnak, ill. amelyek róla szólnak. Gyűjteni kell a Szeghalommal valamilyen 
módon kapcsolatba hozható személyiségek alkotásait, ill. a rájuk vonatkozó irodalmat, tárgyi 
dokumentációt. Gyűjtjük a Szeghalmon élő személyek szeghalmi vonatkozású dolgozatait, a 
szeghalmi lakosokról szóló írásokat.  


A beszerzést folyamatos látogatói igényfelmérés alapján összeállított lista szerint kell 
intézni. 
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5. számú melléklet 
 


KÉPZÉSI TERV 


a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet alapján 


I. Érintett időszak: 2021-2025. 


II. Érintettek köre, továbbképzésre kötelezettek: 


Az Intézmény közalkalmazotti vagy munkaviszony alapján, szakmai munkakörben, legalább 6 
órában foglalkoztatott közép- és felsőfokú végzettségű szakemberei. Az 55 év feletti 
szakemberek továbbképzésre nem kötelezhetők. 


III. Az Intézmény alaptevékenységeinek bemutatása 


Intézményünk a törvényi 7 alapszolgáltatásból 6-ot végzi az 1997. évi CXL. törvény alapján a 
szolgáltatási tervben részletezettek szerint: 


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


b) A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
 
c) Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása 
 
d) A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása 
 
e) Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása 
 
f) Kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
 
Az állampolgárok számára a könyvtárhasználati jog gyakorlását a könyvtári rendszer 
biztosítja. Az 1997. évi CXL. törvény értelmében a Könyvtár az országos könyvtári rendszer 
közkönyvtári tagjaként  -  a fenti törvény 54. § (1.) bekezdése értelmében, a nyilvános 
könyvtári kritériumoknak megfelelve, általános gyűjtőkörű könyvtárként biztosítja a 
települési könyvtári ellátást. 


A muzeális gyűjtemény feladata - a 37/A. §-ban meghatározottakon túlmenően - a működési 
engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak 


- gyűjteménygondozása, ennek keretében azok 
- gyarapítása, 
- nyilvántartása, 
- állományvédelme, 
- tudományos feldolgozása és publikálása, 
- hozzáférhetővé tétele, ennek keretében 
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- állandó és időszaki kiállítások rendezése, 
- közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása, 
- a kulturális javak digitalizálása, 
- a kutatási tevékenység biztosítása. 


 
A feladatok ellátása érdekében az alábbi munkatársakat foglalkoztatjuk: 
 
Közművelődési szakmai munkakörben a 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelet valamint a 
39/2020. (X. 30.) szerinti besorolás alapján: 
 
1 fő intézményvezető – közművelődési szakember/igazgató 
1 fő intézményvezető helyettes – muzeológus/igazgató-helyettes 
2 fő könyvtáros 
1 fő múzeumi közművelődési szakember 
2 fő könyvtáros asszisztens 
1 fő rendezvényszervező 
 
 
Továbbképzés-
ben résztvevő 


neve 


Továbbképzés-
ben résztvevő 


munkaköre 


Továbbképzés-
ben résztvevő 


legmag. isk. 
végzettsége 


Továbbkép-
zésben 


résztvevő 
szakképzett-


sége 


Továbbképzés 
típusa 


Továbbkép-
zés 


tervezett 
ütemezése 


Hajdu Klára muzeológus/igaz-
gató-helyettes 


egyetem néprajzkutató integrált 
közművelő-dési 


intézmények 
vezetése, 
múzeumi 


módszertani 
szakmai képzés, 


Könyvtári 
Intézet által 
szervezett 


tanfolyamok 


2021-2025. 


Bihari Edit könyvtáros főiskola könyvtáros Könyvtári 
Intézet által 
szervezett 


tanfolyamok 


2021-2025. 


Kiss Béláné könyvtáros főiskola könyvtáros Könyvtári 
Intézet által 
szervezett 


tanfolyamok 


2021-2025. 


Szabóné 
Farkas Irma 


könyvtáros 
asszisztens 


érettségi + 
szakmai OKJ 


könyvtáros 
asszisztens 


Könyvtári 
Intézet által 
szervezett 


tanfolyamok 


2021-2025. 


Faragóné 
Szivos Edit 


könyvtáros 
asszisztens 


szakmai 
érettségi 


könyvtáros 
asszisztens 


Könyvtári 
Intézet által 
szervezett 


tanfolyamok 


2021-2025. 


Nagy Róbert rendezvényszer-
vező 


főiskola személyügyi 
szervező 


OKJ felsőfokú 
közművelődési 


szakember  


2021. 







61 
 


6. számú melléklet 
 


A SZEGHALMI MŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐKÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS KÖZÉRDEKŰ 
MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY 
SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 


 
 


 
 


IGAZGATÓ 


IGAZGATÓ-HELYETTES IGAZGATÓ-HELYETTES 


Takarító 


Gondnok 


Kulturális szervező 


Gazdasági ügyintéző 


Gondnok 


Takarító  


Könyvtáros 


Könyvtáros 


Könyvt. assziszt. 


Könyvt. assziszt. 


Múz. kult. szakem. 


Közfoglalkozt.  


Közfoglalkozt.  


Közfoglalkozt.  
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