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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy a törvényben foglalt jogilag szabályozott 

magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek az intézményben. Tartalmazza az 

intézmény adatait, szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait, jogkörét, az 

ÁMK működés szabályait.  

A tartalom nem állhat ellentétben jogszabályokkal sem egyéb intézmény 

alapdokumentumokkal, szabályozókkal nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított 

jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 

Az SZMSZ a fenntartó elfogadását követő napon lép hatályba és határozatlan időre szól.  

 

1.1 Az intézmény működését meghatározó jogszabályok 

• 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól  

• 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról  

• 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról  

• 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási 

szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 

• 1997. évi CXL. törvény muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátás és a 

közművelődésről  

• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról  

• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről  

• 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 

területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes 

kérdések rendezésére  

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

betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről  

 

1.2 Intézményi adatok 

A költségvetési szerv megnevezése:  

Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár (TMK) 

Székhelye: 5940, Tótkomlós Erzsébet u. 2/a  
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Az intézmény adatai 

Az intézmény rövid neve 

Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár 

Tótkomlósi Művelődési Központ (TMK) 

 

Szervezeti egységei,  

elérhetőségek 

Természet Háza 

5940 Tótkomlós, Bajcsy Zs. u. 6. 

Tel:68/381-790  email: termeszethaza@gmail.com 

 

Komlósi Média 

5940 Tótkomlós, Bajcsy Zs. u. 6. 

Tel:68/381-790  email: komlosmedia@gmail.com 

 

Városi Könyvtár 

5940 Tótkomlós, Kossuth u. 10. 

Tel: 68/462-976  email: totkomlos.konyvtar@gmail.com 

OPAC: http://opac.tk-konyvtar.hu/tlwww 

 

Koppány János Szlovák Néprajzi Gyűjtemény 

5940 Tótkomlós, Szent István tér 2. 

Tel: 68/462-976 email: totkomlos.konyvtar@gmail.com 

 

Tótkomlósi Szlovák Tájház 

5940 Tótkomlós, Széchenyi u. 11. 

Tel: 68/462-976 email: totkomlos.konyvtar@gmail.com 

 

Tótkomlósi Szlovák Emlékház 

5940 Tótkomlós Szép u. 5. 

Tel: 68/462-976 email: totkomlos.konyvtar@gmail.com 

 

Honlap: www.totkomlos-kultura-konyvtar.hu 

 

Az intézmény hivatalos számjelei: 

Adószáma: 15839345-1-04 

KSH statisztikai szám: 15839345-9329-322-04 

Számlaszám: 10402647-00031476-00000003 

http://www.totkomlos-kultura-konyvtar.hu/
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Alapító, fenntartó neve, székhelye:  

Tótkomlós Város Önkormányzata 

5940 Tótkomlós Fő út 1.  

 

Az intézmény felügyeleti szervei: 

Szakmai felügyelet: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Közművelődési és Közgyűjteményi 

főosztály 

Pénzügyi és törvényességi felügyelet: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

5940 Tótkomlós, Fő út 1. 

 

 

1.3 Alaptevékenység és feladat útmutatók:  

• 074013 Pálya – és munka alkalmassági vizsgálatok  

• 081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés  

• 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  

• 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme  

• 082044 Könyvtári szolgáltatások  

• 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység  

• 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység  

• 082064 Múzeumi, közművelődési közönség kapcsolati tevékenység  

• 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása  

• 083030 Egyéb kiadó tevékenység  

• 083050 Televízió – műsorszolgáltatása és támogatása  

• 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás  

• 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

• 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai 

feladatai 

• 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

• 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  

 

1.4 Az intézmény jogállása és gazdálkodása 

A Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár önálló jogi személy. A jogi képviseletet 

az igazgató látja el. Gazdasági szervvel nem rendelkező költségvetési szerv, ezért Tótkomlós 

Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el a TMK pénzügyi, gazdasági feladatait. Az 

TMK gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettséget vállaló iratokban, az aláírás 

érvényességéhez két jogosult személy aláírása szükséges, a két aláíró közül az egyik a fenntartó 

által mellérendelt személy, illetve az TMK vezetője. Az aláírók, aláírásuk mellett körbélyegzőt 

használnak.  

 

 

Az intézményvezető aláírási jogköre: a vezetése alá tartozó egységek szakmai tevékenységével 

kapcsolatos intézkedéseknél, a saját hatáskörben tett intézkedésekre terjed ki. 
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1.5 Az intézmény típusa 

Az 1997. évi CXL. tv. 91/A§ (1) bekezdése alapján Tótkomlós Város Önkormányzata közös 

szervezetben látja el a közművelődés támogatásával, a könyvtári ellátás biztosításával illetve a 

múzeális intézményekkel kapcsolatos feladatait. 

A Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár, mint összevont, többcélú kulturális 

intézményi szervezet négy egymástól különálló területet fog össze 6 épületben az alábbiak 

szerint: 

 

Intézmény 

neve 

Tótkomlósi Művelődési Központ és Vársoi Könyvtár  

 

Székhely 5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 2/a 

 

Feladatellátás 

Közművelődés 
Nyilvános 

könyvtári ellátás 

Közérdekű 

muzeális 

gyűjtemények 

Televizió-

műsorszolgáltatása 

és támogatása, 

Egyéb kiadói 

tevékenység 

  

Szervezeti 

egységek, 

elérhetőség 
Természet Háza 

Tótkomlós Bajcsy u. 6. 

Városi Könyvtár 

Tótkomlós Kossuth u. 

10. 

Tótkomlósi 

Szlovák Tájház 

Tótkomlós Széchenyi 

u. 11. 

KomlósTv 

Tótkomlós Bajcsy u. 6. 

 

Művelődési Központ 

Tótkomlós  Erzsébet u. 2/a 
 

Koppány János 

Szlovák Néprajzi 

Gyűjtemény 

Tótkomlós Szent 

István tér 2. 

Komlósi Hírmondó 

Tótkomlós Bajcsy u. 6. 

 

  

Tótkomlósi 

Szlovák Emlékház 

Tótkomlós Szép u. 5. 

 

 

 

II. SZERVEZETI SZABÁLYZAT 

2.1 A Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár (továbbiakban TMK) céljai 

A TMK feladata a város kulturális igényeinek teljeskörű kielégítése. Tótkomlós város 

közössége illetve az idelátogatók számára kulturális ellátást, könyvtári és muzeális gyűjteményi 

szolgáltatásokat, valamint kultúraközvetítő tevékenységet biztosít, Komlósi Hírmondó címmel 

önkormányzati lapot szerkeszt és rögzíti a város eseményeit a KomlósTV adásaiban. 

Mindezek érdekében: 

• közművelődési intézményt 

• nyilvános könyvtárat 
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• muzeális gyűjteményt 

• médiai szolgáltatást (Komlósi Hírmondó, Komlós TV) működtet 

• részt vesz a város társadalmi, kulturális rendezvényeinek lebonyolításában. 

 

2.2 A TMK feladatai és tevékenysége 

A TMK alaptevékenységeit és kiegészítő tevékenységeit a mindenkor hatályos Alapító Okirat 

szerint végzi. 

A TMK vállalkozói tevékenységet nem végez. 

A TMK tevékenységét teljes politikai és egyházi/vallási semlegességgel végzi. Pártokat, 

politikai szervezeteket nem támogat, nem rekeszt ki, együttműködik a történelmi egyházakkal 

és a város önkormányzati intézményeivel. 

 

2.2.1 KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK – Természet Háza, Művelődési Központ 

A lakosság szabadidejére építve, figyelembe véve a különböző társadalmi rétegek, lakossági 

csoportok igényeit, a közművelődés eszközeivel elősegíteni: 

• művelődő közösségek létrejöttét, működésük támogatása, helyszín biztosítása  

• a hátrányos helyzetű rétegek kulturális felzárkóztatását, 

• a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítését, 

• a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, 

megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását,  

• az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra megismertetését, 

gyarapítását, különös tekintettel a településen élő szlovák nemzetiség kultúrájára, 

• az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 

támogatását, különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és 

szellemi alkotóközösségek támogatása lehetőségeihez mérten, 

• a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének, és fenntartásának segítését, 

• a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 

• tevékenységszervezéssel segíti az iskola és óvoda integrált szocializációs fejlesztő 

munkáját, 

• helyet ad régiós, önkormányzat szervezésében megvalósuló vagy nagyobb léptékű 

rendezvények szervezéséhez is, 

• olyan szellemi műhely, amely az egyetemes és helyi kulturális értékek, oktatási és 

művelődési tevékenységek gyűjtő- és működtető helye, 

• teret biztosít az „Élethosszig tartó tanulásnak”, 

• részt vesz a városi programok összeállításában, szervezésében, lebonyolításában. 
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2.2.2 KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK – Városi Könyvtár 

 

• A könyvtári dokumentumok (könyvek, folyóiratok, stb.) helybenhasználatával és 

kölcsönzésével, tájékoztatással mindenki számára hozzáférést biztosít az információ 

minden megjelenési formájához, támogatja a tanulási tevékenységet az általános és 

középiskolai, a felsőoktatás és az önművelés területén,  

• információt nyújt a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól, 

• a Gyűjtőköri Szabályzatának megfelelően tervszerűen gyarapít,  

• végzi az intézmény állományba került dokumentumainak nyilvántartásba vételét és 

feltárását, a feleslegessé vált dokumentumok állományból való kivonását a TEXTLIB 

Integrált Könyvtári Rendszerben., 

• elektronikus katalógusa folyamatosan elérhető a honlapon és a közösségi média 

felületein, 

• gondoskodik az állomány védelméről, megőrzéséről, valamint a jogszabályban előírt 

időszakonkénti állományellenőrzésről, 

• az olvasószolgálat keretein belül tájékoztató, tanácsadó, ajánló szolgáltatást nyújt, 

irodalomkutatást végez, 

• hozzájárul a szabadidő hasznos eltöltéséhez, 

• kulturális- és ismeretterjesztő tevékenységet folytató rendezvényeivel bekapcsolódik a 

város kulturális életébe,  

• lehetővé teszi igényes szépirodalom, mesekönyvek, kötelező olvasmányok, 

segédkönyvek kölcsönzését a tanulók számára magyar és szlovák nyelven is. 

• lehetőséget biztosít az intézmények (iskolák, óvodák) tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozások tartására. 

• fénymásolási, nyomtatási, szkennelési lehetőséget biztosít a lakosság számára, 

• nyilvános-közösségi internet hozzáférést biztosít a könyvtárlátogatók számára, 

• biztosítja más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérését, 

• lehetőséget nyújt a lakosság számára számítógép alapismeretek elsajátítására, 

• alaptevékenysége ellátásához szakembert alkalmaz, a színvonalas szolgáltatás 

érdekében a könyvtár dolgozói továbbképzéseken/tanfolyamokon vesznek részt, 

• rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljára alkalmas helyiséggel és 

külső raktárral, 

• szolgáltatásait, az intézmény használati szabályzatát, rendezvényeit széleskörűen 

közreadja. 

 

 

2.2.3 KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK – Néprajzi gyűjteményeink 

• a kulturális örökség megóvása, 

• a tájházakban található szlovák emlékek, tárgyak őrzése, megóvása, feltárása, 

rendszerezése, 

• a szlovák kultúrához kapcsolódó szokások gondozása, gazdagítása, 

• a muzeális alapfeladatok ellátása, 

• a kiállított tárgyak méltó bemutatásai körülményeinek biztosítása, 
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• a gyűjtemények közönségkapcsolatának, interaktivitásának szervezése, fejlesztése. 

Ennek érdekében rendszeres marketingtevékenység folytatása, 

• kapcsolatépítés és együtt munkálkodás társintézményekkel a gyűjtemények 

megismertetése érdekében, 

• lehetőség biztosítása múzeumpedagógiai órák tartásához, gyűjteményhez kapcsolódó 

vetélkedők rendezvényeket szervez, 

• tárlatvezetés ellátásának biztosítása, 

• segíti a tudományos kutatást végzőket, 

• pályázati lehetőségek kihasználásával a múzeum fejlődését, gyűjteményének és tárgyi 

eszközeinek gyarapítását, megóvását végzi. 

 

 

2.2.4 MÉDIA – Komlósi Hírmondó, KomlósTV 

• helyi televízió működtetése (különböző magazinműsor, egyházi,  

• sport, civil és egyéb rendezvények rögzítése és sugárzása, képújság működtetése)  

• Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városházán megtartott 

nyilvános rendes és alakuló üléseinek adásban való közvetítése (kép és hang) legalább 

egy fix kamerapozícióból az ülés időtartamától függetlenül, az ülés megnyitásától annak 

bezárásáig folyamatosan, valamint a felvétel szabványos digitális formátumban való 

rögzítése. 

• a KomlósTV a rögzített és archivált felvételeket egy évig köteles megőrizni,  

az Alapító által meghatározott városi rendezvényekről, eseményekről felvételek 

készítése, azokból hetente egyszer legalább 10 perc időtartamú szerkesztett műsorszám 

elkészítése, annak hetente legalább egy alkalommal való sugárzása.  

• Képújság működtetése, 

• Komlósi Hírmondó címmel, havonta önkormányzati újság megjelentetése. A Komlósi 

Hírmondó alapítója Tótkomlós Város Önkormányzata, 

• A Komlósi Hírmondó havonta 2800 példányszámban jelenik meg ingyenes a lakosság 

számára, 

• Kapcsolattartás a Békés Megyei Önkormányzattal, az általuk küldött hírek, információk 

megjelentetése a szerződésben foglalt feltételek szerint, 

• Városi rendezvényekről plakátok tervezése, azok megjelentetése az újságban, valamint 

a képújságban, 

• a közösségi portálon a Komlós Média oldal működtetése, aktualizásása. 

 

 

2.3 Szervezeti struktúra 

A TMK jelenlegi dolgozói létszáma 6 fő. Az intézmény feladatellátása a következő szervezeti 

struktúra felépülésével valósul meg. 
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2.4 Kinevezés rendje 

Az intézmény vezetőjét (magasabb vezető beosztás ellátása) nyilvános pályázat útján 

Tótkomlós Város Képviselő-testülete nevezi ki a Kjt és a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 

alapján, határozott időre (5 év). 

A szakalkalmazottak kinevezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 

alapján történik. 

 

2.5 A munkakörök általános feladatai 

2.5.1 Igazgató 

• feladatait a fenntartó által meghatározott munkaköri leírás szerint végzi, 

• igazgatói minőségében gyakorolja munkáltatói, szakmai, gazdasági irányító jogkörét, 

• munkáltatóként a kinevezés, módosítás, felmentés, fegyelmi, jutalmazás stb. jogkörét 

gyakorolja, 

• irányítja a szervezet munkáját  az intézményegységek tevékenységét összehangolja, 

            egyes teendőket részben vagy egészben egyes szakemberekre átruházhat,  

• szakmai végzettségének (informatikus könyvtáros szakember) megfelelő feladatokat is 

ellát, 

• Feladatainak ellátása során eljár az intézmény képviseletében, 

• Jogosult az intézményhez érkező küldemények átvételére, felbontására, a 

kimenő ügyiratok aláírására, 

• Jogi, társadalmi szervekkel és magánszemélyekkel szemben képviseli az intézményt, 

• Meghatározza az intézmény ügyvitelét, gondoskodik annak betartásáról, 

• Meghatározza a dolgozók munkakörét, a munkát a személyi létszámnak és az 

intézmény sajátos viszonyainak megfelelően osztja el, 

Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár 
igazgató - könyvtárvezető (magasabb vezető)

1 fő

Közgyűjteményi funkció 
Könyvtár 

1 fő segédkönyvtáros

Közgyűjteményi funkció 
Múzeális egység 

0,5 fő 
közművelődési/könyvtári 

szakember

Közművelődési funkció  

1 fő közművelődési 
szakember

Televízió műsorszolgáltatása 
és egyéb kiadói tevékenység

1 fő médiaszakember

Általános helyettes

1 fő (közművelődési szakember)



10 
 

• Gondoskodik a munkahelyi demokrácia feltételeinek biztosításáról és érvényesítéséről, 

• Felelős az intézmény SZMSZ-ének elkészítéséért és végrehajtásáért, 

• Irányítja a dolgozók bér- és munkaügyeinek, valamint szociális ügyeinek intézését, 

• Gondoskodik a dolgozók szakmai továbbképzésének megszervezéséről. 

 

Az intézményvezető felelős: 

• az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 

igénybevételéért, 

• az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott 

követelményeknek megfelelő ellátásáért, 

• a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséért, 

• a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak 

teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőség és a kötelezettségek 

összhangjáért, 

• az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. 

• az intézményvezető a szakalkalmazottak beszámoltatásával, egy személyben felelős az 

intézmény tartalmi munkájáért, a gazdálkodás és a számviteli szabályszerűségért, a 

tulajdon védelméért, a munkáltatói jogok előírásoknak megfelelő gyakorlásáért, 

• tevékenységéért és gazdálkodásáért a kinevező szervnek felelős, 

• az intézményvezető képviseli az intézményt külső kapcsolataiban. Érintettség esetén 

részt vesz a városi önkormányzat ülésein, beszámol a felsőbb szerveknek az intézmény 

munkájáról, 

• az intézmény nevében kötelezettségeket vállal, és jogokat szerez, 

• felelős a jóváhagyott éves munkaterv és költségvetés teljesítéséért, az intézmény 

vagyonkezeléséért, a tulajdon védelméért, a munkavédelmi, tűzrendészeti és 

közegészségügyi előírások betartatásáért, a belső ellenőrzésért, 

• az igazgató köteles a munkatársak munkakörét meghatározni, a munkaköri leírásokat 

elkészíteni és kiadni, a megjelenő belső és külső utasításokat a dolgozókkal ismerteti és a 

végrehajtást ellenőrizni. 

 

2.5.2 Általános intézményvezető-helyettes 

Az intézmény igazgatója nevezi ki. 

Az intézmény igazgatójának akadályoztatása, tartós (30 napot meghaladó) távolléte esetén, 

annak teljes jogú helyettese.  

Feladata: 

• az igazgató és közte kialakított munkamegosztás alapján ellátja azokat a feladatokat, 

melyeket az intézményvezető számára meghatároz, 

• feladata a szakmai munkaterv és statisztika előkészítése 

• ellenőrzi a szükséges munkarendi nyilvántartásokat, adminisztratív feladatokat lát el, 

• gondoskodik a szakmai munkatársak munkaköri leírásában megjelölt feladatok 

betartásáról 

• megbeszéléseket, rendezvényeket készít elő. 
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2.5.3 A munkatársak kötelezettségei, jogai és feladatai 

Feladatuk: munkaköri leírás szerint (1. számú melléklet) 

• munkatársi, emberi, szakmai együttműködést alakítson ki kollégáival és vállaljon 

egyéni felelősséget a munkájáért, 

• tartsa be a munkarendet és munkafegyelmet, valamint a tűzrendészeti, baleset-, 

környezet- és vagyonvédelmi előírásokat, 

• ügyeljen a szolgálati titok védelmére, 

• kötelessége a rendelkezésére bocsájtott anyagok, eszközök, berendezések 

rendeltetésszerű, takarékos használata vagy az ide betérő látogatókkal ezek betartása 

• továbbképzésre kötelezett, a szakmai terv alapján, 

• az intézmény terveinek és célkitűzéseinek kialakításában és az eredmények 

értékelésében való részvétel, 

• a munkavégzéshez szükséges információk megszerzése, felhasználása, 

• minden dolgozót személyes felelősség és kötelezettség terhel a munkaköri leírásban és 

a munkatervben foglalt feladatai maradéktalan, pontos és hatékony elvégzéséért, 

• az intézményvezető jogosult a szervezeti egység minden dolgozójának közvetlen 

utasítást adni, a dolgozó köteles minden az intézményt érintő kérdésről a vezetőt 

tájékoztatni 

• tevékenységével elősegíti az intézmény hatékony működését, működtetését, 

• tevékenységét a helyi civil társadalom és a társintézmények igényeivel, értékeivel és 

elvárásaival összhangban végzi, 

 

 

2.6 Kapcsolattartás 

Az intézményen belüli kapcsolattartás - tekintettel arra, hogy több intézményben és több 

területen dolgozunk – leghatékonyabb módja a munkaértekezlet. 

 

Gyakorisága: minden pénteken 

Résztvevők: összes szakalkalmazott 

 

Az intézményvezető a munkaértekezleteken: 

• beszámol az intézmény előző heti munkájáról 

• értékeli a tejesített feladatokat, munkákat 

• ismerteti a következő időszak feladatait 

• felelősöket rendel a munkafolyamatokhoz, határidő meghatározással 

 

Az intézmény dolgozói: 

• beszámolnak az elvégzett munkáról 

• javaslataikat elmondják, véleményüket kifejtik 

• kérdéseket fogalmaznak meg a vezető felé 

 

A munkaértekezletekről emlékeztető készül, melyet iktatni kell. 

 

 

 

2.7 A dolgozók érdekképviselete 

Az intézmény vezetője együttműködik az intézményi dolgozók közalkalmazotti képviselőjével. 

15 fő létszám alatt 1 fő képviseli a dolgozók érdekeit. 
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2.8 Munkaidő 

A munkaidő beosztást a munkaköri leírás tartalmazza. A munkarendre vonatkozó belső 

szabályok kialakításánál a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.), valamint 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai az irányadóak. 

 

2.9 Szabadság 

A munkavállalók, közalkalmazottak éves rendes szabadságának mértékét a Kjt., valamint a 

Munka Törvénykönyvében, Mt.-ben foglalt előírások szerint kell megállapítani. A 

munkavállalókat, közalkalmazottakat megillető és kivett szabadságról nyilvántartást vezet az 

intézmény, melyért az igazgató felel. 

A rendes szabadság kiadásához - előzetesen a munkahelyi dolgozókkal egyeztetett - éves 

szabadságolási terv készül. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden 

esetben csak az igazgató jogosult. Az intézmény zavartalan működését a szabadságok ésszerű 

koordinálásával kell biztosítani. 

 

2.10 Kártérítési kötelezettség 

A munkavállaló közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyából, munkaviszonyából származó 

kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni.  

A könyvtárhasználó, látogató kártérítési kötelezettségét a Könyvtárhasználati szabályzat 

rögzíti. 

 

2.11 Anyagi felelősség 

Az intézmény valamennyi dolgozója, közalkalmazottja felelős a berendezési, felszerelési 

tárgyak rendeltetésserű használatáért, a gépek, eszközök, könyvek, felszerelések stb. 

megóvásáért. Az intézmény használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán bekövetkezett 

kárért vétkességre való tekintet nélkül felel, ha a kár a munkavállaló, közalkalmazott 

munkahelyén vagy más megőrzésére szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett. 

 

 

III. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

 

3.1 Általános működési szabályok 

• A közművelődési, közgyűjteményi és muzeális tevékenység tervezője, szervezője, 

lebonyolítója, irányítója – tekintettel arra, hogy e tevékenységek határozzák meg az 

egész intézmény szakmai működését – közvetlenül az igazgató. 

• Az intézmény dolgozói éves munkaterv alapján végzik tevékenységüket, melyről minden 

év végén beszámoló készül. 

• A munkaterv összeállítása az előző naptári év decemberében történik. Az intézmény 

munkatervét - az intézményi egységek munkaterve és a városi intézmények, egyesületek 

és civil szervezetek jelzései alapján – az igazgató készíti el. A munkatervet az intézmény 

dolgozói véleményezése után, a Képviselő-testület hagyja jóvá. 

• Az intézményi beszámolót az intézményi egységek beszámolója alapján az igazgató 

készíti el, melyet a Képviselő-testület fogad el. 
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• Az intézmény általános tevékenységével kapcsolatos információkat külső szerveknek 

csak az igazgató, vagy az általa írásban megbízott dolgozó adhat. 

• A munkavégzésre irányuló jogviszony létrejöttekor az igazgató köteles meghatározni a 

dolgozó munkabérét, valamint a munkakörét egyedi munkaköri leírásban. 

• A munkavégzésre irányuló jogviszony bármely időszakban megszűnhet a vonatkozó 

jogszabályok alapján. 

• A dolgozókat a jogszabályokban előírt szociális juttatások illetik meg. Az adható 

juttatásokat a fenntartó az éves költségvetési rendeletben határozza meg. 

• A munkáltató köteles megtéríteni azt a költséget, amely a munkával kapcsolatos 

kötelezettségek során a munkavállalónak indokoltan merültek fel. 

 

3.2 Munkaidő 

• Az intézmény dolgozói számára a munkaidő kezdetét és végét az igazgató állapítja meg. 

• Az intézmény sajátos működési rendje a havi munkavégzés okán (a nyitva tartáshoz és a 

kulturális programokhoz igazodva) munkaidőkeret alkalmazásával történik. 

• Az igazgató kötetlen munkaidőben dolgozik. 

• Túlmunkára az igazgató/osztályvezető kötelezheti a dolgozót. 

• A teljesített munkaidő rögzítésére jelenléti ívet kell vezetni. 

• A dolgozó köteles megbetegedését vagy távolmaradásának okát az igazgatónak 

haladéktalanul bejelenteni. Betegségét minden esetben orvosi-táppénzes 

bizonyítvánnyal kell igazolnia. 

• Az éves rendes szabadság kivételéhez minden évben előzetes tervet kell készíteni. 

• A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak az 

igazgató jogosult. 

• A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a vonatkozó jogszabályok szerint kell 

megállapítani. 

• A dolgozókat megillető és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni. 

• Az igazgató felett az egyéb munkáltatói jogokat Tótkomlós város polgármestere 

gyakorolja. 

 

3.3 Ügyrend 

• Érkező és kimenő küldemények kezelése az Iratkezelési szabályzatnak megfelelően. (5. 

számú melléklet) 

• Bélyegzők nyilvántartása a Bélyegzőnyilvántartás szerint. (4. zámú melléklet) 

• Kulcsok nyilvántartása a Kulcskezelési szabályzat szerint. (6. számú melléklet) 

• A tagdíjakból, jegybevételekből, bérleti, szolgáltatási díjakból befolyt pénzt a 

Pénzkezelési szabályzat rögzíti. (8. számú melléklet) 

 

 

 

3.4 Gazdálkodási rendszer 

• A TMK jogállását tekintve önállóan működő intézmény, gazdasági szervezettel nem 

rendelkező költségvetési szerv. 
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• A Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár a vonatkozó pénzügyi 

jogszabályoknak megfelelően működik. 

• A költségvetési szerv pénzügyi, gazdasági feladatait Tótkomlós Város Önkormányzat 

Polgármesteri   Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 

• A munkatervben foglaltak megvalósításához szükséges anyagi fedezetet Tótkomlós 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a költségvetésben 

meghatározottak szerint. A gazdálkodáshoz szükséges anyagi fedezet a Tótkomlósi 

Művelődési Központ és Városi Könyvtár költséghelyen van előirányozva. 

• Az intézmény a költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik. 

• A gazdálkodói jogkört az intézmény igazgatója gyakorolja. 

• A pénzügyi adminisztrációt az igazgató a Polgármesteri Hivatallal közösen végzi. 

• A bérgazdálkodási jogkört az intézmény igazgatója gyakorolja. 

• Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján köteles dolgozni. A 

bevételeket és a kiadásokat az abban foglaltak szerint teljesíti. 

• Az évi költségvetés-tervezetet a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya készíti el az 

igazgató javaslataival és azok jóváhagyásával. A költségvetést Tótkomlós Város 

Önkormányzati Képviselő-testülete hagyja jóvá. 

• Az intézmény a gazdálkodásáról az általános felügyeleti szervnek köteles elszámolni. 

• Ha az intézmény igazgatója személyében változás történik, a pénzmaradványt, az ingó és 

ingatlan vagyontárgyakat valamint a készleteket jegyzőkönyvileg kell átadni és átvenni. 

• Az intézmény programjaira szóló belépőjegyeket, a tanfolyamok díjait és a bérleti-, 

szolgáltatási díjakat az igazgató szabja meg. 

• Kormányrendelet szerinti kötelezettségvállalással kapcsolatos jogköröket az intézmény 

igazgatója gyakorolja. Távolléte vagy akadályoztatása esetén a helyettesítési rend az 

irányadó. 

• Utalványozás: a kiadások és bevételek beszedésének elrendelésére jogosult az intézmény 

vezetője, ellenjegyzésre jogosult a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályvezetője. 

• Intézményünk gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, ezért a 

pénzkezelés, leltározás, selejtezés és belső ellenőrzés tekintetében a Polgármesteri 

Hivatal – mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv – szabályzatai az 

irányadóak. 

 

3.5 Döntési rendszer 

A szervezetben elfoglalt helyzetéből eredően az igazgató – távolléte esetén, az általa megbízott 

munkatárs – látja el a döntési feladatokat. 

A döntés elmaradásából vagy késedelméből származó károsodásért a döntésre illetékes 

fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik. 

 

 

 

3.6 Utasítási rendszer 

Az utasítási rendszer magában foglalja az intézmény egész működése szempontjából jelentős 

feladatokat tartalmazó írásos dokumentumokat, így az intézmény munkatervét, a gazdálkodási 
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tervet, a szervezeti és működési szabályzatot, valamint az SZMSZ-hez kapcsolódó ügyrendi 

szabályzatokat. Az utasítások érvényességét a jogosult aláírása adja. 

 

 

3.7 Helyettesítési rend 

Az intézményben folyó munkát a munkavállaló közalkalmazottak időleges vagy tartós távolléte 

nem akadályozhatja. A munkavállalók, tartós távolléte esetére a helyettesítés rendszerének 

kidolgozása az intézmény vezetőjének feladata. A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes 

munkavállalókat érintő konkrét feladatokat a munka megkezdése előtt a dolgozókkal ismertetni 

kell. Az intézményen belüli helyettesítés rendjét az intézmény vezetője belső utasításban 

szabályozza. Az igazgató tartós távolléte esetén az intézményt – aláírási joggal – szakmai 

kérdésekben az igazgatóhelyettes képviseli. 

 

3.8 Az intézmény kapcsolatrendszere 

• Tevékenysége során kapcsolatot tart a kultúra-művelődés területén érdekelt 

önkormányzatokkal, intézményekkel, szervezetekkel, közösségekkel. 

• Szakmai együttműködést alakít ki a megyei társszervekkel. 

• Tevékenységi körét érintő országos és nemzetközi szakmai intézményekkel, 

egyesületekkel, társaságokkal, a kölcsönösség jegyében együttműködik, illetve 

tevékenységükbe az intézmény munkatársai révén bekapcsolódik. 

• Az intézményt a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli. 

• E feladatot az igazgató megbízása alapján egyes esetekben átruházhatja, írásbeli 

felhatalmazás alapján. 

• A kapcsolattartás közvetlenül valósul meg írásos és szóbeli formában. A kapcsolattartás 

folyamatos, illetve konkrét feladatra irányuló. 

 

3.9 Az intézmény képviselete 

• Az intézményt az igazgató képviseli a felügyeletet működtető testületek, illetve 

hatóságok előtt. Képviseleti jogát átruházhatja, melyet előzetesen nyilvánossá kell 

tennie. 

• Az intézmény képviseletében eljáró dolgozó köteles tárgyalásairól tájékoztatni az 

igazgatót. 

• Az intézmény jogi képviseletét esetenként Tótkomlós város ügyvédje látja el. 

 

3.10 Fenntartás 

Az intézmény feladatellátási helyein külön megállapodás alapján a karbantartói és segítői 

feladatokat a Komlós Településszolgáltatási Kft. látja el. 

 

3.11 Az intézmény használatának szabályai 

• Az intézmény nyitvatartási időben való látogatása bárki számára lehetséges – aki az 

alapvető társadalmi normákat, az elfogadott szabályokat betartja (Házirend a 2. számú 

Melléklet szerint). 

• A művelődési közösségek (klubok, szakkörök), egyesületek előzetes egyeztetés alapján 

használhatják az intézmény infrastruktúráját – ők bérleti díjat nem fizetnek. 

• Ha a használat üzleti céllal történik, akkor a 7. sz. Mellékletben meghatározott 
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terembérleti, eszközbérleti és munkadíjakat számoljuk fel. 

• Nyitva tartási időn kívül, illetve vásár- és ünnepnapokon külső rendezőszerv által 

szervezett rendezvény esetén a bérleti díjon felül a túlmunkával kapcsolatos költséget 

is a rendező szerv fizeti. 

 

 

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

A Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár az SZMSZ módosítását javasolhatja a 

képviselő-testület részére: 

• ha az intézmény működési körülményeiben lényeges változás következik be, 

• ha az intézmény tevékenységét egy új jogszabály lényegesen módosítja, 

• ha a jogszabálynak a gyakorlatban valamelyik pontja nem vált be. 

 

Az intézmény dolgozói által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó 

jóváhagyásával válik érvényessé és lép hatályba. 

A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni, és be kell tartatni azokkal is, akik kapcsolatba 

kerülnek az intézménnyel, és meghatározott körben használják a helyiségeit. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az intézmény 

valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az intézményvezető munkáltatói 

jogkörében intézkedhet. 

Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges rendelkezéseket önálló 

szabályzatok tartalmazzák, igazgatói utasítások egészítik ki. 

 

Az SZMSZ és Mellékletei együtt érvényesek. 

 

Mellékletek 

 

1. Munkaköri leírások 

2. Házirend 

3. Nyitva tartás 

4. Bélyegző nyilvántartás 

5. Iratkezelési szabályzat 

6. Kulcsnyilvántartási szabályzat 

7. Terem- és eszköz bérbeadási szabályzat 

8.  Pénzkezelési szabályzat 

9. Könyvtárhasználati szabályzat 

10. Gyűjtőköri szabályzat 
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V. MELLÉKLETEK 

 

1. számú melléklet 

 

KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER 

A dolgozó neve: 

Munkakör:  

Iskolai végzettsége: 

Kinevezési jogkör gyakorlója: intézményvezető 

A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 

Szervezeti egység megnevezése:  

A munkavégzés helye: 

 

• Általános munkaköri kötelezettségei:  

• a munkavállaló köteles a munkahelyén, illetőleg az előírt helyen és időben, munkaképes 

állapotban megjelenni, munkaidejében a munkakörével kapcsolatos feladatokat ellátni 

• munkáját elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkavégzésre vonatkozó 

szabályok, előírások és utasítások szerint köteles végezni, munkaadója utasításait 

végrehajtani 

• felelős a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért 

• kötelessége a mindenkori tűzvédelmi és munkavédelmi, valamint közegészségügyi 

előírásokat betartani 

• köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni és arra vigyázni 

• anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzés során okozott károkért és 

hibákért 

 

Feladatai: az intézmény zavartalan működése érdekében az alábbi feladatokat látja el: 

• a berendezések rendeltetésszerű használata 

• a munkaterv és programterv előkészítése, egyeztetése, végrehajtása 

• feladata az intézményben zajló rendezvényekkel (játszóházak, programok, bálak, 

családi rendezvények – kivéve a megemlékezésekkel kapcsolatos egyeztetések) 

kapcsolatos igények felmérése, egyeztetése, lebonyolítása. A rendezvények az ő 

irányításával zajlanak, betartva az előre megbeszélt határidőket, folyamatosan 

egyeztetve az intézményvezetővel. 

• a lezajlott események adminisztrálása (esemény jellege, tervezett létszám, költségek, 

technikai igények, dekoráció, a részfeladatok delegálása a munkatársak számára) 

• a rendezvényszervízhez kapcsolódóan (családi rendezvények, bálak) kezeli a terem –és 

eszközbérlettel kapcsolatos dokumentumokat, tájékoztatva a megrendelőt a 

lehetőségekről 

• felméri és folyamatosan frissíti a rendezvényszervízhez kapcsolódó dekorációs 

eszközökkel kapcsolatos lehetőségeket, szolgáltatókat 

• egyeztet a vendéglátóhelyekkel az ellátás biztosítása érdekében, javaslatot tesz a 

rendezvénnyel kapcsolódó ellátás tartamára 
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• részletes forgatókönyvet készít a rendezvény színvonalas lebonyolítása érdekében, 

(megjelölve a program menetét, az időkereteket, az egyes tevékenységek felelőseit) 

egyeztetve az intézményvezetővel 

• gondoskodik a rendezvény megfelelő PR tevékenységéről (reklámkampány, plakátok, 

meghívók, nyomtatott sajtó és televízió) 

• gondoskodik a helyszín megfelelő előkészítéséről (bútorzat, technikai berendezések, 

dekoráció) illetve ellenőrzi a helyszín eredeti állapotának visszaállítását (takarítás, 

eszközök visszajuttatása) 

• a rendezvény ideje alatt rendelkezésre áll és közreműködik a váratlan problémák 

megoldásában. Egyes esetekben a rendezvény házigazdája, köszönti a megjelenteket, 

moderátori feladatokat vállal 

• a rendezvény ideje alatt koordinálja a részfeladatokkal megbízott munkatársakat 

• a rendezvény befejeztével elszámol, gondoskodik a megbeszéltek alapján (szerződés) a 

kifizetésről 

• részt vesz a városi rendezvények egyeztetésében, előkészítésében, lebonyolításában 

• munkája során telefont, számítógépet, irodai berendezéseket (fénymásoló/nyomtató, 

spirálozó, lamináló, fényképezőgép) használ 

• pályázatokat figyel 

• adminisztrációs feladatokat lát el. 

 

Minden tevékenységet az intézményvezetővel folytatott folyamatos egyeztetés mellett lát el, 

tájékoztatva az esetleges felmerülő problémákról. 

 

Kapcsolatok: 

Közvetlen felette: intézményvezető 

Őt helyettesíti: közművelődési szakember 

 

Tótkomlós, …………………………… 

 

Az intézményvezető aláírása: 

 

……………………………………….. 

intézményvezető 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem, annak egy példányát a mai 

napon átvettem. 

 

Tótkomlós,……………………………… 

 

 

…………………………………………... 

közalkalmazott aláírása 
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KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER /TÁRLATVEZETŐ 

 

A dolgozó neve: 

Munkakör:  

Iskolai végzettsége: 

Kinevezési jogkör gyakorlója: intézményvezető 

A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 

Szervezeti egység megnevezése:  

A munkavégzés helye: 

 

Általános munkaköri kötelezettségei:  

• a munkavállaló köteles a munkahelyén, illetőleg az előírt helyen és időben, munkaképes 

állapotban megjelenni, munkaidejében a munkakörével kapcsolatos feladatokat ellátni 

• munkáját elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkavégzésre vonatkozó 

szabályok, előírások és utasítások szerint köteles végezni, munkaadója utasításait 

végrehajtani 

• felelős a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért 

• kötelessége a mindenkori tűzvédelmi és munkavédelmi, valamint közegészségügyi 

előírásokat betartani 

• köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni és arra vigyázni 

• anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzés során okozott károkért és 

hibákért 

 

Feladatai: az intézmény zavartalan működése érdekében az alábbi feladatokat látja el: 

• a berendezések rendeltetésszerű használata 

• a munkaterv és programterv előkészítése, egyeztetése, végrehajtása 

• a lezajlott események adminisztrálása (esemény jellege, tervezett létszám, költségek, 

technikai igények, dekoráció, a részfeladatok delegálása a munkatársak számára) 

• részletes forgatókönyvet készít a rendezvény színvonalas lebonyolítása érdekében, 

(megjelölve a program menetét, az időkereteket, az egyes tevékenységek felelőseit) 

egyeztetve az intézményvezetővel 

• gondoskodik a rendezvény megfelelő PR tevékenységéről (reklámkampány, plakátok, 

meghívók, nyomtatott sajtó és televízió) 

• a rendezvény ideje alatt rendelkezésre áll és közreműködik a váratlan problémák 

megoldásában. Egyes esetekben a rendezvény házigazdája, köszönti a megjelenteket, 

moderátori feladatokat vállal 

• a rendezvény ideje alatt koordinálja a részfeladatokkal megbízott munkatársakat 

• a rendezvény befejeztével elszámol, gondoskodik a megbeszéltek alapján (szerződés) a 

kifizetésről 

• részt vesz a városi rendezvények egyeztetésében, előkészítésében, lebonyolításában 

• munkája során telefont, számítógépet, irodai berendezéseket (fénymásoló/nyomtató, 

spirálozó, lamináló, fényképezőgép) használ 

• pályázatokat figyel 
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• adminisztrációs feladatokat lát el 

• a gyűjteményekben tárlatvezető 

• múzeumpedagógiai foglalkozásokat tart 

 

 

Minden tevékenységet az intézményvezetővel folytatott folyamatos egyeztetés mellett lát el, 

tájékoztatva az esetleges felmerülő problémákról. 

 

Kapcsolatok: 

Közvetlen felette: intézményvezető 

Őt helyettesíti: közművelődési szakember 

 

Tótkomlós, …………………………… 

 

Az intézményvezető aláírása: 

 

……………………………………….. 

intézményvezető 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem, annak egy példányát a mai 

napon átvettem. 

 

Tótkomlós,……………………………… 

 

 

…………………………………………... 

közalkalmazott aláírása 

 

 

KÖNYVTÁRVEZETŐ / KÖNYVTÁROS 

 

A dolgozó neve:  

Munkaköri besorolás: 

Munkakör: könyvtárvezető,  

Kinevezési jogkör gyakorlója:  

Munkahelyi vezetője:  

Szervezeti egység megnevezése: 

A munkavégzés helye: 

Feladatkör megnevezése: 

 

Feladata: 

• Figyelemmel kíséri az intézmény alapító okiratában foglaltakat, különös tekintettel az 

intézmény sajátosságaira, ha szükséges módosítást kezdeményez. 
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• Közreműködik az alapító okiratban foglaltak részletezéseként az SZMSZ rendszeres 

felülvizsgálatában, kiegészítésében. 

• Közreműködik a házirend elkészítésében, aktualizálásában. 

• Gondoskodik a házirend nyilvánosságáról, és a jogviszonyban állók részére történő 

átadásról. 

• Részt vesz az intézmény hosszú- és rövidtávú stratégiai programjának elkészítésében.  

• Közreműködik az intézményegység munkatervének elkészítésében. 

• Biztosítja az SZMSZ, a házirend, valamint az összes közérdekű adat nyilvánosságra 

hozatalát. 

• Az intézményvezető utasítására előkészíti a jogkörébe tartozó döntéseket, megszervezi 

és ellenőrzi azok végrehajtását. 

• A intézményegység költségvetése alapján biztosítja a működéshez szükséges tárgyi és 

személyi feltételeket. Felelős az intézményegység takarékos gazdálkodásáért. 

 

 

Általános munkaköri kötelezettségei: 

• felelős a könyvtári munkákra vonatkozó határozatok, rendeletek, utasítások 

végrehajtásáért, statisztikai jelentés elkészítéséért, a könyvtár költségvetésének 

előkészítéséért, 

• a munkavállaló köteles a munkahelyén, illetőleg az előírt helyen és időben, munkaképes 

állapotban megjelenni, munkaidejében a munkakörével kapcsolatos feladatokat ellátni, 

• munkáját elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkavégzésre vonatkozó 

szabályok, előírások és utasítások szerint köteles végezni, munkaadója utasításait 

végrehajtani, 

• felelős a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért, 

• kötelessége a mindenkori tűzvédelmi és munkavédelmi valamint közegészségügyi 

előírásokat betartani, 

• köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni 

• anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és 

hibákért. 

 

Könyvtárvezetői/könyvtárosi feladatköre: 

• ellátja az olvasószolgálattal kapcsolatos feladatokat, kölcsönöz, vezeti a kölcsönzéssel 

kapcsolatos nyilvántartásokat (egyéni és csoportos leltárkönyv, munkanapló, mentési 

napló stb.), 

• ismerteti és betartatja az olvasókkal a Könyvtárhasználati Szabályzatban rögzített 

szabályokat, 

• gondoskodik az állomány védelméről, javításokról, selejtezésről, 

• elvégzi az állománygyarapítással kapcsolatos feladatokat, a könyvtár gyűjtőkörének 

megfelelően (rendelés, nyilvántartásba vétel, folyóirat rendelés), 

• feladata a könyvtári tájékoztatás, annak hagyományos és modern forrásainak, 

eszközeinek igénybevételével (online katalógus), 

• nyilvántartja és lebonyolítja a könyvtárközi kölcsönzésre vonatkozó kéréseket, 

• könyvtári statisztikákat készít, 

• könyvtárhasználati órákat és csoportos gyermekfoglalkozásokat tart az iskolák és 

óvodák számára, 
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• biblioterápiás foglalkozásokat tart 

• vetélkedőket szervez és bonyolít le, 

• gondoskodik az állományvédelméről, a raktári rend megtartásáról, 

• kapcsolatot ápol a város oktatási intézményeivel, 

• részt vesz a szakmai továbbképzéseken, ismereteit önképzés útján is gyarapítja, 

• a törvényi előírásnak megfelelő időközönként részt vesz az állományellenőrzésben. A 

leltározást nem végezheti egyedül, 

• figyeli a pályázati lehetőségeket, könyvtári pályázatokat készít, 

• szakmai kapcsolatot ápol és együttműködik más könyvtárakkal, 

• a könyvtár állományának népszerűsítése, könyvajánlások, kiállítások és irodalmi estek 

szervezése jeles napokhoz, évfordulókhoz kapcsolódva. 

 

Tótkomlós, …………………………… 

 

Az intézményvezető aláírása: 

 

……………………………………….. 

intézményvezető 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem, annak egy példányát a mai 

napon átvettem. 

 

Tótkomlós,……………………………… 

 

 

…………………………………………... 

közalkalmazott aláírása 

 

 

 

SEGÉDKÖNYVTÁROS 

A dolgozó neve:  

Munkaköri besorolás: 

Munkakör: könyvtárvezető,  

Kinevezési jogkör gyakorlója:  

Munkahelyi vezetője:  

Szervezeti egység megnevezése: 

A munkavégzés helye: 

Feladatkör megnevezése: 
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Általános munkaköri kötelezettségei: 

• felelős a könyvtári munkákra vonatkozó határozatok, rendeletek, utasítások 

végrehajtásáért, statisztikai jelentés elkészítéséért, a könyvtár költségvetésének 

előkészítéséért, 

• a munkavállaló köteles a munkahelyén, illetőleg az előírt helyen és időben, munkaképes 

állapotban megjelenni, munkaidejében a munkakörével kapcsolatos feladatokat ellátni, 

• munkáját elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkavégzésre vonatkozó 

szabályok, előírások és utasítások szerint köteles végezni, munkaadója utasításait 

végrehajtani, 

• felelős a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért, 

• kötelessége a mindenkori tűzvédelmi és munkavédelmi valamint közegészségügyi 

előírásokat betartani, 

• köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni 

• anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és 

hibákért. 

 

 

Segédkönyvtárosi feladatköre: 

• ellátja az olvasószolgálattal kapcsolatos feladatokat, kölcsönöz, vezeti a kölcsönzéssel 

kapcsolatos nyilvántartásokat (egyéni és csoportos leltárkönyv, munkanapló, mentési 

napló stb.), 

• ismerteti és betartatja az olvasókkal a Könyvtárhasználati Szabályzatban rögzített 

szabályokat, 

• gondoskodik az állomány védelméről, javításokról, selejtezésről, 

• elvégzi az állománygyarapítással kapcsolatos feladatokat, a könyvtár gyűjtőkörének 

megfelelően (rendelés, nyilvántartásba vétel, folyóirat rendelés), 

• feladata a könyvtári tájékoztatás, annak hagyományos és modern forrásainak, 

eszközeinek igénybevételével (online katalógus), 

• nyilvántartja és lebonyolítja a könyvtárközi kölcsönzésre vonatkozó kéréseket, 

• könyvtári statisztikákat készít, 

• könyvtárhasználati órákat és csoportos gyermekfoglalkozásokat tart az iskolák és 

óvodák számára, 

• vetélkedőket szervez és bonyolít le, 

• kapcsolatot ápol a város oktatási intézményeivel, 

• részt vesz a szakmai továbbképzéseken, ismereteit önképzés útján is gyarapítja, 

• figyeli a pályázati lehetőségeket, könyvtári pályázatokat készít, 

• szakmai kapcsolatot ápol és együttműködik más könyvtárakkal, 

• a könyvtár állományának népszerűsítése, könyvajánlások, kiállítások és irodalmi estek 

szervezése jeles napokhoz, évfordulókhoz kapcsolódva. 
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Tótkomlós,…………………………………….. 

           

 ……………………………………. 

                                                                                           intézményvezető 

 

A munkaköri leírás tartalmát megismertem, a benne foglaltakat magamra nézve kötelezően 

elismerem, 1 eredeti példányát átvettem. 

 

Tótkomlós, …………………………………  

 

      

 ……………………………………. 

                                                      munkavállaló 

 

 

MÉDIASZAKEMBER, SZERKESZTŐ 

A dolgozó neve: 

Munkakör:  

Iskolai végzettsége: 

Kinevezési jogkör gyakorlója: intézményvezető 

A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 

Szervezeti egység megnevezése:  

A munkavégzés helye: 

 

Általános munkaköri kötelezettségei:  

• a munkavállaló köteles a munkahelyén, illetőleg az előírt helyen és időben, munkaképes 

állapotban megjelenni, munkaidejében a munkakörével kapcsolatos feladatokat ellátni 

• munkáját elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkavégzésre vonatkozó 

szabályok, előírások és utasítások szerint köteles végezni, munkaadója utasításait 

végrehajtani 

• felelős a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért 

• kötelessége a mindenkori tűzvédelmi és munkavédelmi, valamint közegészségügyi 

előírásokat betartani 

• köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni és arra vigyázni 

• anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzés során okozott károkért és 

hibákért 

Feladata: 

• a Komlósi Hírmondó megjelenésének koordinálása, 

• kommunikációs ülések összehívása, 

• a határidők betartatása, 

• szerkesztői feladatok, 

• a város intézményeivel, civil szervezeteivel való kapcsolattartás, 

• a nyomdai feladatok koordinálása, 
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• egyeztetés -és értékelés az intézményvezetővel, 

• kiválasztja az illusztrációkat, 

• javaslatot tesz a lap tartalmának és arculatának fejlesztésre 

• ütemtervet készít, amiről tájékoztatja az intézményvezetőt és azt betarttatja. 

Minden tevékenységet az intézményvezetővel folytatott folyamatos egyeztetés mellett lát el, 

tájékoztatva az esetleges felmerülő problémákról. 

 

Tótkomlós, …………………………………. 

 

………………………………………….. 

intézményvezető 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem, annak egy példányát a mai 

napon átvettem. 

 

…………………………………………… 

dolgozó 

 

 

TAKARÍTÓ 

 

A dolgozó neve:  

Munkaköri besorolás: 

Munkakör: könyvtárvezető,  

Kinevezési jogkör gyakorlója:  

Munkahelyi vezetője:  

Szervezeti egység megnevezése: 

A munkavégzés helye: 

 

Feladata: 

 

• Az intézmény belső helyiségeink (irodák, bálterem, raktárak, mellékhelyiségek, udvar, 

az épületközvetlen környezete) a napi, illetve a heti takarítási rend szerinti higiénés 

feltakarítása és fertőtlenítése a megfelelő tisztasági fok megtartása érdekében. A 

rendelkezésre bocsátott takarítószerek, eszközök rendeltetés szerinti használata. Az 

intézmény közvetlen külső környezetének rendben tartása. (utca, udvar felsöprése, 

virágoskertek rendbe tétele). Elvégzi a rendezvények utánipakolást, mosogatást. 

• A szemétgyűjtő edények ürítése, vegyszeres tisztítása. Lemosni fertőtlenítő oldattal az 

összes ajtót, lemosható falfelületet. Az intézmény textíliáinak tisztán tartása, mosása, 

vasalása. A takarítóeszközök tisztítása is része a napi takarításnak. Virágok, növények 

ápolása, gondozása. 

 

Felelős:  

• a munkahelyi rendért 

• az eszközállomány megfelelő óvásáért 

• a rábízott munkák megfelelő minőségéért 
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• a munkaidő pontos betartásáért 

• a munkájához szükséges anyagok gondos és takarékos felhasználásáért 

A munkavállaló kártérítési felelősséggel tartozik az általa átvett eszközökért, valamint a 

munkafolyamat során okozott kárért. Amennyiben a munkavégzés során a munkavállaló 

részéről kár keletkezik, így az általa okozott kár értéke a munkabérből kerül levonásra. 

 

Egyéb:  

 

A munkakör betöltője tudomásul veszi, hogy a munkája során birtokába került adatokat köteles 

titkosan kezelni, azt sem az alkalmazás idejében, sem azon túl illetéktelen személy számára ki 

nem szolgáltathatja. 

 

 

Záradék:  

 

Tilos a munkahelyen szeszes italt fogyasztani munkaidő alatt, vagy ittas állapotban a 

munkahelyen megjelenni és ott tartózkodni. 

Munkaidő alatt a munkaterületről engedély nélkül el nem távozhat, ha más munkavégzésre 

utasítást nem kapott, köteles a kijelölt helyen tartózkodni és ott munkát végezni. 

A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is teljesíteni, 

melyek jellegüknél fogva a tevékenységi körükbe tartoznak, vagy ismeretei alapján 

szükségszerűségből rá kell bízzák. 

 

 

Tótkomlós,…………………………………….. 

           

 ……………………………………. 

                                                                                           intézményvezető 

 

A munkaköri leírás tartalmát megismertem, a benne foglaltakat magamra nézve kötelezően 

elismerem, 1 eredeti példányát átvettem. 

 

Tótkomlós, …………………………………  

 

      

 ……………………………………. 

                                                      munkavállaló 
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2. számú melléklet 

 

HÁZIREND 

 

Az intézmény megnevezése: Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár 

Az intézmény szervezeti egységei: 

Természet Háza (Tótkomlós, Bajcsy Zs. u. 6),  

Művelődési Központ (Tótkomlós, Erzsébet u. 2/a) 

 

1. Rendezvények, színházi események alkalmával a nyitva tartás kizárólag a rendezvény 

résztvevői, vagy a belépőjeggyel rendelkező látogatók számára módosul. 

 

2. A TMK rendezvényeit, programjait a hivatalos nyitvatartási időben – a zártkörű 

rendezvények kivételével – minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális 

szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését és más eszközeit. A belépődíjas 

rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás ill. a megjelölt összegek 

befizetése. Az intézmény fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a hivatalos 

befogadó képességét eléri a rendezvények látogatóinak a száma, akkor a házat 

megteltnek minősítse. 

 

3. A TMK épületének területén csak a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő 

kulturált öltözékben, tiszta ruhában lehet tartózkodni. 

 

4. Az épület egész területén TILOS a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata. 

Dohányzásra kijelölt hely az épület előtti terület. A nem dohányzók védelmére kiadott 

törvény betartása mindenkire nézve kötelező. 

 

5. Az épületbe balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, idegen anyagokat behozni, tárolni 

szigorúan tilos. Az általános tűzrendészeti és balesetvédelmi előírásokat mindenkinek 

be kell tartani. Tilos az épületbe élő állatokat, kerékpárt, tűzveszélyes eszközt és 

általában másokat zavaró dolgokat behozni. 

 

6. Az intézményi tulajdon védelme minden látogató kötelessége. Az intézményben 

található eszközöket mindenki köteles rendeltetésszerűen használni, a berendezések 

rongálása tilos! Az okozott károkat mindenki köteles megtéríteni. 

 

7. A TMK valamennyi látogatójának közös érdeke, hogy ügyeljen az épületek kulturált 

környezetének megtartására és a helyiségek tisztaságára, valamint a gazdaságos és 

takarékos működésre (áram-, víz-, gázhasználat stb.). 

 

8. A TMK épületébe behozott, illetve a ruhatárban elhelyezett értéktárgyakért az 

intézmény felelősséget nem vállal. 

 

9. Felnőtt színházi előadásokra 6 éven aluli gyermek nem hozható be, az esti 

rendezvényeinket a 12 éven aluli gyermekek csak szülői felügyelettel látogathatják. 

 

10. Tanfolyamokon, szakkörökön csak a csoport tagjai tartózkodhatnak.  

 

11. A próbatermekben szeszes ital és étel fogyasztása TILOS. 
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12. A színházterembe ételt és italt bevinni TILOS. 

 

13. A teremben gyermek csoport esetén felnőtt felügyelete/jelenléte szükséges. 

 

14. A TMK helyiségei és eszközei az SZMSZ mellékletét képező Terem- és 

eszközbérbeadási szabályzat alapján vehetők igénybe. Nagy rendezvények esetén az 

intézmény igazgatója a terembeosztás változtatásának jogát fenntartja. 

 

15. A látogatók magatartásukkal nem zavarhatják a csoportok zavartalan foglalkozásait. A 

csoportok foglalkozásaik alatt nem zavarhatják a többi rendezvényt. Amennyiben 

hangos foglalkozást terveznek, előre kell jelezniük a TMK munkatársainak. A 

helyiségek használati ideje alatt a csoportvezetők és a bérbevevők felelősek a 

berendezésekért és használati tárgyakért. 

 

16. Mindenki köteles saját és mások testi épségére vigyázni. A foglalkozás ideje alatt a 

gyermek csoport tagjainak testi épségéért a mindenkori csoportvezető tartozik 

felelősséggel (anyagi, erkölcsi), felnőtt csoport esetében mindenki saját felelősségére 

vehet részt a foglalkozáson. 

 

17. A nyitva hagyott termekben az értékekért felelősséget nem vállalunk. 

 

18. A Természet Háza épületéből – a Bérleti megállapodáson kívül – használati eszközök 

kivitele, eltulajdonítása, rongálása gondatlan kezelése tilos; és büntetőjogi felelősséget 

von maga után. 

 

19. A látogatók észrevételeiket, panaszaikat, javaslataikat az ügyeletes munkatársnak vagy 

az intézmény vezetőjének adhatják elő. 

 

20. A látogatók és helyiségbérlők a Házirendet kötelesek betartani és betartatni! A Házirend 

minden látogatóra és az intézmény valamennyi dolgozójára érvényes. 

 

21. Intézményünk fenntartja a jogot, hogy a Házirendet be nem tartó egyénektől és 

csoportoktól az intézmény használatának, látogatásának lehetőségét megvonja. 

 

22. A könyvtár használatára Könyvtárhasználati Szabályzat előírásai az irányadók. 
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3. számú melléklet 

 

NYITVA TARTÁS 

 

 

Természet Háza (5940 Tótkomlós, Bajcsy Zs. u. 6.) 

Hétfő – Péntek: 8.00 – 16.00 

Hétvégén ZÁRVA, kivéve ha program van. 

 

 

Városi Könyvtár (5940 Tótkomlós, Kossuth u. 10.) 

Hétfő – Péntek: 9.00 – 17.00 

Szombat:  9.00 – 12.00 

 

A Városi Könyvtár használati díjai a Könyvtárhasználati Szabályzatban (8. számú melléklet) 

rögzítettek. 

 

 

Gyűjtemények  

Koppány J. Szlovák Néprajzi Gyűjtemény (5940 Tótkomlós, Szent I. tér 2.)  

Tótkomlósi Szlovák Emlékház (5940 Tótkomlós, Szép u. 5.) 

Tótkomlósi szlovák Tájház (5940 Tótkomlós, Széchenyi u. 11.) 

 

A gyűjtemények április 1-től október 31-ig a következőképpen vannak nyitva: 

Kedd:     8.00 – 12.00 

Csütörtök:    8.00 – 12.00 

Vasárnap:  13.00 – 17.00 

Előzetes bejelentkezés setén csoportoknak más időpontokban is. 

 

Belépődíjak 

Felnőtt:   400,- Ft 

Kedvezményes: 200,- Ft  

Ezen jegyárak mindhárom kiállítóhely megtekintését tartalmazzák. 
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4. számú melléklet 

 

BÉLYEGZŐNYILVÁNTARTÁS 

 

 

A Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár bélyegzői: 

 

 

Kerek bélyegző felirat: Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár, Tótkomlós 

 

 

 

 

 

 

 

Fejbélyegző felirata:  Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár 

   5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 2/a  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bélyegzők használata: 

Valamennyi cégszerű aláírásnál a cégbélyegzőt (körbélyegző) kell használni. A bélyegzőkkel 

ellátott, cégszerűen aláírt aratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogtól 

való elállást jelent. 

Az intézményben cégbélyegző használatára az intézményvezető jogosult. 

 

Fejbélyegző a Természet Háza illetve a Városi Könyvtár munkatársai által van használatban. 

 

Az igazgató gondoskodik a sérült és avult bélyegzők irattárba való elzárásáról, valamint az új 

bélyegzők beszerzéséről. A bélyegző használója felelős a bélyegző biztonságos őrzéséért és a 

hivatali munkával kapcsolatos rendeltetésszerű és jogszerű bélyegzőhasználatért. 
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5. számú melléklet 

 

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

 

Beérkező és kimenő levelek kezelése 

Napi posta érkezik a Városi Könyvtár (5940 Tótkomlós, Kossuth u. 10.) illetve a Természet 

Háza (5940 Tótkomlós, Bajcsy Zs. u. 6.) intézményegységekbe. A könyvtárban a leveleket az 

intézményvezető bontja, a Természet Házában az ott dolgozó munkatárs. Az intézményvezető 

nevére érkező iratokat felbontás nélkül továbbítják számára. 

A többi, a Természet Háza címére érkező levelet érkeztetik és a megfelelő munkatársnak 

továbbítják. 

 

A személyesen benyújtott iratokat átvételi elismervénnyel igazolni kell. 

Ha az ügy jellege megengedi, az ügyiratban foglaltak intézhetők email-ben, személyesen illetve 

telefonon, de ilyenkor az iratra rá kell vezetni a tájékoztatás lényegét, az elintézés határidejét 

és az ügyintéző aláírását és minden esetben jelezni kell a vezetőnek. 

 

Az iktatás rendje 

A TMK-ba érkezett és az intézményben keletkezett iratokat minden esetben iktatni kell. A 

Természet Házában keletkezett és ide érkező iratok másnap reggel kerülnek iktatásra, még az 

aznap beérkezett posta előtt. Az iktatás az erre rendszeresített iktatókönyvben történik. Itt 

megadható az iktatószám, dátum, a levél tárgya, ügyintéző, határidő. Az intézményegységekhez 

külön kódok tartoznak, így rendszerezhetők a levelek.  

 

A TMK által kiadványozott iratoknak minden esetben tartalmaznia kell: 

• az intézmény nevét, székhelyét 

• az iktatószámot 

• az ügyintéző nevét 

• az ügyintézés helyét, idejét 

• az aláíró nevét, beosztását 

• az intézmény körbélyegzőjének lenyomatát 

 

A TMK által az adott ügyben meghozott döntést minden esetben meg kell indokolni. A 

határozatnak tartalmaznia kell: 

• a döntés alapjául szolgáló jogszabályt 

• amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az erre való utalást 

• a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat. 

 

Az iratok selejtezését az intézményvezető rendeli el és ellenőrzi. 
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6. számú melléklet 

 

KULCSHASZNÁLATI –ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

Szabályozási háttér: 

 Az intézmény a tulajdon védelme és a felelősségi körök elhatároltsága érdekében saját 

hatáskörében határozza meg a kulcsok kezelésével kapcsolatos feladatokat. 

 

Hatálya: 

A szabályzat hatályba lép: 2019. január 2. 

A szabályzat írásbeli rögzítéséért és évenkénti felülvizsgálatáért felelős a mindenkori 

intézményvezető. 

 

1. A szabályzat célja, nyilvánossága 
A szabályzat célja: 

- a kulcsok tárolásának és kiadásának/visszavételének szabályozása 

- a kulcsokkal kapcsolatos felelősségi körök meghatározása 

A szabályzat személyi hatálya kiterjed: 

- az intézmény vezetőjére 

- az intézmény foglalkoztatottjaira 

A szabályzat tartalmazza az intézmény: 

- fő –és egyéb bejáratainak 

- egyéb helyiségeinek 

- egyéb intézményeinek kulcsaira, kódjaira vonatkozó rendelkezéseket. 

 

A szabályzatot valamennyi érintett személlyel ismertetni kell. A szabályzat foglalkoztatottakkal 

való ismertetése az intézményvezető vagy az általa felhatalmazott személy feladata. 

Az intézmény –és egységei nyitására és zárására vonatkozó személyek nevét beosztását az 1. 

sz. melléklet tartalmazza. 

 

2/a  A Természet Háza, 3 gyűjtemény fő –és egyéb bejárati kulcsainak kezelése 

Az intézményekhez tartozó kulcsok egy felcímkézett fali kulcstartón vannak elhelyezve, ami 

az iroda raktárhelyiségében található. Ennek egy része tartalmazza az irodai, illetve azon egyen 

kulcsokat, amelyek a mosdókat illetve a nem védett területek kulcsait tartalmazzák. 
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Külön zárt részen kerültek elhelyezésre azok a kulcsok, melyek a raktárak illetve irodák 

kulcsait tartalmazzák. 

 

2/b  A Művelődési Központ fő –és egyéb kulcsainak kezelése 

A művelődési központ bejárati ajtóinak pótkulcsai a városi könyvtárban találhatóak (Kossuth 

u. 10.), az épületen belül használatos kulcsok pedig a földszinten a könyvtár raktárában 

elhelyezett kulcstartó dobozban. 

A művelődési központ felső szintje (színházterem, hátsó öltözők és mosdók, tükrös terem, jobb 

oldali folyosó és az ott található zenekari raktár –és iroda) átadásra kerül minden év áprilisától 

a Tótkomlósi Alapfokú Művészeti Iskolának a nyári időszakra, szeptember 30-ig. 

Az oldalsó bejáraton közlekednek és ehhez van kulcsuk illetve a zenekari raktárukhoz és az 

irodához. 

2/c Városi Könyvtár kulcsainak kezelése 

A városi könyvtár a Kossuth u. 10. szám alatti épületben helyezkedik el, a napközikonyhával 

egy épületben, külön bejárattal. A könyvtár helyiségeibe csak a könyvtárban dolgozóknak van 

kulcsuk. A könyvtár folyósólyához a napközikonyháról is van 1 főnek bejutási lehetősége a 

konyhához tartozó kapcsolószekrények elérhetősége miatt. 

 

3. A kulcsok kezelésére vonatkozó szabályok 
Az intézmény minden dolgozójának joga van a kulcsok használatához. Ahhoz a helyiséghez 

biztosítani kell a kulcsot, ahol a feladatvégzéséhez munkaidejének legnagyobb részét tölti 

illetve, ha egyéb helyiségekben hivatalos dolga van. A zárt raktárak/irodák kulcsait a 

kulcskezeléssel megbízott személytől vehetik át. 

 

4. Pótkulcsok tárolása, biztosítása 
A pótkulcsokat másolással oldja mg az intézmény. A személyvédelem, magán –és intézményi 

vagyon megóvása érdekében elzárva találhatóak. Selejtezést külön nem vezet az intézmény, a 

zárcserékről bejegyzés kerül a kulcshasználat dokumentációjában. 

 

 

 

5. Kulcsszükséglet felmérése, beszerzése 
A kulcsszükséglet felméréséről az intézményvezető ad utasítást, melynek évente meg kell 

történnie. A kulcsok beszerzése az intézményvezető jóváhagyásával történhet és erről 

nyilvántartást kell vezetni. 
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6. Kulcs-nyilvántartás 
A kulcs-nyilvántartás vezetésével az intézményvezető a 2. számú mellékletben meghatározott 

személyt bízza meg. A kulcs-nyilvántartást pontosan, naprakészen kell vezetni. A nyilvántartást 

sorszámozott lapokon kell vezetni. A kulcs-nyilvántartás kötelező tartalmi elemei: 

- a kulcs példányszáma 

- melyik helyiséghez tartozik a kulcs 

- átvevő neve 

- átvétel időpontja 

- átvevő aláírása 

- visszaadás időpontja 

- visszaadó aláírása 

 

7. Egyéb szabályok 
A kulcsokat különösen indokolt esetben a helyükről el lehet vinni. Különösen indokolt eset 

például a tűz keletkezése, ahol a gyors intézkedés életet és vagyont menthet. A különleges 

helyzet lezajlása után a kulcsokat a helyükre kell tenni. 

Amennyiben az intézményvezető úgy rendelkezik, hogy a feladatellátáshoz a dolgozó kulcsot 

kap, akkor a jogviszony megszűnésekor a kilépő dolgozónak a nála lévő kulcsokat le kell adnia 

az intézményvezetőnek, az elszámolás napján. 

A „Kulcs átvétel” nyilvántartás 1 évig megőrzendő. 

 

8. Felelősségi szabályok 
A kulcs-használat szabályainak betartásáért, valamint a rábízott kulcsok használatáért minden 

kulcshasználó fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. A szabályok megsértőivel 

szemben ezért a fegyelmi felelősség szabályait kell alkalmazni. 

Ha a dolgozó elveszíti a rá bízott kulcsot köteles azonnal jelezni felettesének. Az elvesztés 

körülményeit az intézményvezető tisztázza, illetve megvizsgálja a munkavállaló felelősségét. 

Ha a kulcs elvesztése visszaéléshez vezet, akkor az összes kulcsot be kell vonni és a zárat le 

kell cserélni. 

 

9. Záró rendelkezések 
A szabályzat az elfogadása napján lép hatályba, s rendelkezéseit a hatályon kívül helyezéséig 

kell alkalmazni. A kulcsnyilvántartás Szabályzata a Tótkomlósi Művelődési Központ és 

Városi Könyvtár minden dolgozójára vonatkozik. 

 

 

Tótkomlós, 2019.  
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7. számú melléklet  

 

TEREMBÉRLETI SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött, egyrészről a Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár 

/képviselője/: Szathmári-Nagy Nikoletta továbbiakban: bérbeadó, másrészről 

 

A rendezvény szervezője: 

Lakcím: 

Telefonszám:     email: 

A rendezvény felelőse: 

továbbiakban, mint bérbe vevő között, az alábbiak szerint: 

 

1. Bérbeadó ……………………………………...............................napján bérbe adja 

bérbe vevőnek a Természet Háza (5940 Tótkomlós, Bajcsy Zs. u. 6.) báltermét bál / 

családi rendezvén / diszkó / előadás / egyéb ………………céljára. 

 

2. Bérbe adó a kiadott termet tisztán, a rendeltetésnek megfelelő állapotban bocsátja 

rendelkezésre a megbeszélt időpontban és feltételekkel, melyek a következők: 

• Az időpontegyeztetés után írásbeli kérelem benyújtása a rendezvény előtt minimum 5 

nappal, melyben rögzítésre kerül a rendezvény jellege, létszáma. 

• Bérlő a rendezvényhez az előkészítési folyamatokat lehetőség szerint munkaidőben 

végzi (díszítés, főzés, bepakolás), ha ez nem megoldható, akkor mindent előre 

megbeszél a bérlővel, aki biztosítja az épület nyitását a kért időpontban. 

• Bérbe adó ügyeletest csak a rendezvény ideje alatt biztosít, az előkészítésnél csak 

telefonos ügyeletes van. 

 

3. Bérbe vevő az 1. pontban kiválasztott helyiséget, a szerződés melléklete szerinti 

összegben, ………………………...., azaz …………………………………………….. 

            forintért veszi igénybe. 

4. Bérbe vevő kötelezi magát az alábbiakra: 

• A Természet Háza báltermében mindenféle dekorálás tilos, ami miatt a falak 

sérülhetnek. Amennyiben ezt bérlő figyelmen kívül hagyja, a javítás/festés költsége őt 

terheli. 

• A rendezvénnyel kapcsolatos mindenféle bejelentési kötelezettséget rendez a 

hatóságokkal. 

• A rendezvény alatt keletkezett szemetet az intézmény kukáiba kell elhelyezni! 

• A mellékhelyiségek és a környezet rendjére és tisztaságára köteles fokozottan vigyázni! 
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5. A bérbe vevő a szolgáltatás költségeit a rendezvényt megelőzően, vagy legkésőbb a 

rendezvényt követően köteles számla szerint, készpénzben a bérbeadónak megfizetni. 

 

6. A bérbevevő tudomásul veszi, hogy a kiadott helyiségben és környékén a rendezvény 

ideje alatt okozott mindennemű kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik.  

 

7. A (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott 

kötelezettségek alapján a bálterem befogadóképessége 175 fő. A rendezvényeken az e 

feletti teljes létszám biztonságáért minden esetben a rendezvényért felelős személy felel. 

A résztvevők biztonsága érdekében, hivatkozással a 23/2011. (III.8.) Korm. rendeletre 

a rendezvények időtartama alatt minden megkezdett 100 fő esetében 1 fő személyi 

biztonságért felelős személyzet alkalmazása szükséges. Az intézmény részéről az 

esetleges technikai problémák megoldására illetve az intézmény felügyeletére 

ügyeletest biztosít, ennek költsége a bérlőt terheli. (megállapodás szerint, a rendezvény 

jellegétől függően, nyitva tartási idő utáni rendezvénynél) 

 

8. A szerződő felek megállapodnak, hogy a rögzítettekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései szerint járnak el. 

 

Szerződő felek ezen szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben egyezőt helybenhagyólag elfogadják. 

 

 

 

Tótkomlós, 2019. 

 

 

…………………………………………..   …………………………………… 

      bérlő                bérbe adó  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Természet Háza – terembérleti szerződés 1. 

 

 

Természet háza – bálterem 

A bálterem bérlése, ha nem egész napos rendezvény lebonyolításáról van szó, a következő 

díjakkal történik:  

Kereskedelmi céllal:    8.000,-Ft / óra 

Családi rendezvényekre, bálokra, stb.: 6.000,-Ft / óra 

 

A bálterem bérlése egész napos rendezvény esetén a következőképpen alakul. Az alapár nem 

tartalmazza a rezsiköltséget, ez minden esetben a bérlővel együtt leolvasott óraállásokat 

jelenti még járulékos költségként. 

 

Ár / nap létszám takarítás/mosogatás 

opcionális 

35.000,-Ft 50 fő felett 10.000,-Ft 

25.000,-ft 50 fő alatt 10.000,-Ft 

 

A rendezvényekhez az eszközbérlés 500,-Ft / szék.  

Ez tartalmazza a terítéket (mély, nagy –és kis lapos tányér, kés/villa/kanál, pohár (kétféle), tál, 

szék, asztal, terítő). 

 

Lopusni András kiállítóterem 

Kereskedelmi céllal:  6000,-Ft/ 1 óra  +2000,-Ft minden megkezdett óra 

Civileknek, előadásokra: 3000,-Ft/ 1 óra  +2000,-Ft minden megkezdett óra 

 

Kedvezményként a tótkomlósi székhellyel/telephellyel bejegyzett civil szervezeteknek, 

intézményeknek minden évben egyszeri alkalommal nem kell terembérleti díjat fizetni a 

rendezvényükhöz. Ebben az esetben az intézményünktől kell bérelni az eszközöket és a 

rezsiköltséget ki kell fizetni. 

Az adott évben visszatérő tótkomlósi bérlőknek 10% kedvezményt biztosítunk a terembérleti 

díjból. 

(az árak minden esetben bruttó árak.) 

 

Az árak 2018. szeptember 10-től érvényesek. 
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8. számú melléklet 

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

Az intézmény bevételét a könyvtár területéről a következő tételek jelentik: 

• beiratkozási díj 

• késedelmi díj 

• irodai szolgáltatások díjai (fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, spirálozás, laminálás) 

 

A Természet Háza illetve a Művelődési Központ bevételei: 

• terem –és eszközbérlés 

 

A gyűjtemények bevétele: 

• belépő díj 

 

A bevételek minden aktuális hónapot követően kerülnek elszámolásra a Polgármesteri Hivatal 

pénzügyi osztálya felé egy összesített jegyzéken, intézményegységek szerinti bontásban. 

A bevételeket egysoros nyugtán (internet használat, irodai szolgáltatások) illetve 

készpénzfizetési számlán kell beszedni, aminek az eredeti példányát oda kell adni a befizetőnek. 

A befizetett terembérleti –és eszközbérleti összegeket illetve egy-egy előadás utáni bevételeket 

aznap be kell fizetni a 10402647-00031476-00000003 intézményhez tartozó költségvetési 

számlára. A befizetést igazoló feladóvevényt a „készpénzfizetési számlához” kell csatolni. 

A befizetett összegeket az önkormányzat számlájára történő befizetésig pénzkazettában kell 

őrizni. 

 

Tótkomlós, ……………………………….. 

 

 

………………………………………………….. 

                                                                               intézményvezető 
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9. számú melléklet 

 

A VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 

Általános gyűjtőköréből következően a dokumentumtermés egészéből válogat a teljességre 

törekvés nélkül. 

A könyvtár a gyűjtőkörébe nem illeszthető dokumentumokra vonatkozó olvasói kéréseket 

köteles továbbítani az Országos Dokumentumellátó Rendszeren (ODR) keresztül más 

könyvtárakhoz, így teljesítve a felmerülő igényeket.  

A Városi Könyvtár gyűjti idő- és földrajzi határ nélkül minden szakterület alapműveit, a 

szépirodalom kiemelkedő klasszikusait, a modern és kortárs irodalom alkotásait válogatva, a 

felnőtt-, a gyermek- és ifjúsági irodalom területén. 

Nemzetiségi településként a szlovák kultúrához, történelemhez kapcsolódó dokumentumokat a 

Békés Megyei Könyvtár segítségével szerzi be és az általuk letétbe adott dokumentumokat 

használja. Saját vásárlása ehhez az állományrészhez kapcsolódóan nincs. 

 

SZAKIRODALOM, ISMERETKÖZLŐ IRODALOM 

 

000 Általános művek (lexikonok, enciklopédiák…) 

 

100 Filózófia: a főbb összefoglaló művek gyűjtése, a nagy gondolkodók munkái válogatva. 

 

200 Vallás: a vallástörténet, vallásfilozófia, egyes vallások összefoglaló művei, kiemelkedő 

dokumentumai. 

 

300 Társadalomtudományok (szociológia, politika / politológia, közgazdaságtan, 

jogtudomány, közigazgatás / hadtörténet, pedagógia, néprajz, folklór, etikett): 

 

- Szociológia, közgazdaságtan, politika: a szakterületek alapvető kézikönyvei, egyes 

területek, főbb irányzatok összefoglaló művei, kiemelten a Magyarországra vonatkozó 

ismereteket tartalmazó dokumentumok 

- Jog: az állampolgárok tájékozódásához szükséges művek, a jog történeti vonatkozásait 

taglaló összefoglaló művek 

- Hadtörténet: nagyon erősen válogatva 

- Pedagógia: általános pedagógiai és módszertani művek, melyek segítséget nyújthatnak 

a pedagógusoknak a tanításban illetve a továbbtanulóknak tanulmányaikban. Emellett 

olyan laikusok számára is újdonságot jelentő, a mindennapokban hasznosítható tudást 

tartalmazó, népszerű ismeretterjesztő művek, amik a területen megjelennek. (erős 

válogatással) 

- Néprajz, folklór, etikett: különböző népek életét, szokásait bemutató összefoglaló 

művek, kiemelten a magyar nyelvterület népi művészetét, életét, szokásait megörökítő 

dokumentumok. 
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500 Természettudományok (környezetvédelem, matematika, fizika, kémia, csillagászat, 

őslénytan, ásványtan, biológia, növények, állatok) 

 

- a természettudományok minden ágát reprezentáló összefoglaló gyűjtemények 

- egyes tudományterületek fejlődését, történetét bemutató művek, a legfrissebb 

kutatásokról szóló, népszerűsítő kiadványok 

- az általános iskolai, középiskolai – és felsőfokú tanulmányokat segítő művek.  

 

600 Alkalmazott tudományok (gyógyítás, műszaki tudományok, mezőgazdaság, 

háztartástan-szakácskönyvek, vállalatvezetés, marketing, számítástechnika, 

építkezés…) 

Az alkalmazott tudományok köréből minden olyan dokumentumot gyűjt, mely a lakosság és a 

fiatalok számára hasznos és segítő lehet. Használói szintig gyűjtjük a dokumentumokat, nem 

vásárolunk a szakterületre vonatkozó speciális illetve mély ismeretet tartalmazó könyveket. 

 

700 Művészetek (építészet, szobrászat, festészet, film, fényképészet, zene, sport, színház) 

- a különböző művészeti területek összefoglaló dokumentumait, az egy-egy művészeti 

ághoz tartozó korszakot, irányzatot bemutató könyveket, albumokat 

- az egyes korszakok, stílusok kiemelkedő alkotásait elemző, bemutató művei 

- a gyerekek kreativitását segítő foglalkoztatók, kézműves kiadványok 

- a különböző sportágakat bemutató, ismeretközlő művek 

- játék –és szabálykönyvek 

 

800 Nyelvészet és Irodalomtudomány (szótárak, nyelvkönyvek, nyelvészet, magyar –és 

különböző országok irodalma) 

- a szótárak és nyelvkönyvek közül az angol, német, francia, szlovák nyelvterülethez 

tartozó nagy illetve közép szótárak, ezekhez a nyelvekhez kapcsolódó különböző szintű 

nyelvkönyvek, az egyes más nyelvterülethez tartozó szótárak, nyelvkönyvek 

beszerzését a felmerülő igények alakítják 

- a magyar nyelvre vonatkozó nyelvtörténeti és nyelvészeti könyvek alapozó –és 

összefoglaló művei 

- a gyerekek tanulmányait segítő nyelvészeti könyvek, szabályzatok beszerzése több 

példányban történik 

- a magyar irodalomhoz kapcsolódó lexikonok, adattárak, enciklopédiák, a magyar 

irodalomtörténet egyes korszakait bemutató szakkönyvek és a magyar irodalom 

kiemelkedő alkotói életrajzai 

- a magyar irodalomhoz kapcsolódó elemző művek 

- minden ország kiemelkedő alkotójához kapcsolódó elemző művek illetve az egyes 

országok irodalmi korszakait bemutató összefoglaló művek 

- a gyerekek tanulmányait (általános iskolától a felsőoktatásban tanulókig) segítő 

irodalomelméleti –és történeti munkák 

900  Földrajz, történelem 

- a földrajz szakterületen az alapvető kézikönyvek –és szakkönyvek 
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- útikönyvek, térképek erősen válogatva 

- életrajzok (szórakoztató ismeretközlés) 

- a történelem segédtudományainak alapvető irodalma 

- a magyar történelemre vonatkozó összefoglaló –és kronológikus adattárak, lexikonok 

- a magyar történelem egyes korszakainak szakirodalma 

- művelődéstörténeti összefoglaló munkák 

- a történelem egyes korszakait érintő szakkönyvek, korszakonként, országonként 

középszintű ismeretnyújtáshoz 

- az egyes országokról szóló összefoglaló monográfiák 

 

SZÉPIRODALOM 

Felnőtt szépirodalom:  

- a magyar –és világirodalom klasszikus alkotásai 

- minden nagyobb nemzet irodalma irodalomtörténeti-művészi értékétől függően 

válogatva 

- a kortárs magyar –és nemzetközi irodalom reprezentatív válogatással 

- egy-egy műfajt, stílust, iskolát, irányzatot bemutató antológia válogatva 

- határon túli (emigráns) írók válogatva 

- szlovák irodalom reprezentatív válogatással. 

Gyermek –és ifjúsági irodalom („young adult” and „new adult”) 

- mondókás könyvek, verseskönyvek válogatva a 0-3 éves korosztálynak 

- klasszikus –és kortárs mesék, külön figyelemmel a pótlásra és a kortárs alkotásokra 

- az ifjúsági irodalom korosztályonkénti bontásban (10-14 és 14-18 évesek) 

- az irodalom illetve a biblioterápiás foglalkozások szempontjából hangsúlyos művek 

több példányban 

- a kötelező –és ajánlott olvasmányok több példányban. 

HELYTÖRTÉNET 

- a település és környezete kultúrtörténeti értékeit leíró, feltáró dokumentumok  

-  a település történetére vonatkozó kéziratok, fotók  

-  a település önkormányzati dokumentumai 

A könyvtár az egyedi dokumentumokat nem kölcsönzi, időben korlátozott módon a kutatók 

rendelkezésére bocsátja, szükség szerint, azokról térítés ellenében másolatot készít. A 

helytörténeti gyűjteményt külön gyűjteményként kezeli (feltárás). A könyvtár a Polgármesteri 

Hivatallal együttműködve, a település igazgatásával kapcsolatos dokumentumokból az 

eredetivel megegyező vagy hitelesített másolatot kap, azt helyben használatra rendelkezésre 

bocsátja. Együttműködik a város intézményeivel, az egyéni kutatókkal. 
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10. számú melléklet 

 

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 

 

Általános szabályok:  

A Könyvtár látogatói kötelesek a Könyvtár használatára vonatkozó szabályokat betartani.  

A Könyvtárba táskát, kabátot bevinni tilos!  

Olvasói terekbe élelmiszert és italt (ásványvíz kivételével) bevinni tilos! 

A Könyvtárban és a bejárattól számított 5 m-es távolságon belül dohányozni tilos!  

A Könyvtár olvasótereiben mobiltelefont használni csak lenémított alkalmazásban szabad! Ha 

az olvasókat zavarva telefonál a könyvtárhasználó, akkor a könyvtárból kiküldhető. 

A Könyvtár dokumentumai, eszközei, berendezése és használati tárgyai épségének óvása 

minden olvasónak kötelessége. Szándékos vagy gondatlanságból eredő rongálás esetén a 

keletkezett kárért az olvasó anyagi felelősséggel tartozik.  

A könyvtár tulajdonát képező dokumentum jogosulatlan kivitelének szándékát jegyzőkönyvben 

rögzítjük, amit az olvasónak – véleménye közlése mellett – alá kell írnia.  

A Könyvtár területén a hordozható magántulajdonú személyi számítógép használata 

engedélyezett. Internet-csatlakozási lehetőséget WIFI hálózaton keresztül biztosít a Könyvtár, 

melynek feltételeiről a könyvtárostól tájékozódhatnak.  

A Könyvtár területén hirdetések, közlemények csak a könyvtárvezető engedélyével 

helyezhetők el. 

A Könyvtár rendjét, használatának szabályait be nem tartó olvasótól a szolgáltatások 

igénybevételét az intézmény ideiglenesen vagy véglegesen megvonhatja.  A látogatók 

reklamációikkal, javaslataikkal a könyvtárvezetőhöz fordulhatnak. 

A könyvtárhasználat feltételei és az ehhez kapcsolódó szabályok 

A regisztráció nélküli látogatás a CXL. tv. 56.§ 2. bekezdés szerinti ingyenes alapszolgáltatás.  

Beiratkozás  

A beiratkozás személyes megjelenéshez, és a személyi okmányok felmutatásához kötött.  

A beiratkozás feltétele az 1997. CXL. törvény 57. §-a értelmében:  

„A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és 

igazolnia: természetes személyazonosító adatok és lakcíme.” A személyes adataiban 

bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak. 
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Kapcsolattartás miatt a következő adatokat is kérjük, de megadásuk nem kötelező: e-mail cím, 

telefonszám. A statisztikai nyilvántartás számára a Könyvtár kérheti a foglalkozás, a 

munkahely, ill. tanuló esetében az oktató intézmény megnevezését és adatait. A Könyvtárba 

beiratkozhat minden magyar és külföldi állampolgár, aki a Könyvtár használatának szabályait 

elfogadja és a jelen szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.  

Az olvasó adatait a "Belépési nyilatkozaton" is nyilvántartjuk, amelyen az olvasó aláírásával 

igazolja, hogy a Könyvtárhasználati szabályzatot megismerte. Kötelezi magát az abban 

foglaltak betartására, adatváltozásainak bejelentésére és elfogadja a kölcsönzési nyilvántartás 

vezetésének módját. E nyilatkozatban az önálló jövedelemmel rendelkezők a kölcsönzött 

dokumentumokért anyagi felelősséget is vállalnak.  

A 16 éven aluliak esetében az anyagi felelősséget a jótálló vállalja, a "Jótállási nyilatkozat" 

kitöltésével és aláírásával. Jótálló szülő, gondviselő, nagyszülő lehet.  

A Könyvtár a személyi adatokat kizárólag saját nyilvántartása és statisztikai adatrögzítésre 

használja, illetéktelen személynek vagy külső szervnek azt át nem adja, kivéve az intézménnyel 

szemben tartozók esetében a kintlévőségek kezelését szerződésben rögzített módon kezelő jogi 

cégnek. Az olvasó bármikor betekinthet az őt érintő nyilvántartásba, tartozásáról nyomtatott 

jegyzéket kérhet. Könyv illetve anyagi tartozás esetén a személyes adatok megőrzése a tartozás 

rendezéséig áll fenn.  

 Olvasójegy 

Az olvasó egyedi azonosítóját és nevét tartalmazó olvasójegy felmutatása a könyvtár 

látogatásának, az egyes szolgáltatások igénybe vételének alapfeltétele. Az olvasójegy 

személyre szól, csak a tulajdonosa használhatja. Az olvasónak azonosítható állapotban kell 

olvasójegyét megőriznie. Az olvasójegy tulajdonosa felel az olvasójegy felhasználásával történt 

bárminemű visszaélésért, ezért az olvasójegy elvesztését, eltulajdonítását, illetve a név- és 

lakcímváltozást be kell jelenteni a beiratkozási pultnál. Az elveszett vagy használhatatlanná 

vált olvasójegy helyett a könyvtár pótdíj ellenében - az eredeti olvasójegy érvényességi 

időtartamával - új olvasójegyet állít ki. 

A könyvtár szolgáltatásai  

Regisztráció nélkül igénybe vehető szolgáltatások: 

 a CXL. tv. 56.§ 2. bekezdés szerinti ingyenes alapszolgáltatások igénybevétele: 

a) a könyvtárlátogatás,  

b) a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybenhasználata,  

c) az állományfeltáró eszközök használata,  

d) információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól  

e) a Könyvtár rendezvényeinek látogatása  
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f) a könyvtár online katalógusának használata 

A könyvtár szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a könyvtárhasználati szabályzatot 

betartja. 

Beiratkozási díjak: 

• Aktív keresőknek   1000 Ft 

• Nyugdíjasoknak, diákoknak    500 Ft 

• Ingyenes a beiratkozás:   16 éven aluliaknak, 70 éven felülieknek, 

pedagógusoknak                              

 

Dokumentumok kölcsönzése 

A kölcsönzés szabályai:  

Kölcsönözni csak érvényes olvasójeggyel lehet. Kölcsönözni csak a tartozások (dokumentum- 

és díjtartozások, a Könyvtár valamennyi egységében nyilvántartott egyéb tartozás) rendezése 

után lehet. Az olvasó a szabadpolcokon elhelyezett állományt kölcsönözheti. A kölcsönzés 

nyilvántartása gépi kölcsönzési rendszerrel történik. A dokumentumok kölcsönzési ideje 28 nap 

(plusz 7 nap türelmi idő), mennyisége összesen 6 ill. gyermekek esetében 3  dokumentum. A 

folyóirat kölcsönzés esetén egy alkalommal egy hétre max. 6 db folyóirat vihető el. Csak a 

könyvtár régebbi folyóiratai kölcsönözhetők. A kikölcsönzött dokumentumok kölcsönzési 

határidejének nyilvántartása dokumentumonként történik.  

A kölcsönözhető dokumentumok mennyisége: 

• Felnőttek esetében  6 db 

• Gyerekeke esetében  3 db 

• Kölcsönzési idő  1 hónap 

 

Hosszabbítás telefonon és e-mailben is kérhető. 

Hosszabbítás: 

A kölcsönzési határidő meghosszabbítására a lejárati időn belül két alkalommal van lehetőség 

személyesen, e-mailen, interneten és telefonon az olvasójegy számának megadásával, 

amennyiben az adott könyvre nincs előjegyzés. Nem hosszabbítható a lejárt határidejű vagy 

előjegyzett dokumentum, valamint a 28 napnál rövidebb kölcsönzési időre kijelölt 

állományrészekbe tartozó dokumentumok.  

Eljárás késedelem esetén  

A kölcsönzési határidő lejárta után a Könyvtár felszólítja az olvasókat a késedelmes 

dokumentumok visszahozatalára, és késedelmi díjat számol fel dokumentumonként. Az első és 

második felszólító az állandó lakcímre kerül kiküldésre. Amennyiben az olvasó megadja az e-

mail címét, az első felszólító erre a címre megy. A harmadik felszólítót az Intézmény az állandó 

lakcímre küldi, ehhez csekkes fizetési felszólítást csatol, illetve jelzi jogi eljárás indítását a 
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kintlévőségei behajtásáért. Be nem hajtható követeléseit minden törvényes módon igyekszik a 

Könyvtár érvényesíteni.  

Késedelmi díjak 

A kikölcsönzött dokumentumokat a határidő lejárta után visszahozók, késedelmi díjat fizetnek: 

• 1. felszólítás   200 Ft 

• 2. felszólítás   400 Ft 

• 3. felszólítás   600 Ft 

 

Elveszett dokumentum pótlása  

• 3 évnél nem régebbi kiadású könyvek esetében az eredeti mű megvásárlása, ill. az 

eredeti érték kifizetése 

• 3 évnél régebbi kiadású könyvek esetében a jelenlegi beszerzési ár vagy az eredeti ár 

háromszorosa, de minimum 1000,-Ft 

• a gyűjtemény szempontjából nélkülözhetetlen dokumentumok esetében másolási díjat 

kérünk 

 

Könyvtárközi kérés 

Ha könyvtárunkban nem található meg az adott dokumentum, lehetőség van más könyvtáraktól 

kölcsön kérni. Ebben az esetben az olvasónak a visszaküldés postaköltségét kell kifizetnie. 

Internethasználat 

(az árak, minden megkezdet fél óra után értendők) 

• könyvtári tagoknak         50 Ft / 30 perc 

• nem könyvtári tagoknak      100 Ft / 30 perc 

 

Irodai szolgáltatások 

 

Nyomtatás, fénymásolás 

• A/4-es fekete-fehér   20 Ft 

• A/4-es színes              100-150 Ft 

• A/3-as fekete-fehér   40 Ft  

• A/3-as színes                     250 Ft 

 

Szkennelés     50 Ft 
 

Spirálozás 

• Alapdíj                     100 Ft 

• Előlap/hátlap              50 Ft 

• Laponként                2 Ft 


