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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Faluház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a 

Képviselő-testület a 275/2019. (XII.17.) számú határozatával fogadta el, 2019. december 18. 

napjával lépett hatályba. 

Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) 2021. első félévi ellenőrzési terve alapján az  

„Az önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az önkormányzat és társulás irányítása alá 

tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése” című program alapján 2021. 

június hónapban megkezdte a Faluház és Könyvtár, valamint a Játéksziget Óvoda és Mini 

Bölcsőde ellenőrzését. Az ellenőrzés során az intézményeknek és a fenntartó önkormányzatnak 

meghatározott dokumentumokat kellett megadott határidőre az ÁSZ rendelkezésére bocsátani, 
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egy elektronikus adatbekérési felületen keresztül. A dokumentumok szolgáltatása határidőben 

és hiánytalanul megtörtént mind az intézmények, mind a fenntartó részéről. 

 

Az ellenőrzés a helyi önkormányzatok és társulások irányítása alá tartozó intézmények 

szabályozási környezetére, a főbb integritási kontrollok kiépítettségére terjed ki. Az integritás 

kialakítása azért fontos, mert ezáltal átlátható és elszámoltatható egy szervezet működése, ami 

elősegíti a korrupció és egyéb visszaélések megelőzését. A szervezeti integritás alapvető 

feltétele a szabályozottság, azaz a jogszabályokban előírt belső szabályzatok megléte, azok – 

hatályos jogszabályoknak – megfelelő tartalma és gyakorlati alkalmazhatósága. 

  

Az ellenőrzés keretében az ÁSZ a beszámoló szabályszerű elkészítését biztosító 

kontrollkörnyezet kialakítását, valamint a csalásmentes integritási környezet megteremtése 

szempontjából lényeges dokumentumokat értékeli. Az ÁSZ célja, hogy ellenőrzéseivel 

előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét, a közpénzügyi helyzet javulását, 

ezért kiemelten fontosnak tartja az ellenőrzések során feltárt jogszabálysértő gyakorlatok 

mielőbbi megszüntetését, a pozitív változások elindítását. 

 

A Faluház és Könyvtár ellenőrzése során az ÁSZ az alábbi hiányosságot tárta fel: 

 

„Az intézmény 2021. évben hatályos szervezeti és működési szabályzata nem tartalmazta 

az intézmény szervezeti ábráját az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés e) pontja előírása ellenére. A szervezeti 

ábra azért lényeges, mert ezáltal biztosított az intézmény átlátható, egyértelmű szervezeti 

felépítése, beazonosíthatók a szervezeti egységek és az egységek egymáshoz való viszonya a 

szervezetben. A világos, egyértelmű szervezeti felépítés az eredményes és hatékony működés 

alapja.” 

 

 

Ennek a jogszabálysértő gyakorlatnak a megszüntetése érdekében az ÁSZ elnöke 2021. 

november 5-én az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (továbbiakban: ÁSZ 

tv.) 33. § (6) bekezdésében szabályozott figyelemfelhívó levéllel fordult az 

intézményvezetőhöz, aki a levélben foglaltakat 15 napon belül elbírálta, a megfelelő intézkedést 

megtette – az SZMSZ módosítást elvégezte - és erről az ÁSZ elnökét értesítette. 

 

 

Sor került az SZMSZ kiegészítésére egy melléklettel, amely az ÁSZ levélben megjelölt 

hiányosságot, a szervezeti ábrát tartalmazza. 

 

A Faluház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal 

javaslom elfogadásra. Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Csökmő, 2021. november 17. 

Nagy Tibor sk. 

 

polgármester 
 

 

 



 

Melléklet az előterjesztéshez: 
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határozati javaslat: 

……/2021. (XI.22.)  határozat: 

Faluház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 
Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján 
a Faluház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
Határidő: 2021. december 1. 
Felelős: Nagy Tibor 
            polgármester 
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SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATA 

 

 

 

 

 

 

 
Csökmő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  

 
…../2021. (XI.22.) számú határozatával elfogadva.  

 
 
 
 

Hatályos: 2021. december 1. napjától 
 
 
 
 
 
 

                    P. H.  
 
 
 

I. 
 

Az intézmény működési adatai 
 
 



     1.    Elnevezése:                                    Faluház és Könyvtár 
 

Székhelye:                                     4145 Csökmő, Kossuth u. 121. 
 

 
2.  Az intézmény alapítója:                Csökmő Nagyközség Önkormányzatának  
                                                              Képviselőtestülete 
 
     Az alapítás éve:                              1999 
 
     Az intézmény fenntartója:           Csökmő Nagyközség Önkormányzata 
     
      A fenntartó címe:                          4145 Csökmő, Kossuth u. 109. 
 
 
 
3. Az alapító okirat száma és kelte:  88/1999/VI.29./ OH. 
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: 247-2/2012.(XII.10.) Öh. 
 

 
 
4. Az intézmény típusa, jogállása:  

• Az intézmény típusa általános művelődési központ, közművelődési és könyvtári 

tevékenységekkel. 

• Az intézmény önállóan működő, de gazdálkodási feladatait a Csökmői 

Polgármesteri Hivatal látja el. 

• Az intézményt törvényben szabályozott szakirányú felsőfokú végzettséggel 

rendelkező igazgató irányítja, képviseli. 

• Az intézmény bankszámlaszáma: 11738046-15376068 

• Az intézmény elérhetőségei:  
                 Tel: 54-443-608 
                 E-mail: faluhaz.csokmo@gmail.com 
      Postacím: 4145 Csökmő, Kossuth u. 121. 

• Törzskönyvi azonosító száma: 376067 

• Adószáma: 15376068-1-09 

• KSH statisztikai számjel: 15376068-9101-322-09 
     

 
5. Az intézmény alaptevékenysége: 

 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 76. § alapján minden település kötelező feladata a művelődési 
közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 
közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása. 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési 
tevékenység támogatásáról szóló 1/2019. (I.24.) önkormányzati rendelete alapján a 
közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetőségét, valamint további 
feladatainak ellátását elsősorban az Önkormányzat által fenntartott, költségvetési 
intézményként működő Faluház és Könyvtár útján biztosítja. 
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Az 1997. évi CXL. törvény a közművelődési feladatot ellátó intézmény típusához 
megállapítja a minimálisan ellátandó közművelődési alapszolgáltatások számát, mely 
szerint: 

• 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 

• az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása 

• a tehetséggondozás – és fejlesztés feltételeinek biztosítása 

• a kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
 

Alaptevékenység besorolása: 

910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

Kormányzati funkciók: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

2 082044 Könyvtári szolgáltatások 

3 
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvtel 

fejlesztése 

4 
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális 

értékek gondozása 

5 
082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 

művészek 

 
 

6. Az intézmény felépítése: 
 

• Az intézményt az igazgató vezeti.  Az intézmény dolgozói közvetlenül az 
igazgató irányítása alatt állnak.     

• Az intézmény közalkalmazotti létszáma 3 fő, az alábbi munkakörökkel:  

• igazgató 

• könyvtáros 

• népművelő 
 

• Az intézmény szervezeti struktúráját az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 

 
 

                                                              
 

II. 
 

Az intézmény irányítására vonatkozó adatok 
 



Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra 
vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető határkörébe 
utalt – és át nem ruházott – feladatokat. 
 
Az igazgató intézmény irányításával, vezetésével kapcsolatos általános feladatai: 
 

• Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Irányítja, szervezi az intézmény szakmai 
munkáját. Szakmai ügyekben képviseli az intézményt az illetékes felsőbb szakmai szervek 
előtt. Külső szervek és szervezetek, valamint a Képviselő-testület és bizottságai előtt az 
intézményt teljes jogkörrel képviseli. 

• Felelős az Alapító Okiratban meghatározott feladatok ellátásáért, az intézmény zavartalan, 
szakszerű, törvényes és hatékony működéséért. 

• Gondoskodik az intézmény állagának megóvásáról, tisztaságáról és a házirend szerinti 
használatáról. 

• A fenntartóval, illetve a munkáltatóval történő egyeztetés alapján gondoskodik a munka 
tárgyi- és személyi feltételeiről. 

• Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény állandó kulturális programjait. 

• Eseti programokat, műsoresteket, kiállításokat szervez.  

• A községben működő kulturális csoportok programjait, fellépéseit szervezi, bonyolítja. 

• Részt vesz a községben az önkormányzat szervezésében megrendezésre kerülő 
kulturális rendezvények és hagyományőrző programok szervezésében, lebonyolításában.  

• A programok dologi és tárgyi kiadásainak pénzügyeit bonyolítja. 

• Szakköröket működtet, felügyeli működésüket. 

• Az intézmény keretén belül működő klubok működését segíti. 

• Figyelemmel kíséri az ifjúság igényeit, azok alapján programokat szervez számukra. 

• Folyamatosan kutatja azokat a lehetőségeket, melyek színesebbé tehetik a község 
lakosságának kulturális kiszolgálását. 

• Munkája során kapcsolatot tart a helyi oktatási és szociális intézményekkel, civil 
szervezetekkel. 

• Munkáját az általa készített és előzetesen jóváhagyott éves munkaterv alapján végzi.           A 
munkatervet a polgármester hagyja jóvá. 

• Irányítja és ellenőrzi az és az intézményben dolgozók és közfoglalkoztatottak munkáját. 

• Koordinálja és ellenőrzi a megbízási díjas (külső) munkatársak munkáját. 

• A reá bízott leltári tárgyakért, vagyonért, technikai berendezésekért anyagi és erkölcsi 
felelősséggel tartozik. 

• Felelős a mindenkor érvényben lévő jogszabályok és előírások betartásáért, betartatásáért. 
 

 
További feladatai:  

• Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, 

• Az intézmény alábbi alapdokumentumainak előkészítése, szükség esetén módosítása, 

valamint azok jóváhagyásra történő előterjesztése a fenntartónál 

- alapító okirat 

- SZMSZ 

- Házirend 

- fenntartó törvényességi ellenőrző munkájában történő együttműködés, 

- az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott 

követelményeknek megfelelő ellátása, 

- a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába 

adott vagyon rendeltetésszerű igénybevétele, 



- a tervezési, beszámolás, információszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos 

feladtok teljes és hiteles elvégzése, 

 

 Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja: 

 

- Az intézményt külső kapcsolatokban az igazgató képviseli. 

- A könyvtár kapcsolatait más könyvtárakkal elsősorban a könyvtáros gondozza. 

- Az intézmény közvetlen kapcsolatban áll a környező települések közművelődési 

intézményeivel.  

 

 

III.  

 

Az intézményben dolgozó közalkalmazottak feladatai  

 

 

1. A könyvtáros feladatai:  
 
Munkáját az Igazgató irányításával, ellenőrzésével és támogatásával végzi. 
 
1.Szakmai feladatai 
 
 1.1.  Állománygondozás 
  1.1.1  Állománygyarapítás 
   • Felelős az évi költségvetés tervszerű és folyamatos  

    felhasználásáért. 
   • A megjelenő kiadványokról tájékozódik. 

   • Szükség esetén egyedi beszerzéseket is végez. 

    
  1.1.2.  Állományba vétel 

• A beszerzett dokumentumokat a könyvtárba érkezés után azonnal a 

könyvtári szabályzatban meghatározott módon nyilvántartásba 
veszi. 

   • A nyilvántartásokat naprakész állapotban tartja. 

   • Rendszeresen (évenként) állománygyarapítást végez.  

A felesleges, elhasználódott, tartalmilag elavult műveket a rendeleti 
előírásoknak megfelelően törli az állományból. 

  
  1.1.3  Állományvédelem 

• A könyvtáros felelős a könyvtár rendeltetésszerű használatáért. 

• Állományellenőrzési rendeleti előírás szerint, az Igazgató 
utasítására   előkészíti a leltározást, (raktári rend, raktári 
katalógus ellenőrzése,   leltározási ütemterv elkészítése), 
valamint részt vesz a leltározás lebonyolításában. 

• Pontosan vezeti a kölcsönzési nyilvántartást. 

• A rábízott könyvtári állományért anyagi felelősséggel is tartozik. 
 
1.2.  Szolgáltatások 
 
   • Kölcsönzés: a működési szabályzatban meghatározott módon. 



• Könyvtárbemutató foglalkozásokat, könyvtárhasználati ismereteket 

nyújtó órákat vezet, előkészíti a könyvtári szakórákat. 
   • Rendszeresen tájékoztatást ad a könyvtár új szerzeményeiről  

    (pl. plakátok, helyi újság, internet). 
• Az intézményi munkatervben meghatározott feladatokat - 

 évfordulós események, tanulmányi verseny, vetélkedő, stb. -  segíti. 
 
2.  Egyéb feladatok 
 
 2.1.  A könyvtáros kapcsolatot tart fenn a megyei könyvtárral, más  
  könyvtárosokkal. 
 
 
 2.2.  A könyvtáros heti munkaideje:  40 óra   
                          
        
 2.3.  Nyitvatartási feladatok során ellátja a 
  • kölcsönzés,  

  • tájékoztatás,  

  • könyvtárbemutató foglalkozások,  

  • raktári rendezés ügyviteli teendőit. 

• állománygyarapítás (leltárkönyvek vezetése) 

  • katalógusszerkesztés,  

  • bibliográfia készítése,  

  • irodalomkutatás,  

  • felkészülés a foglalkozásokra,  

  •  továbbképzés (amennyiben erre a munkáltató kéri) 

  • tájékozódás a könyvpiacon,  

  • Internethasználat biztosítása, felügyelete 

•       helytörténeti anyagok gyűjtése, feldolgozása 

•  
 

 
3.Könyvtári munkán kívüli feladatok 
 
 A könyvtári teendőkön kívül az alábbi teendők ellátásáért is felelős: 

• könyvtári szervezőmunka 

• fénymásolás, faxolás, telefonos ügyintézés 

• Az intézmény programjainak lebonyolításában való részvétel  

• Munkáját felettese utasítása alapján, tudása szerint maradéktalanul ellátja, 

• Felelős az intézményi ügyek titkos kezeléséért,  

• Az adatok kezelése és továbbítása csak igazgató felhatalmazása alapján az  
iratkezelési szabályzat keretei között történhet 

 
Köteles elvégezni mindazon a munkakörén kívül eső, végzettségének megfelelő eseti, 
egyszeri feladatokat, amellyel az Igazgató megbízza. 
 
 

2. A népművelő feladatai:  



 
Munkáját az Igazgató irányításával, ellenőrzésével és támogatásával végzi. 

 
 
Feladata az intézmény rendeltetésszerű tevékenységének szervezése, a kulturális célok 
megvalósítása. Az igazgató valamint a fenntartó szerv által szabott feladatok maradéktalan 
végrehajtása. 
 
Feladatköre: 

• Közreműködik a közművelődési feladatok ellátásában. 

• Közreműködik az intézmény teljes ügyviteli munkájának maradéktalan elvégzésében 

• Az igazgató általános szakmai segítője, munkatársa. 

• Az intézménnyel kapcsolatos pályázatok figyelése, írása, elszámolása. 

• Nyári táborok szervezése, és lebonyolítása, irányítása. 

• Ellenőrzi az intézmény eszköz ellátását, a hiányosságokat jelenti az igazgatónak 

• Részt vesz, illetve képviseli az intézményt különböző szakmai és társadalmi 
rendezvényeken, 

• Az intézmény működését ellenőrző külső szervek megállapításai alapján a feltárt 
hiányosságokat határidőn belül rendezi, orvosolja. 

• Hangosítás az intézmény rendezvényein, illetve községi ünnepségeken, temetéseken. 
   
 
Felelős: 

• Az igazgató által rábízott közművelődési feladatokért. 

• A szakmai minőség megőrzéséért, betartásáért. 

• A jóváhagyott munka megvalósításáért 

• Az intézményi és községi rendezvények, ünnepségek zökkenőmentes megszervezéséért, 
lebonyolításáért. 

 
 

Köteles elvégezni mindazon a munkakörén kívül eső, végzettségének megfelelő 
eseti, egyszeri feladatokat, amellyel az Igazgató megbízza. 

 
 

 

 

IV. 

Működés rendje, nyitva tartás, az intézményben való tartózkodás rendje, valamint 

belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az 

intézménnyel. 

 

- Az idevonatkozó intézkedéseket a Házirend tartalmazza. 

- Az intézménybe belépő külső személyeknek az információnál jelezniük kell 

jövetelük célját, illetve azt, hogy kit keresnek. (Kivéve, ha könyvtári 

szolgáltatást vesz igénybe a látogató) 

- Az intézmény igazgatója által engedélyezett rendezvények közönségét és 

előadóit a kijelölt helyen kell fogadni.  



- Az intézményben kulturális jellegére való tekintettel ehhez méltó viselkedés 

elvárható. Ennek megszegése esetén az igazgató rendre intheti, illetve távozásra 

szólíthatja fel a rendbontót. 

 

V.  

 

Az intézmény programjai 

 

Az intézmény éves programtervét az igazgató készíti el, és nyújtja be elfogadásra az éves 

kötelező beszámolóval együtt a Képviselő-testület felé. Az adott év programtervezete az 

SZMSZ mellékletét képezi.  

 

VI.  

 

Helyettesítés rendje 

 

Az igazgatót akadályoztatása és távolléte esetén – a munkáltatói jogok kivételével- az általa 

esetileg megbízott munkatárs helyettesíti. Kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörét ilyen 

esetben a polgármester látja el.  

 

A dolgozók a munkaköri leírásokban rögzítettek szerint helyettesítik egymást.  

 

 

VII. 

 

Egyéb szabályzatok 

 

A belső ellenőrzéssel, a gazdálkodással, a számviteli politikai, leltározási és értékelési, 

szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjével kapcsolatos, integrált 

kockázatkezelési, valamint belső kontrollra vonatkozó szabályzatok esetében a fenntartó által 

elkészített és intézményeire is kiterjedő hatályú szabályzatokat alkalmazzuk.  

 

 

 

VIII. 

 

Az intézmény munkarendje és ügyfélfogadási rendje 

 
Az intézmény hivatalos nyitva tartása: 
 
Hétfőtől péntekig  7.30-tól 16 óráig (16 óra után szükség esetén ügyeletet biztosítunk) 
Szombaton           zárva (kivéve program esetén) 
Vasárnap              zárva (kivéve program esetén) 
 

A Faluház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát a fenntartó Csökmő 

Nagyközség Önkormányzata …../2021. (XI.22.) számú határozatával jóváhagyta, 2021. 

december 1. napján lép hatályba.  

 

 

 



 

P.H. 

 

 

 

………………………………… 

Kiss Andrea 

igazgató 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Faluház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata 
1. sz. melléklete 

A Faluház és Könyvtár szervezeti struktúrája 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

IGAZGATÓ 

NÉPMŰVELŐ KÖNYVTÁROS 


