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Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZAT 
Hatályos 2016.december 1-től 

 

I. Intézményi adatok: 
 

Név: Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár 

 

Székhely: 2459, Rácalmás, Szigetfő u. 31. 

 

Tel./fax: 25/440-456 

 

e-mail: racmuvhaz@racalmas.hu, rackonyvtar@racalmas.hu  

 

Működési terület: Rácalmás város közigazgatási területe 

 

Alapító: Rácalmás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete jogutódja, Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-

testülete, 2459, Rácalmás, Szigetfő u. 11-13. 

 

Alapító jogszabály: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8/A. §. 

 

Alapítás éve: 2006. 

 

Alapító okirat kelte, száma: 2016. augusztus 16., 2533-3/ 2016. 

 

Alapítás módja: jogelőd nélküli alakulás 

 

Felügyeleti szerve: Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

Jogállása: önálló jogi személy, részben önállóan gazdálkodó 

költségvetési szerv 
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Törzskönyvi azonosító:  639196 

PIR azonosító száma:  361866 

Adószáma:    16702110-1-07 

TEÁOR száma:   9101 

KSH gazdálkodási formakód: 322 

KSH megyekód:   07 

Pénzügyi körzet:   0214 

KSH területi számjel:  0709900 

gazdálkodási jogkör:  1 

KSH statisztikai számjel:  16702110-9101-322-07 

 

Alapvető szakfeladat: 
910100  könyvtári, levéltári tevékenység 

082042  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044  Könyvtári szolgáltatások 

083050  Televízió műsor szolgáltatása és támogatása 

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése 

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális 

értékek gondozása  

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 

művészetek 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és 

fejlesztése 

 

Pecsét: kör alakú, számozás nélküli, körívben felül „Művelődési Ház 

és Könyvtár”, körívben alul „Rácalmás” felirat, középen a Magyar 

Köztársaság címere. 

 

 

II. Fenntartás, felügyelet: 
 

Az intézmény fenntartója és általános felügyeleti szerve: 

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mely: 

- biztosítja az intézmény alaptevékenységei közé sorolt feladatok 

ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, 

- évente az önkormányzat rendeletében külön intézményi 

költségvetésként határozza meg az intézmény költségvetését és 

annak támogatását, 
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- dönt a pótelőirányzatról és a pénzmaradvány felhasználásáról, 

elfogadja a felhasználásról szóló éves beszámoló jelentést, 

- kinevezi az igazgatót, 

- beszámoltatja az igazgatót az intézmény tevékenységéről, az 

országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával 

értékeli az intézmény szakmai munkáját, 

- dönt az intézmény elnevezéséről, esetleges névváltoztatásáról, 

megszüntetéséről, átszervezéséről. 

 

A Kulturális, Oktatási, Sport és Idegenforgalmi Bizottság 

átruházott hatáskörben: 

- véleményezi az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, 

javaslatot tesz annak a fenntartó felé elfogadásra, ill. módosításra, 

- véleményezi az intézmény munkatervét, értékeli annak teljesítését, 

- az intézményt érintően javaslatot ad a fenntartói jogkörhöz tartozó 

testületi döntésekhez. 

 

A polgármester: 

- gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója 

felett. 

 

A jegyző: 

- ellátja az intézmény közvetlen törvényességi felügyeletét, 

- irányítja az intézmény pénzügyi ellenőrzését. 
 

III. Gazdálkodás 
 

 A Művelődési Ház és Könyvtár szakmai tekintetben önálló, részben 

önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 

 

 Az intézmény meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait Rácalmás 

Város Polgármesteri Hivatal szakmai segítségével látja el. Mindemellett az 

intézmény gazdálkodásáért, a pénzügyi jogszabályok, így a helyi költségvetési 

rendelet betartásáért az igazgató felel. 

 

 Az intézmény feladatait alapvetően a fenntartó által évente rendeletben 

meghatározott költségvetés keretében végzi. E költségvetés fedezetet nyújt az 

intézmény üzemeltetése, az épület fenntartása, karbantartása, valamint az 

alapfeladatok ellátásához szükséges személyi kiadások és szakmai munka 

költségeihez. Saját bevételeit a könyvtárhasználati (beiratkozási) díj, a könyvtári 

anyagok kölcsönzésének késedelemi díja, a másolati díj, a könyvtári anyagok 
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elvesztésekor az olvasó által fizetett pénzbeli térítés, stb. és a rendelkezésre 

bocsátott intézményi vagyon szabad kapacitásának hasznosítása, egyéb külső, 

ill. pályázatokon elnyert támogatás alkotja. 

 

 Az önkormányzat támogatásának összege lehetőség szerint a feladatellátás 

változatlanságának esetén – függetlenül az intézményi költségvetésen belüli 

arányától – nem lehet kevesebb a megelőző évi támogatás összegénél. Az 

önkormányzat biztosítja, hogy az intézmény esetleges többletbevételét, ill. a 

nem feladat elmaradásból származó pénzmaradványát az intézmény fejlesztésére 

felhasználhassa. 

 

 A könyvtárhasználat díjfizetéshez kötött szolgáltatásait és azok mértékét a 

könyvtárhasználati szabályzat és az éves költségvetési rendelet tartalmazza. 

 

 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végezhet. 

 

 Amennyiben az intézmény alaptevékenységét nem zavarja, a Művelődési 

Ház és Könyvtár egyes helyiségeit az igazgató bérbe adhatja, ill. kiadhatja. Az 

intézmény feladatköréhez szorosan kapcsolódó témakörökben (kultúra, oktatás, 

stb.) külső szerv (öntevékeny lakossági kezdeményezés, egyéb civil szervezetek) 

által lebonyolított programok, az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak, 

ill. az állam által előírt feladatok végrehajtása (pl. választás) során a helyiségek 

rendelkezésre bocsátása térítésmentes. Egyéb politikai rendezvények (pl. pártok 

gyűlései), ill. azok a tevékenységi formák, ahol a külső szervnek bevétele 

képződik – bérleti díj kötelesek. A szerződésben rögzített bérleti díjat a várható 

forgalomtól, a bérelt helyiség méretétől, a tevékenységi körtől függően a 

Képviselő-testület állapítja meg. Az intézmény leltárában szereplő tárgyi 

eszközök, felszerelési tárgyak az igazgató által kötött szerződés szerint 

kölcsönözhetők, bérbe adhatók, azokról minden esetben átadás-átvételi 

formanyomtatványt töltenek ki érintett felek. 

 

Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények a Művelődési Ház és 

Könyvtár tereit, termeit az igazgatóval való egyeztetést követően díjmentesen 

használhatják: 

 Rácalmás Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

 Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

 Manóvár Óvoda és Bölcsöde 

 Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ 

 Német Nemzetiségi Önkormányzat 
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IV. Az intézmény alapfeladatai: 
 

A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár Rácalmás lakosságának nyilvános 

könyvtári, helyi közművelődési közfeladat-ellátást biztosít.  

 

IV/A Könyvtári tevékenység: (910100 könyvtári, levéltári tevékenység, 

082042  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, 082043  Könyvtári 

állomány feltárása, megőrzése, védelme, 082044  Könyvtári szolgáltatások) 

 

1. Nyilvános könyvtári szolgálat biztosítása: 

- helyben használat, 

- kölcsönzés (könyv, folyóirat), 

- tájékoztatás (az állományról, szolgáltatásokról, 

katalógusrendszerről és a nyilvános könyvtári rendszer - ODR-

rendszer - dokumentumairól és szolgáltatásairól szóló 

ismeretnyújtás), 

- könyvtárközi szolgáltatás, 

- közhasznú információszolgáltatás, 

- számítógép- és internethasználat, 

- fénymásolás, nyomtatás. 

 

2. Szolgálati terek biztosítása úgy mint: 

- gyermek és felnőtt olvasóterem, - szolgálat, 

- folyóirat-olvasó, 

- információs és tájékoztató szolgálat, 

- internet hozzáférés, számítógép-használat, fénymásolás és 

nyomtatás biztosítása. 

 

3. Könyvtári dokumentumok beszerzése az évente jóváhagyott költségvetési 

előirányzat mértékéig: 

- szépirodalom: klasszikus művek teljes körűen, egyéb irodalom 

válogatva, jelzett igények szerint, 

- szakirodalom: alap kézikönyvek teljes körűen, tudományos és 

ismeretterjesztő művek válogatva, helytörténeti kiadványok teljes 

körűen, 

- folyóiratok, hírlapok: helyi önkormányzati kiadvány mint köteles 

példány, 1 db kistérségen belüli napilap, havi-és hetilapok 

érdeklődési körök szerint, 

- könyvtárosi munkához szakmai anyag. 
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4. Könyvtári tájékoztatás biztosítása: 

- katalógus: cédulakatalógus, betűrendes (név és cím szerinti). 

 

5. Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek oktatása gyermekeknek: 

- bemutató foglalkozások (iskolai vagy óvodai könyvtári óra). 

 

6. Olvasóvá nevelés, irodalmi ízlés fejlesztése könyvtári rendezvényként: 

- író-olvasó találkozók, 

- könyvbemutatók. 

 

7. Kapcsolattartás helyi, megyei és országos szervezetekkel, 

társintézményekkel, könyvtári információszolgáltató központokkal. 

 

 

IV/B Közművelődési tevékenység: (082091 Közművelődés- közösségi és 

társadalmi részvétel fejlesztése, 082092 Közművelődés- hagyományos 

közösségi kulturális értékek gondozása, 082093 Közművelődés- egész életre 

kiterjedő tanulás, amatőr művészetek) 

 

Az önkormányzat biztosítja a napi közművelődési tevékenység ellátásához a 

Szigetfő u. 31. sz. alatti Művelődési Ház és Könyvtár épületet. 

 

1. Az évente jóváhagyott költségvetési előirányzat mértékéig: 

- Közösségi művelődés, klubok és egyéb azonos érdeklődésű 

lakóhelyi, életkori közösségek, helyi közösségi keretben folyó 

közművelődési tevékenység, művelődési és szórakoztató 

rendezvények szervezése, támogatása. 

Ide tartozik a település civil tv. hatálya alá nem tartozó társadalmi 

szervezeteinek támogatása úgy, mint:  

 

 Magyar Cserkészszövetség 1414.sz. Szt. Gellért Cserkész 

Csapat Rácalmási csoportja,  

 Apple Country Club,  

 Mozgássérülr Egyesület rácalmási csoportja,  

 Remény klub,  

 Napfény Nyugdíjasklub,  

 Rácalmási Barina Táncegyüttes,  

 Cikk-cakk Foltvarró Kör,  

 Ágasfa Hagyományélesztő Kör,  

 Jazzbalett csoport, 

 Alakformáló torna,  
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 Német klub,  

 Angol klub,  

 „RáJátSzik” Rácalmási Játékszínkör, 

 Cimbora klub. 

 

Felsorolt szervezetek éves munka- és programtervük alapján a művelődési 

ház igazgatójával egyeztetve ingyenesen használják az intézmény tereit, 

termeit. 

Szintén ide tartoznak a bejegyzett civil szervezetek (egyesületek, 

alapítványok) úgy, mint:  

 

 Rácalmási Sirály Közhasznú Horgász Egyesület,  

 Rácalmási Sportegyesület és szakosztályai,  

 Rácalmási Városvédő- és Szépítő Egyesület,  

 Rácalmási Napsugár Asszonykórus Egyesület,  

 Szent György Polgárőr Egyesület,  

 Híd Európába Közalapítvány,  

 Vállalkozók Rácalmásért Egyesület,  

 Rácalmási Szerb Hagyományőrző Egyesület. 

 

Felsorolt szervezetek az önkormányzat civil pályázata értelmében és a 

művelődési ház igazgatójával egyeztetve ingyenesen használják az 

intézmény tereit, termeit. 

Ide tartoznak a jelen SzMSz elfogadását követően létrejött, az előző két 

bekezdés fenti két kategóriájába sorolható szervezetek is, amennyiben 

arról Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete a művelődési 

ház igazgatója beadványa alapján így dönt. 

- Ismeretterjesztés és iskolán kívüli felnőttoktatás: előadássorozatok 

szervezése és rendezése 

- Különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és 

fenntartásának segítése, a testvérváros kultúrájának, művészetének 

megismertetése 

- Szórakoztató programok szervezése: a szabadidő kulturált eltöltését 

biztosító „könnyű műfaj”, szabadidős programok szervezése az 

ifjúsági korosztály számára 

- képzőművészeti kiállítások szervezése, rendezése 

- Az ünnepek, évfordulók lebonyolítása, azok színvonalas 

megrendezése, az ünnepek fontosságának tudatosítása. Városi 

rendezvények tartalmi és technikai szervezése, lebonyolítása, 

segítése. 
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2. Önköltséges alapon és/vagy pályázat terhére: 

- tanfolyamok, tréningek szervezése, 

- szakkörök szervezése, 

- szabadidős szórakoztató programok szervezése. 

 

3. A helyi közművelődési rendeletből az intézmény tevékenységi körébe 

tartozó feladatok végrehajtása. 

 

4. Alaptevékenységbe nem tartozó tevékenységi körök: 

- sportversenyek, vetélkedők szervezése, 

- az intézmény helyiségeinek bérbeadása (ha az alaptevékenységet 

nem zavarja) az önkormányzat költségvetési és 

vagyongazdálkodási rendelete szerint. 

 

IV/C Rácalmás Televízió és képújság szolgáltatása: (083050 Televízió műsor 

szolgáltatása és támogatása) 

 

Rácalmás Város Önkormányzat és szakmai vállalkozó közti vállalkozói 

szerződés értemében a műsorkészítési feladatot vállalkozó látja el. 

 

A műsorszolgáltatási feladatot és az adatszolgáltatás a médiahatóság felé a 

vállalkozó látja el. 

 

 

V. Az intézmény működésének közös szabályai: 
 

I. Nyitvatartás: 
 

Művelődési Ház nyitva tartása:  Könyvtár nyitva tartása: 

 

Hétfő:                      -    Hétfő:                      - 

Kedd:  10-20    Kedd:  10-18 

Szerda:  10-20    Szerda:  10-20 

Csütörtök:  10-20    Csütörtök:  10-18 

Péntek:  10-20    Péntek:  10-18   

Szombat:  10-16    Szombat:  10-16 

Vasárnap:       - 
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Az alapfeladatain túl a Művelődési Ház és Könyvtár épülete helyet ad a 

következő szerveknek:  

- Rácalmás Tv és képújság fejállomása, geotermikus 

fűtőrendszer gépterme, mely szervek működéséhez, zavartalan 

munkavégzéséhez szükséges közműszolgáltatásokat köteles az 

intézmény ingyenesen biztosítani. 

 

 

II. Az intézmény dolgozóinak munkarendje: 

 

A Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói közalkalmazottak. A munkaidő heti 40 

óra, napi 8 óra, amelyet szükség szerint havi munkaidő keretben is 

meghatározhat az igazgató. A nyitva tartási időhöz, a rendezvényekhez igazodó 

egyéni munkarendet az igazgató állapítja meg. A letöltött munkaidőt havi 

jelenléti íven kell dokumentálni. A munkaidő magában foglalja a Mt. által előírt 

ebédidőt. A dolgozók havi beosztását és a havi rendezvénytervet legkésőbb az 

adott hó 1. napjáig köteles az igazgató elkészíteni és munkatársaihoz és a 

fenntartó önkormányzathoz eljuttatni. 

 

III. Az intézmény szervezeti felépítése: 

 

Az intézmény dolgozóinak létszáma: 

- 1 fő igazgató, művelődésszervező 

- 1 fő könyvtárvezető, művelődésszervező 

- 2 fő takarító 

- 1 fő teremőr 

- 1 fő könyvtáros asszisztens 

 

Az intézményt az önkormányzat képviselő-testülete által pályázat alapján 

kinevezett igazgató vezeti, aki felett a munkáltatói jogokat a polgármester 

gyakorolja. Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, aki 

közművelődési, irányítási, gazdálkodási és munkáltatói feladatokat lát el. 

Továbbá gyakorolja az előirányzat felhasználási, utalványozási, kiadmányozási 

jogosítványokat Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az 

ésszerű, takarékos gazdálkodásért, az intézmény vagyonáért, a költségvetés 

végrehajtásáért, a pénzügyi, gazdasági rendelkezések betartásáért, s képviseli az 

intézményt. 

Munkáját az SzMSz mellékletét képező munkaköri leírás alapján látja el. 

Az intézmény dolgozói felett gyakorolja a munkáltatói jogköröket: 

közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, fegyelmi 

ügyek, jutalmazás, szabadság, továbbképzés, dolgozók munkaköri leírása.) 
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Az igazgató együttműködik az érdekképviseleti szervekkel. 

Az intézményből külső szervnek, személynek leveleket, ügyiratokat, 

valamint az intézmény tevékenységét érintő szakmai, gazdasági 

kötelezettségvállalást első helyen csak az intézmény igazgatója írhatja alá. 

Távollétében az általa eseti megbízással kijelölt helyettes képviseli az 

intézményt, aláírási joggal is csak ez esetben rendelkezik. 

Felügyeli és irányítja az intézmény szakmai munkáját. 

 

Az intézmény közalkalmazottjai az SzMSz mellékletét képező 

munkaköri leírásuk alapján látják el feladataikat. 

 Minden intézményi munkatárs köteles együttműködni azoknak a 

munkatervi feladatoknak a megvalósításában, amelyek több munkatárs egyidejű 

közreműködését igénylik. 

 Az intézményi feladatok egyeztetésének, kitűzésének, az előző időszak 

tevékenysége értékelésének fóruma a legalább negyedévenként megtartott, 

jegyzőkönyvvel dokumentált munkatársi értekezlet, amelyet az igazgató hív 

össze. 

 

VI. Az intézmény szakmai működési rendje: 
 

A Művelődési Ház és Könyvtár egységes, éves munkaterv alapján végzi 

feladatát. 

A munkatervet az igazgató készíti el és a költségvetési javaslat benyújtásával 

egyidejűleg terjeszti Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé. 

Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott keretszámok alapján készített 

éves költségvetés szerint finanszírozza feladatait. Az elemi költségvetés 

elkészítése az igazgató és az Önkormányzat közös feladata. 

Az igazgató felelős a munkatervben és költségvetésben meghatározottak 

végrehajtásáért. 

 

 

VII. Általános szabályok: 
 

1. Az iratkezelés rendje 

 Az intézmény címére érkező postai és egyéb küldeményeket az 

igazgató által kijelölt, meghatalmazással rendelkező személy veszi át. 

 Az intézmény címére, első helyen a munkatársak nevére érkezett 

küldeményeket a munkatársaknak kell átadni. 

 Az intézmény nevére, címére érkezett ügyiratokat iktatni kell; nem kell 

iktatni a meghívókat, műsorajánlókat, propagandaanyagokat. 
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 Az iratok nyilvántartására évente kezdődő sorszámú iktatókönyvet kell 

vezetni. 

 

2. Teendők bombariadó, tűzriadó esetén 
A munkatársak feladata segíteni, hogy a közművelődési, közgyűjteményi 

intézményben tartózkodók bombariadó vagy tűzriadó esetén a helyiségeket 

minél hamarabb elhagyják. A menekülési útvonalakat a tűzvédelmi 

szabályzatokban és a poroltó készülékek mellett el kell helyezni. 

 

3. Házirend 
Házirend, ill. használati szabályzat a részlegekre külön készül, s az SzMSz 

mellékletét képezi. 

 

 

VIII. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya az intézmény valamennyi 

főállású, tisztelet-, ill. megbízási díjas, közreműködő vállalkozó, közhasznú 

munkatársára is kiterjed. 

Az SzMSz határozatlan ideig érvényes, módosítása a Kulturális, Oktatási, 

Sport és Idegenforgalmi Bizottság javaslatára Rácalmás Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete jóváhagyásával történhet. Módosítására a bizottság és az 

intézmény igazgatója tehet javaslatot. 

 

Az SzMSz mellékletét képezi: 

1. Könyvtárhasználati szabályzat 

2. Küldetésnyilatkozat 

3. Házirend 

4. Tűzvédelmi szabályzat 

5. Munkaköri leírások 

6. A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár szervezeti felépítése 

7. Gyűjtőköri szabályzat 

 

 

 

 

Rácalmás, 2016. december 1.  


