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Páty Község Önkormányzata a ………/2017. (……...) számú határozatával a Művelődési 
Ház, Iskolai és Községi Könyvtár SzMSz-ét jóváhagyja. Tevékenységét Páty 
Önkormányzatának 368/2009. (VIII.27.) sz. Kt. határozata (Alapító Okirat) szabályozza. 

Az SZMSZ célja, hogy biztosítsa a Pátyi Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár 
rendeltetésszerű és eredményes működését az Alapító Okiratban meghatározott feladatok 
megvalósulása érdekében, a megfelelő szervezeti keretek és a működési feltételek 
meghatározásával. 

A szabályzat tartalmazza az intézmény feladatainak teljesítéséhez és a jogszabályoknak 
megfelelő működéséhez szükséges adatokat, a szervezeti felépítést, a szervezeti egységek fő 
feladatait, az igazgató és az egyes szervezeti egységek vezetőinek feladatait és jogkörét, az 
alapfeladatok megvalósításának módját, valamint a gazdasági ügyrendet. 

I. Az intézmény adatai 

Az intézmény megnevezése: Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár 
Az intézmény székhelye: 2071 Páty Kossuth u. 77. Tel: 06/23-343-550 
Az intézmény telephelye: 2071 Páty, Rákóczi utca 37. Tel: 06/23-344-348 
Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: 773713 
Az intézmény adószáma: 15773719-1-13 
Az intézmény KSH statisztikai számjele: 15773719-9329-322-13 
Az intézmény típusa: Közszolgáltató költségvetési szerv, közművelődési és könyvtári 
feladatot ellátó közintézmény 

Az intézmény székhelyének alapterülete: hasznos alapterülete: 196 m2 
Az intézmény befogadóképessége: 196 fő 
Az intézmény bélyegzőlenyomata: 

Az alapító okirat kelte, száma: 2020.11.27., I/11787/-3/2020.  
Az alapítás időpontja: 2009.09.01. 

Az intézmény alapítója: Páty Község Önkormányzata  
Az intézmény alapító okiratának kelte: 2009. szeptember 01. 
Az intézmény alapításának éve: 2009. szeptember 01. 
Az intézmény létrehozásáról szóló határozat: 368/2009. (VIII.27.) Kt. határozat 
Az intézmény jogállása önálló jogi személy 
Az intézmény gazdálkodási típusa: önállóan működő költségvetési szerv 
Az intézmény bankszámlaszáma:11784009-15773719 
Az intézmény irányító és felügyeleti szerve: Páty Község Önkormányzata 
Az intézmény szakmai felügyeleti szervei: 
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Pest Megyei Közművelődési Információs Központ (1052 Budapest, Városház u. 7.) 
Pest Megyei Könyvtár (2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.) 
A könyvtár értékelését az országos szakértői névjegyzékben szereplő ember végezheti. 

Szakmai érdekvédelemi képviselet: Magyar Népművelők Pest Megyei Szervezet, Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete 

Aláírás, képviselet: 
Aláírási joga az intézményvezetőnek, távollétében helyettesének van. A képviseleti jog a 
munkáltatói jogkör gyakorlására nem terjed ki, továbbá sajtó, média, és egyéb fórumokon az 
intézmény nevében a helyettes nem nyilatkozhat. Pénzgazdálkodási jogkörök tekintetében az 
intézmény mindenkor hatályos gazdálkodási szabályzata az irányadó.  
Saját területükön aláírási joguk van a vezetőállásúaknak, az adminisztratív dolgozóknak. 
Az intézmény nevében kiadmányozási jogköre az intézményvezetőnek van. Az 
intézményvezetőt távolléte esetén az intézményvezető-helyettes helyettesíti a kiadmányozási 
jogkör gyakorlása tekintetében.  

Az intézmény nyitva tartása: 

II. Az intézmény feladatai 

Az intézmény általános feladatainak meghatározása 
Az intézmény feladatait az Alapító Okirat és az önkormányzat mindenkor hatályos 
Közművelődési rendelete határozza meg. 
Az intézmény Páty közművelődésének és nyilvános könyvtári ellátásának szervezője, 
tevékenységét a helyi sajátosságokhoz, igényekhez és saját feltételeihez igazítja. 
Az intézmény alapfeladatait több szervezeti egységben látja el.  

• Székhelyén: Művelődési Ház (Páty, Kossuth L. u. 77.) a közművelődési, 
• telephelyén: Iskolai és Községi Könyvtár (Páty, Rákóczi u. 36.) a települési nyilvános 

és iskolai könyvtári feladatokat végzi, az Ifjúsági Klub (Páty, Rákóczi u. 36.) a helyi 
ifjúság kulturális életének segítését végzi. 

• További telephelyein: a Közösségi Házban (Páty, Rákóczi u. 13.) valamint a 
Hagyományok Házában (Páty, Kossuth L. u. 36.) a helyi civil szervezetekkel és 
alapítványokkal együttműködve az intézményi feladatok megvalósítását végzi.  

Az intézmény alaptevékenységei 
Az intézmény feladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. §, 65. §, a 76-81. § valamint a nevelési-
oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 3. számú 
mellékletében foglaltaknak megfelelően látja el. Az intézmény nyilvános könyvtári feladatok 
mellett iskolai könyvtári feladatokat is ellát. 
Az intézmény a közművelődési feladatait székhelyén, könyvtári tevékenységét telephelyén 
látja el. 
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A közművelődési alaptevékenység keretében ellátandó feladatok 

a) Iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek;  
b) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása;  
c) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása;  
d) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó művelődési közösségek tevékenységének támogatása; 
e) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 
segítése;  
f) A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése;  
g) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez feltételek biztosítása;  
h) Egyéb művelődést segítő lehetőségek megteremtése;  
i) A település tehetséges és kiemelkedő személyiségei értékteremtő tevékenységének 
biztosítása;  
j) Az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének segítése;  
k) A hátrányos helyzetű rétegek kulturális esélyegyenlőségének megteremtése, művelődésével 
kapcsolatos kezdeményezéseinek segítse;  
l) A gyermekek és fiatalok művelődésének, művészeti tevékenységétének, közösségi életének 
biztosítása;  
m) A lokálpatriotizmus, a helyi kulturális értékek védelmének biztosítása.  

Az intézmény:  

-  a helyi lakosság élet és munkaképességének érdekében kezeli a mentális kultúrát; 
ennek érdekében önismeretet, fejlesztő alkalmakat – klubokat, tanfolyamokat, – 
szervez; speciális helyzetű népességcsoportoknak öntevékeny, önsegítő lehetőségeket 
kutat fel, megszervezi közösségeiket (mozgáskorlátozottak, nagycsaládosok); 
feleleveníti az iskolai képzést kiegészítő tanfolyamokat: nyelvi, számítástechnikai, 
szabás-varrás, stb.; a szülők, a pedagógusok együttes nevelő tevékenységének 
hatékonyságát fejlesztő alkalmakat, előadásokat kínál;  

- a mindennapi élet gazdaságosságát előmozdító közhasznú, praktikus tanfolyamokat, 
alkalmakat, akciókat szervez, támogat;  

- a szabadtéri rendezvények során a helyi tehetségeknek, alkotóknak, előadóknak  
fellépési lehetőséget biztosít;  

- a település kulturális, közösségi értékeit közkinccsé teszi (múzeum, műemlékek, 
népművészet); a helyi gyűjtők munkáit bemutatja; kiállításokat, előadásokat, rendez; a 
helyi információk cseréjéhez a helytörténeti anyagot megjelenteti alkalmi 
kiadványokban és a helyi lapban; a közösségi emlékezetet gazdagítja a kulturális, 
társadalmi események, kiemelkedő személyiségek megismertetésével;  

- az élet minőségének gazdagításához, az ünnepek együttes örömeihez, az esztétikai 
élmények megéléséhez, a helyi kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési 
alkalmakat, folyamatokat biztosít, hangversenyeket, színházi előadásokat, kiállításokat 
kínál, irodalmi esteket, szervez;  
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- a nemzeti és a helyi ünnepeket, évfordulókat a közművelődés lehetőségeivel 
gazdagítja, élményszerűvé teszi, dokumentálja;  

- a különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturális 
lehetőségeket, speciális kisközösségeket szervez (nyugdíjas klubok, ifjúsági klub).  

-  infrastrukturális hátteret, igény szerint szakmai segítséget nyújt a városban működő 
civil közösségek részére; az intézményben helyet kapott csoportok tevékenységét 
igény szerint segíti, művelődési szándékaikat támogatja;  

- fénymásolást, számítógépes szövegszerkesztést, adatbázist, internetet, az információs 
háló használati lehetőségét biztosítja kiscsoportoknak és civil szervezeteknek.  

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységei 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez, gazdálkodó szervezetben alapítói, 
tulajdonosi jogokat nem gyakorol. 

Az Áht. 9. § (1) bekezdése szerinti feladatokat más költségvetési szerv részére nem végez. 

A vagyonnyilatkozat tétellel járó munkakörök 

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok

2 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

4 082044 Könyvtári szolgáltatások

5 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

6 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

7 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

8 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

9 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása

10 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 
művészetek

11 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

12 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai 
szolgáltatások fejlesztése, működtetése

13 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

14 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
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Általános rendelkezések, Jogszabályi háttér 
• Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII.tv. 11.§ (6.) 

bekezdés. 
A vagyonnyilatkozat-tétel személyi hatálya kiterjed az intézmény alkalmazásában álló 
mindazon személyre, aki döntésre vagy ellenőrzésre jogosult, azaz vagyonnyilatkozat tételre 
kötelezettek: 

• az intézmény vezetője 
• az intézmény vezető helyettese 

A vagyonnyilatkozat-tétel hatálybalépése 
A kihirdetés napjától számítva a visszavonásig érvényes. 

Felülvizsgálat módja 
• Jogszabályi változás 

A vagyonnyilatkozat-tétel esedékessége 
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek a kötelezett 

• a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás létrejötte, 
munka- vagy feladatkör betöltése érdekében azt megelőzően, 

• a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás-munka 
vagy feladatkör megszűnését követő 30 napon belül, 

• a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka 
vagy feladatkör fennállása alatt az első vagyonnyilatkozatot követően, ha a törvény 
eltérően nem rendelkezik 2 évenként köteles eleget tenni. 

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget c) pontban foglaltak esetében az esedékesség 
évében június 30-ig kell teljesíteni. 

Nem kell a b) pont szerint vagyonnyilatkozatot tenni a közszolgálatban álló személy 
foglalkoztatására irányuló jogviszony áthelyezéssel történő megszűnésekor, feltéve, ha az 
áthelyezés vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörbe, illetve feladatkörbe 
történik. 

A vagyonnyilatkozat őrzésért felelős személy 
Az intézményvezető esetében a fenntartó, az intézményvezető helyettes esetében pedig a 
munkáltatói jogkör gyakorolója, az intézményvezető. 

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése 
• A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget az teljesíti, aki annak esedékességekor 

valós tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz. 
• A vagyonnyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tétel napján fennálló érdekeltségi és 
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vagyoni helyzetről, valamint a vagyonnyilatkozat-tétel időpontját megelőző öt naptári 
évben szerzett bármilyen jogviszonyból származó jövedelemről kell kitölteni. 

A vagyonnyilatkozat átadásának, nyilvántartásának, tárolásának szabályai 
• A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség fennállásáról a szükséges nyomtatványokat is 

tartalmazó tájékoztató átadásáról a munkáltató gondoskodik. 
• A vagyonnyilatkozat egyik példányát a nyilvántartásba vétel után a kötelezettnél 

marad, másik példányát az őrzésért felelős (titkár, elektronikus formában a 
rendszergazda) az egyéb iratoktól elkülönítetten kezeli. 

• A nyilatkozó és a munkáltató megbízásából az őrzésért felelős a boríték lezárására 
szolgáló felületen elhelyezett aláírásával egyidejűleg igazolja, hogy a nyilatkozat 
átadására zárt borítékban kerül sor. Az őrzésért felelős személy a nyilatkozatot 
nyilvántartási azonosítóval látja el. /Az azonosító betűjelből és számsorból áll./ 

• A vagyonnyilatkozatot tartalmazó borítékot – a nyilatkozó és az őrzésért felelős 
példányát is – csak a jogszabályban meghatározott vagyonosodási vizsgált során az 
eljáró szerv bontja fel.  

• A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését az őrzésért felelős személy 
ellenőrzi. A nyilatkozat tartalmát abban az esetben ismerheti meg, ha a jogszabály 
rendelkezései szerint döntenie kell a vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezéséről. 

• A jogszabályszerűen lezárt vagyonnyilatkozat elhelyezése a vezető esetében a 
fenntartónál, a helyettes/tagintézmény-vezető esetében az intézmény 
páncélszekrényben történik. 

Belső kontrollrendszer működtetése 

A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv működésének folyamatára és 
sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a szervezet belső 
kontrollrendszerét. 

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, 
melyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló 
előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és 
eredményes gazdálkodás követelményeit. 

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani 
és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források átlátható, 
szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 

A költségvetési szerv vezetője rendszerezi a költségvetési szerv folyamatait, kijelöli a 
folyamatok működésében részt vevő szervezeti egységeket, valamint a folyamatért általános 
felelősséget viselő vezető beosztású személyt. 
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A belső kontrollrendszerében a költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni és 
rendszeresen aktualizálni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségvetési 
szerv működési folyamatainak szöveges vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal 
szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és 
kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és 
utólagos ellenőrzését. 

A költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szervezeti integritást sértő események 
kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét. 

  
A belső kontroll öt, egymással összefüggő eleme: 

− a kontrollkörnyezet, 

− az integrált kockázatkezelési rendszer, 

− a kontrolltevékenységek, 

− az információ és kommunikáció, 

− a nyomon követési rendszer (monitoring). 

Az intézmény a belső kontrollrendszer megfelelő működtetése érdekében: 
• a kontrollkörnyezetet képező szabályzatokat minden évben felülvizsgálja, 

aktualizálja, 
• integrált kockázatkezelési rendszert működtet melynek keretében évente elvégzi a 

belső kontrollrendszer szabályzat alapján az integrált kockázatelemzést, felmérve a 
korrupciós kockázatokat is, 

• évente korrupcióellenes képzést tart, 
• az információs és kommunikációs rendszer keretében a hivatalos honlapján 

folyamatosan teljesíti az Infotv. 1. sz. mellékletében meghatározott közzétételi 
kötelezettséget, 

• a nyomon követési rendszer keretében kidolgozott monitoring stratégia alapján 
teljesítményértekelési rendszert működtet, 

• a kontrolltevékenységek gyakorlása során a gazdálkodási szabályzatban foglaltak 
szerint jár el, ill. lehetőség szerint mindig alkalmazza az ún. négy szem elvét. 

III. Az intézmény szervezeti felépítése és működése 

A. Az intézmény szervezeti felépítése 

 

igazgató
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B. Az intézmény működése 

1. Az intézmények nyitva tartása 
Az intézmény nyitvatartási rendjét az igazgató határozza meg. 

2. A közművelődési szervezeti egység működési rendje (Művelődési Ház) 

A munkavégzés általános szabályai  

Az intézmény minden dolgozójának joga és kötelessége, hogy tevékenységével hozzájáruljon 
a helyi társadalom művelődési célkitűzéseinek megvalósításához, tevékenységét a civil 
társadalom igényeivel, érdekeivel és elvárásaival összhangban végezze, elősegítse az 
intézmény hatékony és szakszerű működését - működtetését, munkálkodásának egészére az 
ember-, az értékközpontúság, az értékközvetítés, a plurális szemlélet legyen a jellemző. Az 
intézmény kereteiben folyó valamennyi tevékenységet a fenti célkitűzések jegyében kell 
megszervezni és elbírálni. Az intézmény jellegéből és feladataiból következően csak akkor 
működik szakszerűen, ha dolgozói minél teljesebb mértékben részt vesznek a feladatok 
meghatározásában, a tevékenységi tervek kimunkálásában, az eredmények létrehozásában.  

A napi programokat úgy kell koordinálni, hogy az ügyeletes munkatárs, az utolsó program 
befejezése után 15 perccel, a termek ellenőrzésével és zárásával együtt bezárhassa az épületet. 

Az intézmény a programjairól on-line médiában, műsorfüzetben, plakátokon és szórólapokon 
tájékoztatja közönséget. A plakátokat többek között az erre rendszeresített hirdetőtáblákon, 
oktatási intézményekben helyezi el. Az intézmény rendszeresen kihasználja az Önkormányzat 
által biztosított propaganda lehetőségeket a kábeltelevízión keresztül. Ezeken felül más 
elektronikus és írott média által biztosított hirdetési felületeken is megjelenhet. 

A nyitvatartási idő alatt, az intézmény valamennyi, ügyeleti feladattal megbízott dolgozójának 
szolgálati ideje alatt az intézményben kell tartózkodnia. 

Az ügyeletes munkatárs feladatait igazgatói utasítás szabályozza. 

Ügyeletet adhat az intézmény igazgatója, a kulturális szervező, esetenként az intézményben 
működő civil szervezetek csoportvezetői és a technikai munkatárs is. 

Munkáltatói jogok gyakorlása  
Az igazgató feletti egyéb munkáltatói jogkört Páty Község polgármestere gyakorolja.  

kulturális szervező könyvtáros

takarító

 10



Az intézmény dolgozói feletti munkáltatói jogkört az igazgató gyakorolja, ami kiterjed 
különösen a munkaviszony létesítésére, módosítására, megszüntetésére, a besorolásra és 
előléptetésre, a szolgálati idő beszámítására, célfeladatok kiírására, a jutalmazásra, a fegyelmi 
és anyagi felelősségre vonásra.  
A munkáltatói jogkör gyakorlása nem kerül átruházásra. 

A munkakör átadás-átvétel rendjének szabályai 

(1) A munkakörök átadás-átvételét az egyes munkakörökben bekövetkező személyi 
változások, valamint tartós távollét (várhatóan 6 hónapot meghaladó) esetén kell 
végrehajtani. 

(2) A munkakört a munkakör ellátására kinevezett új közalkalmazottnak, vagy a munkakör 
helyettesítésével megbízott közalkalmazottnak kell átadni új kinevezés vagy helyettesítési 
megbízás hiányában a munkakört a közvetlen vezetőnek kell átadni. 

(3) A munkakör átadás-átvételt jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell: 
a) az átadás-átvétel helyét, időpontját, tárgyát, 
b) az átadásra kerülő munkakör szakmai feladatait, a vonatkozó munkaköri leírást, 
c) a folyamatban lévő fontosabb feladatok felsorolását és az azok végrehajtásának 

helyzetére vonatkozó adatokat, az elért eredményeket, a mutatkozó hiányosságokat, 
d) az átadásra kerülő iratanyagokat, utasításokat, terveket, szabályzatokat, leltári tárgyak 

jegyzékét, 
e) az átadónak és az átvevőnek a jegyzőkönyv tartalmával, megállapításaival kapcsolatos 

esetleges észrevételeit, megállapításait. 
(4) A munkakör átadás-átvétel jegyzőkönyvet három példányban kell elkészíteni, azt az átadó 

és az átvevő közalkalmazott, valamint közvetlen munkahelyi vezetőjük írja alá. A 
jegyzőkönyv egy-egy példányát a munkakört átadó és átvevő közalkalmazottak, valamit a 
közvetlen vezető kapják meg. 

Helyettesítés rendje 

Az igazgatót távollétében, akadályoztatása, illetve az igazgatói munkakör betöltetlensége 
esetén a művelődésszervező helyettesíti. 

Döntési rendszer  
Az intézmény ügyeiben a jogszabályok keretei között önállóan és egyéni felelősséggel az 
igazgató dönt. Az igazgató tartós távolléte esetén halaszthatatlan ügyekben az intézkedési 
jogkört a helyettesének adja át.  

Utasítási rendszer  
Az utasítási rendszer magába foglalja az intézmény egész működése szempontjából jelentős 
feladatokat tartalmazó írásos dokumentumokat is, így az intézmény munkatervét, a Szervezeti 
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és Működési Szabályzatot, annak mellékleteit, a munkaköri leírásokat, stb. Az utasítások 
érvényességét az igazgató aláírása adja.  

Aláírási jog  
Az intézmény képviseletében az igazgató írhat alá, vállalhat kötelezettséget. Az egyes 
funkciókhoz kapcsolódó, egyszemélyi aláírás a következő feladatok ellátásával kapcsolatosan 
alkalmazható, mely intézményi képviseletet nem jelent: anyagbeszerző illetve átvevő;  posta 
átvevő; számlán való készpénz átvétele; Az ügyiratok tartalmáért az aláírók egyetemlegesen 
felelnek.  

Ellenőrzési rendszer  

1. A vezetői ellenőrzés  
Az igazgató köteles a vezetésére bízott szervezet munkáját ellenőrizni. Az ellenőrzés 
során feltárt hiányosságok kiküszöbölésére intézkedik.  
2. A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés Az egyes 
munkafolyamatok lényeges elemeire vonatkozó ellenőrzési pontokat, azok 
ellenőrzésének módját, rendszerességét, gyakoriságát, az ellenőrzés eredményének 
hasznosítását az igazgató dönti el. A különböző tevékenységekre vonatkozó 
szabályzatok tartalmazzák részletesen ezeket az elemeket. A visszacsatolás a munka 
eredményességének érdekében történik.  
3. A külső ellenőrzés  
Az intézménynél ellenőrzés céljából megjelenő bármely külső szerv képviselőjét az 
ellenőrzés megkezdésekor az igazgatóhoz kell irányítani az ellenőrzés bejelentésére és 
megbízólevél bemutatására. Az igazgató, vagy az általa kijelölt, az ellenőrzött 
területért felelős dolgozó köteles a tájékoztatást megadni, a dokumentációs anyagokba 
betekintést biztosítani, az ellenőrzés zavartalan végzéséhez szükséges feltételeket 
biztosítani. Az ellenőrzés lezárása után az igazgató gondoskodik a szükséges 
intézkedések megtételéről.  
4. Munkaértekezlet  
A munkaértekezleteket a feladatok szabta ütemben, és rendszerességgel kell 
megtartani. Összehívását – az igazgató bevonásával - az intézmény bármelyik 
munkatársa kezdeményezheti. A résztvevők körét és a napirendeket a vezető határozza 
meg. Ezek a fórumok a gyakorlati munka során szükséges információk cseréjét 
szolgálják. Előkészítésükért és operatív vezetésükért az igazgató a felelős.  

2.1. A Közösségi Ház és a Hagyományok Háza működési rendje 

A Művelődési ház iskolai és Községi Könyvtár vezetője az arra érdemes és megfelelő civil 
szervezettel feladat ellátási megállapodást köt a telephely működtetésére. 

2.2. Ifjúsági Ház működési rendje 

Működését az ifjúsági programokért felelős kulturális szervező és az igazgató koordinálja. 
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Nyitva tartása a programokhoz igazodóan történik. Tevékenységeit a helyi ifjúsági 
csoportokkal együttműködve, igényeit szem előtt tartva szervezi és bonyolítja. 

3. A könyvtári szervezeti egység működési rendje 

3.1 A könyvtár gyűjtőköre 

A Könyvtár gyűjtőkörét a 2. számú mellékletben található Gyűjtőköri Szabályzat állapítja 
meg. 

3.2. Gyűjteményszervezés 

a) Az állománygyarapítás forrásai 

Vásárlás könyvesboltoktól, kiadóktól, antikváriumokból, online könyváruházaktól, 
ajándékozás más intézményektől, magánszemélyektől. 

b) A dokumentumok állományba vétele 

A könyvtárba érkezett, és tartós megőrzésre szánt dokumentumokat nyolc napon belül 
állományba kell venni. A dokumentumokat a leltárba vétellel egy időben el kell látni a 
könyvtár tulajdonbélyegzőjével, leltári számmal és raktári jelzettel. A könyvtár ezekről a 
dokumentumokról számítógépen egyedi (címleltár) és összesített (csoportos) állomány-
nyilvántartást vezet, melyek nyomtatott változatát a könyvtáros és az intézmény vezetője 
tárgyév végén aláírásával hitelesíti. 

c) Állományapasztás 

A könyvtári dokumentumok kivonását és törlését a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes 
rendelettel kiadott szabályzat szerint kell elvégezni. 

d) A könyvtári állomány védelme 

A dokumentumok védelmét a nyilvántartásba vétel, használat, a leltározás, valamint a 
nyilvántartásból való kivezetés során biztosítani kell. 

Az állomány védelme érdekében háromévenként állományellenőrzést kell végezni. Az 
ellenőrzést a működtető-vezető rendeli el, meghatározva annak idejét, a leltározó bizottság 
összetételét. 

e) A könyvtári állomány feltárása 

A könyvtár állományát számítógépes katalógussal feltárva kell a használók rendelkezésére 
bocsátani. 

3.3. A Könyvtár szolgáltatásai 

Az olvasók számára nyújtott szolgáltatásokat, és a Könyvtár használatának részletes 
szabályait a 3. számú mellékletben található Könyvtárhasználati Szabályzat tartalmazza. 
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4. A létesítmények és a helyiségek használati rendje 

Az intézmény létesítményeit, helyiségeit rendeltetésszerűen, az állagmegóvás szem előtt 
tartásával kell használni. Az intézmény minden dolgozója felelős a vagyon védelméért és az 
intézmény állagának megóvásáért. 

Minden dolgozó feladata, az intézmény rendjének és tisztaságának megőrzése, a házirend és a 
tűz- és munkavédelmi szabályok betartása és betartatása. 

Minden dolgozó felelős az anyag- és energiatakarékos működésért. 

Az egyes helyiségek, létesítmények berendezési tárgyait, eszközeit, csak az igazgató előzetes 
engedélyével lehet az intézményből kivinni. 

Az üres, vagy ideiglenesen használaton kívüli helyiségeket zárva kell tartani. Foglalkozást 
vezető személy felügyelete nélkül a termekben a foglalkozás résztvevői nem tartózkodhatnak. 

Az intézmény szervezetébe nem tartozó külső igénybevevők, a terembérleti megállapodás 
szerinti időpontban tartózkodhatnak az intézményben. 

A bérbevevőket vagyonvédelmi kötelezettség is terheli, kártérítési kötelezettséggel. Számukra 
is kötelező a tűz- és munkavédelmi előírások betartása. 

5. A közművelődési szervezeti egységre vonatkozó belső irányítás eszközei, 
kapcsolattartás (Művelődési Ház) 

Nagyobb rendezvények előtt feladat-elosztó, koordinációs értekezleteket, rendezvények után 
értékelő tréningeket tartanak, melyeken a programokban dolgozó munkatársak és a 
rendezvényben résztvevők vesznek részt. 

A belső irányítást, szabályozást szolgáló és a vonatkozó előírásokat meg kell ismertetni az 
intézmény valamennyi alkalmazottjával. 

6. Az intézmény munkaterve 

Az intézmény éves és középtávú munkatervét a fenntartó, Páty Község Önkormányzata éves 
és középtávú közművelődési tervéhez, koncepciójához alakítja. Az intézmény munkatervét a 
község iskolájával, óvodájával egyeztetve kell elkészíteni, a Képviselő Testület Illetékes 
Bizottságának véleményezése alapján. A munkatervet a Képviselő Testület Illetékes 
Bizottsága hagyja jóvá. Az intézmény munkaterv szerinti működtetését az igazgató 
munkatársaival együtt a működtető szerv felügyelete mellett végzi. A munkatervben továbbá 
szerepelnek az intézmény székhelyén működő csoportok, közösségek, rendezvények és 
rendezvénysorozatok programtervei. 

A fenntartó önkormányzat a mindenkori hatályos jogszabályok előírásait figyelembe véve 
gondoskodik az intézmény ellenőrzéséről, működéséhez szükséges anyagi, tárgyi és 
szervezeti feltételek folyamatos biztosításáról. A munkatervhez kapcsolódó költségvetést 
jóváhagyja, ill. biztosítja. 
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7. Kapcsolattartás 

A Képviselő-testülettel és a Bizottságokkal a kapcsolatot az igazgató és – a könyvtárt érintő 
szakmai kérdésekben – a könyvtáros tartja. 

Az Önkormányzat illetékes hivatali apparátusával a kapcsolatot az ügyben érintett munkatárs 
tartja. 

Az intézmény szakmai tanácsadó szerve a Pest Megyei Közművelődési Intézet, amellyel a 
kapcsolatot az igazgató vagy a megbízott tartja. Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő 
civil szervezetekkel összekötő feladatokat a népművelő látja el. 

A könyvtár szakmai tanácsadó szervével, a Pest Megyei Könyvtárral a kapcsolatot a könyvtár, 
mint szervezeti egység vezetője, a könyvtáros tartja. 

8. A gazdálkodás főbb szabályai 
Az intézmény Páty Önkormányzata által megállapított költségvetésének előirányzatai felett 
önállóan rendelkezik, az államháztartásról szóló törvény és az intézményre vonatkozó 
hatályos jogszabályok előírásai szerint, az intézmény vezetőjének vezetői felelőssége mellett.  
Az intézmény gazdasági szervezettel nem rendelkezik. Az intézmény gazdasági, pénzügyi, 
munkaügyi feladatait a Pátyi Polgármesteri Hivatal látja el, a Munka és feladatmegosztás 
rendjéről szóló megállapodás szerint. 
Az intézmény önálló pénzintézeti számlaszámmal és adószámmal rendelkezik, házi pénztárt a 
Polgármesteri Hivatal Pénztár helységében tart fönn. Az intézmény székhelyén/telephelyén 
pénzkezelő hely működik.  

Az intézmény aktuális eszköz és terembérleti díjairól, valamint a könyvtárhasználati díjakról 
az intézményvezető előterjesztése alapján a Páty Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete dönt. 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

IV. Az intézmény vezetése 

1. Az igazgató  

Az igazgatót Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki vagy bízza meg, a 
munkáltatói jogokat a megbízás, kinevezés, felmentés, a fegyelmi ügyek kivételével a polgár-
mester gyakorolja. Az igazgató munkaviszonyával összefüggő sérelmes intézkedések orvos-
lása, vagy vitás kérdések eldöntése érdekében panaszával közvetlenül a bírósághoz fordulhat. 

Képviseleti- és aláírási jogát – esetenként, vagy meghatározott ügyekben – átruházhatja. 

1.1. Az igazgató feladatai 
Az igazgató feladatait, jogkörét, felelősségét a fenntartó határozza meg. Az igazgató kiemelt 
feladatai: 

• az intézmény alkalmazottaira vonatkozó munkaköri leírás elkészítése 
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• az intézmény működésének biztosítása annak érdekében, hogy az Alapító Okiratban 
meghatározott feladatait elláthassa 

• az intézményi tervek (munkaterv, pénzügyi, gazdasági) kidolgozása a szervezeti 
egységek vezetői véleményét figyelembe véve, és azok végrehajtásának (anyagi, 
személyi, tárgyi feltételek) biztosítása 

• az intézmény anyagi és humán erőforrásainak hatékony felhasználása és gyarapítása 
• az intézmény tulajdonának védelméhez a szükséges feltételek biztosítása 
• a belső információáramlás, a munkatársak tájékoztatási rendjének kialakítása, 

megszervezése és működtetése 
• a munkaviszonnyal, munkakörülményekkel kapcsolatos tevékenységek irányítása 

1. Az intézményvezető jogai  
• az intézményt közvetlenül érintő megbeszéléseken részt venni; a ház ügyeiben – 
a jogszabályban és az intézményi szabályzatokban meghatározott keretek között – 
önállóan dönteni;  
• az intézmény egészére kiterjedő érvénnyel utasítást kiadni és ellenőrizni;  
•  minden olyan intézkedést megtenni, amely az intézmény kötelezettségeinek 
maradéktalan teljesítését, és az ezt gátló akadályok elhárítását, a hiányosságok 
felszámolását, célozza;  
•  a munkáltatói, a kötelezettségvállalási, az utalványozási, az aláírási és a 
kiadmányozási jogkör gyakorlása.  

1.2. Az igazgató hatásköre 

- Döntés előkészítés 
• az intézmény tevékenységével kapcsolatos középtávú stratégiai tervek előkészítése 

munkatársaival közösen 
• jelentős fejlesztésekre, azok pénzügyi forrására vonatkozó javaslatok, önkormányzati 

beszámolók, előterjesztések előkészítése 
• munkaerő foglalkoztatására, átcsoportosítására, létszámfejlesztésre vagy -leépítésre 

vonatkozó jelentős döntések előkészítése 
• a szervezeti egységek vezetőivel közösen javasolhatja a Szervezeti és Működési 

Szabályzat módosítását 

- Dönt: (a hatályos jogszabályok keretei között) 
• az intézmény fejlesztési koncepciójáról 
• a tervek, a költségvetés, a beszámolók Önkormányzat elé terjesztéséről. 

 16



Az igazgató jogosult minden intézményi ügyben a munkatársakat utasítani. A könyvtári 
szervezeti egységet érintő szakmai kérdésekben a könyvtáros dönt. Rendezvények alkalmával 
intézkedési jogkörét átadhatja az ügyeletes kulturális szervezőnek. Az intézkedési jogkör 
átadásáról igazgatói utasításban (az ügyeletes munkatárs feladatai) intézkedik. 
A vezetői jogkör gyakorlása során biztosítani kell a törvényesség betartását, a munkavállalók 
jogainak érvényesülését. 

1.3. Az igazgató felelőssége 

Az intézmény magasabb vezető állású dolgozója. Az elévülési határidőn belül anyagi, munka- 
és büntetőjogi felelősséggel tartozik az intézmény eredményes működése érdekében a részére 
előírt feladatok elvégzéséért, intézkedéseiért, utasításaiért, az előírt ellenőrzések végrehajtásá-
ért, illetve mindazért, ami hatáskörének, beosztásának megfelelően tennie kell. Az anyagi, 
illetve kártérítési kör és mértéke tekintetében, a mindenkori hatályos jogszabályok szerint kell 
eljárni. 

1.4. Az igazgató helyettesítési rendje 
• Az igazgatót szabadsága, betegsége vagy távolléte esetén a művelődés szervező 

munkatárs helyettesíti. 

V. Az intézmény alkalmazottainak feladatai 

A munkavégzés szabályai  

Az intézménynél alkalmazott munkatársak kötelességei: 

 Minden dolgozót személyes felelősség és kötelezettség terhel:  
•  feladatainak maradéktalan, a tőle elvárható gondossággal való elvégzéséért, 
melyet munkaköri leírása személyre szabottan tartalmaz;  
•  a munkájára vonatkozó hatályos jogszabályok és intézményi rendelkezések, 
utasítások ismeretéért, és betartásáért;  
•  a tevékenységét érintő információk megfelelő kezeléséért, a szolgálati titok 
védelméért (iratkezelési szabályzat);  
• a munkarend és a munkafegyelem, valamint a tűzrendészet, baleset-. környezet-, 
és vagyonvédelmi előírások betartásáért (tűzvédelmi szabályzat);  
•  a rendelkezésre bocsátott anyagok, eszközök, berendezések rendeltetésszerű, 
takarékos felhasználásáért és az önkormányzati tulajdon védelmére vonatkozó 
előírások betartásáért és más, az intézményben munkát vállaló, vagy ide betérő 
vendégekkel való betartatásáért;  
• a szakmai ön-, és továbbképzésben való részvételért;  
•  olyan javaslatok, vagy észlelt hiányosságok feltárásáért, melyek révén a munka 
hatékonysága és minősége javítható.  

Az intézménynél alkalmazott munkatársak jogai: 
 •  az intézmény terveinek és célkitűzéseinek kialakításában és az eredmények 
értékelésében való részvétel;  
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• a munkavégzéshez szükséges tárgyi és technikai eszközök használata;  
• a munkavégzéshez szükséges információkat megszerzése és felhasználása;  
•  saját tevékenysége minősítésének, értékelésének megismerése és ehhez 
vélemény nyilvánítása;  
•  a vezető figyelmének felhívása, ha valamely belső utasítást helytelennek tart, 
mely azonban nem mentesíti az érvényes utasítások végrehajtása alól;  
•  az általa felvetett kérdésekre, panaszokra, bejelentésekre a vezetőtől való 
válaszadás;  
•  a szakalkalmazottaknak hét évenként szervezett szakmai továbbképzésen való 
részvétel;  

1. Könyvtáros 
A hatályos jogszabályok figyelembe vételével az igazgató nevezi ki. 

1.1 Feladatai: 
• Felelős az évi költségvetés tervszerű és folyamatos felhasználásáért az igazgató 

ellenőrzésével. Ennek érdekében gondoskodik a keret lekötéséről. 
• Új könyvek című állománygyarapítási tanácsadó megrendelőjegyzékeit határidőre 

elkészíti. 
• A beszerzett dokumentumokat a könyvtárba érkezés után azonnal a könyvtár működési 

szabályzatában meghatározott módon nyilvántartásba veszi. 
• A nyilvántartásokat naprakész állapotban tartja. 
• Rendszeresen (évenként) állományapasztást végez. A felesleges, elhasználódott, 

tartalmilag elavult műveket törli az állományból. 
• Állományellenőrzés a 3/1975. (VIII.17.) KM - PM rendelet szerint, az igazgató 

utasítására előkészíti a leltározás (raktározási rend, raktári katalógus ellenőrzése, 
leltározási ütemterv elkészítése), valamint részt vesz a leltározás lebonyolításában. 

• A letéteket évenként ellenőrzi az átvevő pedagógussal együtt. 
• Pontosan vezeti a kölcsönzési nyilvántartást. 
• Folyamatosan szerkeszti a raktári, betűrendes és szakkatalógust. 
• Könyvtárbemutató foglalkozásokat, könyvtárhasználati ismereteket nyújtó órákat 

vezet, előkészíti a könyvtári szakórákat. 
• Rendszeres tájékoztatást ad a könyvtár új szerzeményeiről (pl. faliújság). 
• Az iskola munkatervben meghatározott feladatait - nevelési értekezlet, évfordulós 

események, tanulmányi verseny, vetélkedő stb. - ajánlójegyzék összeállításával segíti. 
• Igény szerint tájékoztatást végez, irodalomkutatással foglalkozik, lebonyolítja a 

könyvtárközi kölcsönzéseket. 
• A könyvtáros kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel, a munkaközösség vezetőkkel, a 

szaktanárokkal. 
• Könyvtári munkáján túl a következő feladatokat látja el társadalmi munkában, vagy 

külön díjazással: kulturális szervezőmunka, diákkör vezető. 
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1.2. Hatásköre  
• A beszerzéseknél konzultál a munkaközösségek vezetőivel (tagjaival), figyelembe 

veszi az iskola vezetőségének javaslatait. 
• Szükség esetén egyedi beszerzéseket (antikvárium, könyvesbolt, stb.) is végez. 

1.3. Felelősége  
• A rábízott könyvtári állomány védelméért a 3/1975. (VIII.17.) KM-PM rendeletben 

meghatározott módon anyagi felelősséggel tartozik. 
• A katalógusok pontos szerkesztése érdekében házi szabályzatot állít össze. (Katalógus 

hiányában a munkatervben célszerű az elkészítés határidejét megjelölni. 
• A könyvtáros felelős a könyvtár rendeltetésszerű használatáért. 

1.4. Helyettesítése  
• A könyvtárost szabadsága, betegsége vagy távolléte esetén nem helyettesítik, ezen 

időszakban a könyvtár zárva tart. 

2. Kulturális szervező 
A hatályos jogszabályok figyelembe vételével az igazgató nevezi ki. 

2.1. Feladatai 
• Munkáját kötetlen munkaidőben, a felettesével történt egyeztetés alapján látja el, 
• Felnőtt és gyerekfoglalkozások szervezése esetenkénti lebonyolítása, 
• Az intézmény ifjúsági és felnőtt klubjainak és azok programjainak szervezése 

ügyintézése, 
• Rendezvényekkel kapcsolatos ügyintézés: felkérések, szerződések, szervezői jogi 

ügyek,  
• Termek rendezése, 
• Színpad és hangtechnika összeszerelése rendezvényekre, 
• Hang és fénytechnikai eszközök karbantartása, kisebb javítások elvégzése, 
• Havi program összeállítása, előterjesztése, statisztika készítése, 
• Dekorációs és propaganda feladatok, 
• Leltározásban és selejtezésben részt vesz, 
• A munkaköri leírásban foglaltak értelmében az intézmény érdekeit szem előtt tartva 

végzi munkáját, 
• Hétvégi ügyeletet esetenként programoktól függetlenül lát el, 
• Anyagilag felelős a rábízott javak hiánytalan elszámolásáért, 
• Ezt a munkaköri leírást a Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár igazgatója - 

munkakörébe tartozó más feladatok kijelölésével - bármikor módosíthatja szükség 
esetén szóban is elrendelheti a munkaköri leírásban meg nem jelölt feladatok 
elvégzését. 

2.2. Helyettesítése  
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• Az művelődés szervezőt szabadsága, betegsége vagy távolléte esetén a igazgató 
helyettesíti. 

3. Takarító 
A hatályos jogszabályok figyelembe vételével az igazgató nevezi ki. 

3.1. Feladatai 
• Munkáját kötetlen munkaidőben, a felettesével történt egyeztetés alapján látja el, 
• Ellátja a Művelődési Ház, valamint az Iskolai és Községi Könyvtár összes 

helységének takarítását, megfelelő tisztántartását, különösen ügyelve arra, hogy a 
rendezvények előtt a megfelelő helyiség tiszta állapotban legyen, 

• Köteles az utcai járdákat, lépcsőt megtisztítani, 
• Gondoskodik a Művelődési Ház valamint az Iskolai és Községi Könyvtár közvetlen 

környezetének tisztántartásáról, 
• Vezetői megbízás alapján gondoskodik a jelentős rendezvények idején megfelelő 

időben való kinyitásról illetve bezárásról, 
• Műsoros vagy egyéb tömeges rendezvényeken köteles a felettesének utasításai szerint 

a rendező szerveknek segítséget nyújtani és a rendezvények időtartama alatt a vezetői 
utasításnak megfelelően ott tartózkodni, 

• Termek rendezése, 
• Dekorációs és propaganda feladatokat lát el, 
• Anyagilag felelős a rábízott javak hiánytalan elszámolásáért, 
• Leltározásban és selejtezésben részt vesz, 
• A munkaköri leírásban foglaltak értelmében az intézmény érdekeit szem előtt tartva 

végzi munkáját, 
• Munkaidő beosztása kiterjed a ház teljes nyitvatartási idejére, 
• Hétvégi ügyeletet esetenként programoktól függően lát el, 
• Ezt a munkaköri leírást a Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár igazgatója - 

munkakörébe tartozó más feladatok kijelölésével - bármikor módosíthatja szükség 
esetén szóban is elrendelheti a munkaköri leírásban meg nem jelölt feladatok 
elvégzését. 

3.2. Helyettesítése  

• A takarítót szabadsága, betegsége vagy távolléte esetén a művelődés szervező munkatárs 
helyettesíti. 

VI. Az intézmény együttműködési kötelezettségei 

1. A fenntartó önkormányzati, igazgatási szervekkel 

Minden alapvető szervezeti, gazdasági kérdésben a rendszeres munkakapcsolat biztosítása. Az 
intézmény igazgatója rendszeresen konzultál az illetékes szervvel. A kapcsolatok 
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kialakításánál, a feladatok meghatározásánál az önálló felelős vezetői szerepkörnek 
megfelelően kell a kapcsolatokat elhatárolni. 

2. Oktatási és közművelődési intézményekkel 
• az óvodával, iskolával együttműködési megállapodás szellemében kell az oktató, nevelő 

és közművelődési munkát folytatni, teljesebbé tenni 
• a könyvtár iskolai könyvtári feladatokat is ellát 

3. A tartalmi együttműködés megvalósításának területei 

- munkatervek egyeztetése, esetleges közös kidolgozása 
- saját rendezvények kölcsönös támogatása (szakirodalom, javaslatok, technikai 

berendezések használata, egymás helyiségeinek funkció szerinti igénybevétele, 
tisztántartása stb.) 

• a művelődési kiscsoportok fenntartása, irányítása   
• az intézményen kívüli közművelődési kapcsolattartás igényeinek közös kielégítése. 

VII. Hatályba lépő és záró rendelkezések 

1. A szabályzat személyi hatálya 

A jelen SZMSZ, valamint annak mellékletét képező belső szabályzatok hatálya kiterjed az 
intézmény valamennyi dolgozójára, az intézménnyel tartós vagy eseti jogviszonyban álló 
munkavállalókra. Az SZMSZ, valamint a mellékletét képező belső szabályzatok betartása 
minden munkavállalóra kötelező. A szabályzatok be nem tartása személyi felelősségre vonást 
eredményez. 

2. A szabályzat módosítása 

Az SZMSZ módosítása csak a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. 
A módosítást kezdeményezheti a fenntartó illetve az intézmény vezetője. 

3. A szabályzat mellékletei 

A működéshez és a gazdálkodáshoz szükséges szabályzatok az SZMSZ mellékletét képezik, 
módosításukra az intézmény igazgatója jogosult. 

4. A szabályzat időbeli hatálya 

Jelen szabályzat 20. …………………………. hó ………… napjától lép hatályba. 
Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a ……………..-tól hatályos szabályozás. 
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5. Az SZMSZ és a mellékletét képező szabályzatok rendelkezéseit az intézmény munkatársai 
megismerték, és azt a mellékelt nyilatkozaton aláírásukkal igazolták. 

Páty, 2017. ……………. 

     ............................................... ...............................................
 Székely László  Ujvári Beatrix 

 Páty Község Önkormányzat Páty Művelődési Ház, 
 polgármestere Iskolai és Községi Könyvtár 

  igazgatója
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