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I. FEJEZET A SZEPES GYULA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT FELADATAI 
 

1. Általános rendelkezések 
 
1.1.  A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 
A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SzMSz) célja, hogy rögzítse a 
Szepes Gyula Művelődési Központ (továbbiakban: művelődési központ) adatait, 
feladatait, szervezeti felépítését, működési folyamatait. 
 
1.2.  A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 
A művelődési központ Szerezeti és Működési Szabályzatának hatálya kiterjed: 
− a költségvetési szerv igazgatójára, 
− a költségvetési szerv vezetőire, 
− a költségvetési szerv dolgozóira. 
A házirend a művelődési központ épületeiben működő közösségekre, látogatókra, 
valamint a költségvetési szerv dolgozóira is vonatkozik. 
 
1.3.  A Szepes Gyula Művelődési Központ működési rendjét meghatározó 
  jogszabályok, dokumentumok 
A költségvetési szerv törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban 
lévő alapdokumentumok határozzák meg.  
Munkáját a közművelődési tevékenységet meghatározó, a közalkalmazottak 
jogállására vonatkozó, valamint a pénzügyi- gazdálkodási folyamatok végzésére 
szóló jogszabályok és a fenntartója által elfogadott rendeletek és határozatok 
alapján végzi. 
 
1.3.1. Az alaptevékenységeket meghatározó jogszabályok 
A Szepes Gyula Művelődési Központ alaptevékenységét meghatározzák a 
közművelődésre vonatkozó jogszabályokon túl, Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata közművelődési feladatait kijelölő rendeletei és határozatai. 
 
1.3.2. Az alaptevékenységet meghatározó dokumentumok 

 
1.3.2.1. Alapító okirat 
Az alapító okirat tartalmazza a művelődési központ alapítására, alaptevékenységére, 
illetékességére, gazdálkodására, a foglalkoztatottakra vonatkozó legfontosabb 
adatokat. 
Az Alapító okirat száma, kelte: a 135/2013. (V.30.) határozattal módosított 
347/2012. (XI. 29.) határozat.  

 
Szepes Gyula Művelődési Központ Alapító Okirata 

 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8. § (4) (5) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, továbbá a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
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78.§ (5) bekezdés b) pontjában megfogalmazottak alapján az alábbi egységes 
szerkezetű alapító okiratot adja ki: 

 

1. A költségvetési szerv megnevezése: Szepes Gyula Művelődési Központ  

2. Székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 9. 

3. Tagintézménye: nincs 

4. Intézményegysége: nincs 

5. Telephelyei: - Szövőműhely 
2030 Érd, Enikő u. 2. 
- Közösségi, szakköri helyiség 
2030 Érd, Enikő u. 2. 
- Közösségi, szakköri helyiség 
2030 Érd, Enikő u. 2/b. 
 

6. A költségvetési szerv alapító 
szerve: 

Érd Nagyközségi Tanács 
2030 Érd, Budai út. 4. 

7. Az alapítás éve: 1972. 

8. A költségvetési szerv fenntartója, 
az alapítói jogok gyakorlója: 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2030 Érd, Alsó u.1-3. 

9. A költségvetési szerv irányító 
szerve: 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 

10. Az irányító szerv székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1-3. 
   

11. A költségvetési szerv működési 
köre: 

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási 
területe 

12. A költségvetési szerv által ellátott 
közfeladat: 

közművelődési tevékenység az 1997. évi 
CXL. törvény 76. §-ában foglaltak 
szerint 
- iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, 
önképző tanfolyamok, életminőséget és 
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási 
lehetőségek megteremtése, 
- a település környezeti, szellemi, 
művészeti értékeinek, hagyományainak 
feltárása, megismertetése, a helyi 
művelődési szokások gondozása, 
gazdagítása, 
- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi 
és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a befogadás 
elősegítése, az ünnepek kultúrájának 
gondozása 
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- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, 
művelődő közösségek tevékenységének 
támogatása, 
- a helyi társadalom 
kapcsolatrendszerének, közösségi 
életének, érdekérvényesítésének 
segítése, 
- a különböző kultúrák közötti 
kapcsolatok kiépítésének és 
fenntartásának segítése, 
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez 
a feltételek biztosítása, 
- egyéb művelődést segítő lehetőségek 
biztosítása. 

13. A költségvetési szerv gazdálkodási 
besorolása:  

Önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv, a költségvetési szerv 
saját költségvetéssel rendelkezik, önálló 
gazdálkodási jogköre és felelőssége van. 
 

14. A költségvetési szerv típusa: művelődési központ 

15. 
 
 
 
 
 
16. 

Költségvetési szerv államháztartási 
szakágazati besorolása: 
932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, 
szabadidős tevékenység 
 
A költségvetési szerv 
alaptevékenysége államháztartási 
szakfeladatrend szerinti 
besorolása: 
910501 Közművelődési 
tevékenységek és támogatásuk 
910502 Közművelődési intézmények, 
közösségi színterek működtetése 
910301 Történelmi hely, építmény, 
egyéb látványosság működtetése 
910302 Történelmi hely, építmény, 
egyéb látványosság megóvása 
855933 Foglalkoztatást elősegítő 
képzések 
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
932918 Mindenféle M.n.s. 
szabadidős szolgáltatás 
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási 
tevékenység 
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900400 Kulturális műsorok, 
rendezvények, kiállítások szervezése 
680002 Nem lakóingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése 

17. A költségvetési szerv vállalkozási 
tevékenysége: 
A költségvetési szerv vállalkozási 
tevékenységet nem végez. 

 

18. A feladat ellátásához szolgáló 
vagyon:  
A fenntartó önkormányzat által, a 
költségvetési szerv használatába 
adott önkormányzati tulajdont képező 
törzsvagyon körébe tartozó alábbi 
ingatlanok használati joga:  
a székhelyén található 22567 hrsz-ú, 
a telephelyein az Enikő utca 2. és 2/b. 
sz. alatti 22552/16/A-91, 
22552/16/A/92, 22552/16/A/88, 
22552/16/A/93 hrsz-ú 
üzlethelyiségek. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre 
állnak a székhelyén és a 
telephelyeken leltár szerint 
nyilvántartott tárgyi eszközök. 

 

19. A költségvetési szerv vagyon feletti 
rendelkezési joga: A költségvetési 
szerv a vagyon feletti rendelkezési 
jogát Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése által elfogadott 
mindenkor hatályos 
vagyongazdálkodásról szóló 
rendelete szerint gyakorolja. 

 

20. A költségvetési szerv által 
foglalkoztatottak jogviszonya:  
• Közalkalmazotti jogviszony, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény alapján. 
• Munkaviszony, munkavégzésre 
irányuló jogviszony a Munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény rendelkezései alapján. 

 

21. A költségvetési szerv vezetőjének 
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megbízási rendje: a költségvetési 
szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú 
Város Közgyűlése bízza meg 
nyilvános pályázati eljárás útján 
határozott időre. 

22. A költségvetési szerv képviseletére 
jogosultak:  
A költségvetési szerv vezetője, 
valamint az általa írásban 
meghatalmazott intézményi 
közalkalmazottak. 

 

23. Záró és hatályba léptető 
rendelkezések: 
• A költségvetési szerv részletes 
szervezeti és működési szabályait a 
Szervezeti és Működési Szabályzata 
tartalmazza. 
• Jelen alapító okiratot Érd Megyei 
Jogú Város Közgyűlése a …/2012. 
(XI.29.) határozatával fogadta el.  
• Jelen alapító okirat hatályba 
lépésének időpontja: 2012. december 
15. Ezzel egyidejűleg a 279/2011. 
(VII.28.) KGY. határozattal kiadott 
alapító okirat hatályát veszti. 

 

 
1.2.3. Éves munkaterv 
A művelődési központ feladatainak végrehajtására munkatervet készít. A 
munkatervet az igazgató készíti, az intézmény éves költségvetésének elfogadását 
követően, az igazgatóhelyettesek által benyújtott szakmai területekre vonatkozó, 
költségvetési tételeket is tartalmazó tervező dokumentumokból. A munkaterv 
elkészítésének határideje, a költségvetés önkormányzati elfogadását követően 30 
nap. Az éves munkaterv összeállításához, annak tervezésekor javaslatot kell kérni 
az intézmény szervezeti egységeitől, az intézmény közösségeitől. 
 
A munkatervnek tartalmaznia kell: 

− az előző év értékelését, 
− a következő évi feladatok konkrét meghatározását, 
− a feladat végrehajtásáért felelős(ök) megnevezését, 
− a feladat végrehajtásának határidejét, 
−  megvalósításának pénzügyi hátterét. 

A munkatervet a művelődési központ munkatársaival ismertetni kell, valamint meg 
kell küldeni az önkormányzatnak elfogadásra. 
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A munkaterv végrehajtását a művelődési központ igazgatója és az egyes szakmai 
munkatársak folyamatosan ellenőrzik és a tárgyévet követő hónapban értékelik. 
 
1.2.4.  Egyéb dokumentumok 
A művelődési központ működését meghatározó dokumentum a Szervezeti és 
Működési Szabályzat, valamint a szakmai és gazdasági munkára vonatkozó 
különféle ügyrendek, szabályzatok, munkaköri leírások, a minőségfejlesztés 
folyamatának dokumentumai 
 
1.3.  A költségvetési szerv azonosító adatai 
 
A költségvetési szerv adószáma: 15440749-2-13 
A költségvetési szerv bankszámlaszáma: 12001008-00209714-00100004 
A költségvetési szerv törzsszáma: 440743 
KSH statisztikai számjel: 15440749-9329-322-13 
 
2. A Szepes Gyula művelődési központ feladatai 
 
2.1.  A költségvetési szerv fő alaptevékenység szerinti szakágazati 
besorolása 
A költségvetési szerv fő alaptevékenység szerinti szakágazati besorolása: 
932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
 
2.2.  A költségvetési szerv alaptevékenysége szakfeladatrend szerint 

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések 
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
932918 Mindenféle M.n.s. szabadidős szolgáltatás 
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

 
2.3.  A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez 
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II: FEJEZET A SZEPES GYULA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI 
FELÉPÍTÉSE 

 
1. A Szepes Gyula Művelődési Központ szervezeti felépítése, a szervezeti 
egységek feladatai, kapcsolatuk rendszere 
 
1.1. A költségvetési szerv belső szervezeti egységei, feladataik 
A művelődési központ belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek 
meghatározásánál elsődleges cél, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és 
zökkenőmentesen láthassa el, tekintettel a telephelyi rendszerre, valamint a 
minőségi feladatellátás követelményeire.  
A szervezeti felépítést alá- és fölérendeltség illetőleg munkamegosztás szerint, az 
SzMSz 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
A Szepes Gyula Művelődési Központ fenntartó által engedélyezett és jóváhagyott 
létszáma: 16,4 fő. 
 
1.2. Az igazgató közvetlen felügyelete alá tartozó szervezeti egységek, vezetők 
Az egyes szervezeti egységek vezetőinek jogkörét és részletes feladatait a 
munkaköri leírások tartalmazzák. 
 
1.2.1. Közművelődési szakmai igazgatóhelyettes  
Az igazgató vezetőállású szakmai helyettese, a közművelődési tevékenységek 
vezetője, magasabb vezető. Az igazgató távolléte, akadályoztatása esetén az 
intézmény általános igazgatóhelyettese. Megbízója és közvetlen felettese az 
igazgató.  
Jog- és hatásköre, feladatai: 
Az igazgató tartós távollétében ellátja az általános igazgatási, képviseleti 
feladatokat, illetve az átruházott munkáltatói, utalványozási, kötelezettségvállalási 
jogköröket. Kialakítja és elkészíti az irányítása alá tartozó szervezeti egységek 
munkatársainak feladatköri, munkaköri leírásait, heti munkaidő beosztásukat. 
Elkészíti a közvetlen beosztottak minősítését, javaslatot tesz besorolásukra, 
jutalmazásukra, továbbképzésükre. Kidolgozza az irányítása alá tartozó egységek 
középtávú és éves szakmai programját, fejlesztési, gazdálkodási terveit. Ellenőrzi az 
irányítása alá tartozó szervezeti egységek és munkatársak feladatvégzését. Irányítja 
a közművelődési munkát, a közönségkapcsolati tevékenységet, szervezi a PR 
kapcsolatokat. 
 
1.2.2. Gazdasági vezető 
A pénzügyi-, gazdasági terület irányítója, magasabb vezető. A gazdasági vezető 
irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, felelős a költségvetési szerv 
költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az 
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokért, a kötelezettségvállalás ellenjegyzéséért. 
Közvetlenül vezeti és ellenőrzi a gazdasági szervezetet. Ellenjegyzése nélkül a 
művelődési központot terhelő gazdasági kihatású kötelezettség nem vállalható, 
követelés nem írható elő és ilyen intézkedés nem tehető.  
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Feladata az intézmény gazdasági és pénzügyi tevékenységének a megszervezése, a 
pénzügyi fegyelem biztosítása. Elkészíti az intézmény költségvetését, a 
gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentéseit, gazdasági szabályzatait, gondoskodik 
az adatszolgáltatásról. Megszervezi a költségvetési szerv könyvviteli, elszámolási, 
vagyon-nyilvántartási, vagyonvédelmi rendszerét. Kialakítja az anyaggazdálkodás 
rendjét, megszervezi és biztosítja az anyagellátást. 
 
1.2.3. Műszaki vezető 
A műszaki-, technikai terület irányítója, vezető. Feladata a költségvetési szerv 
szakmai tevékenységéhez szükséges műszaki, technikai eszközök biztosítása és 
működtetése, a munka- és balesetvédelmi, elemikár-elhárítási, vagyonvédelmi 
előírásoknak megfelelően. A létesítmények és az eszközök ütemezett tervezésű 
karbantartása, saját kivitelezésben megoldható felújítások, javítások elvégzése. A 
műszaki szabályzatok felülvizsgálata, a tűz- és munkavédelmi szabályoknak 
megfelelő intézményi működés biztosítása. 
 
1.2.4. Ügyviteli asszisztens 
Feladata a művelődési központ adminisztrációs, ügyviteli, ügyvezetési munkájának 
ellátása, koordinációs feladatok, értekezletek szervezése, az intézmény ügykezelési, 
irat-nyilvántartási, iratkezelési rendjének kialakítása és működtetése, a kimenő és 
beérkező levelezés, postázás, kézbesítés feladatainak szervezése. Jelentések, 
szerződések előkészítésében való részvétel. 
 
1.2.5. Belső ellenőrzési vezető 
A belső ellenőrzés a művelődési központ céljai elérése érdekében 
rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti a 
költségvetési szerv kockázatkezelési, ellenőrzési, irányítási eljárásainak 
hatékonyságát. Feladatainak ellátása érdekében elemzéseket készít, információkat 
nyújt és értékel, ajánlásokat tesz és tanácsokat ad az intézményvezető számára a 
vizsgált folyamatokra vonatkozóan. 
 
2. A szakmai igazgatóhelyettes közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti 
egységek 

 
2.1. Közművelődési és információs csoport 
Tagjai: művelődésszervezők. 
A csoport feladata a közművelődési tevékenységek tervezése, szervezése és 
megvalósítása, a tevékenységről az információnyújtás, kapcsolattartás a 
látogatókkal, a közönséggel. Kapcsolatot tart a külső igénybevevőkkel, a termeket 
bérleti szerződés alapján használókkal. Közreműködik a helyiségek hasznosítási 
feltételeinek kidolgozásában, azok kihasználásának a biztosításában. Szervezi a 
programok hirdetéséhez szükséges propagandaanyagok elkészítését, 
sokszorosítását, a honlap gondozását. 
A csoport a munkájáról beszámolót készít, statisztikai adatokat gyűjt. Szakmai 
terveivel pályázatokon vesz részt. Tájékozódik a helyi társadalom kulturális, 
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hagyományőrző kezdeményezéseiről, az ágazat szakmai stratégiájáról. Építi a 
szakmai kapcsolatokat és együttműködéseket.  
 
2.2. Technikai csoport  

Tagjai: gondnok, takarítók. 
A csoport feladata a központi épület és a telephelyek belső és külső 
gondozottságának, tisztaságának megőrzése. A rendezvények, programok 
alkalmával, a programokhoz szükséges berendezési tárgyak biztosítása, azok 
mozgatása. Az épületben és a használati eszközökben keletkező kisebb károk 
elhárítása, javítások elvégzése.  
 
3. A gazdasági vezető közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység, a 
Gazdasági Csoport 
 
Tagjai: pénztáros, könyvelő 
A szervezeti egység feladatai (a részletes feladataikat a munkaköri leírások 
tartalmazzák). 
Elkészíti a művelődési központ éves költségvetését, valamint a féléves és éves 
költségvetési beszámolót, egyéb jelentéseket és adatszolgáltatásokat teljesít. Végzi 
és irányítja a gazdálkodással összefüggő pénzügyi- számviteli, anyaggazdálkodási, 
műszaki-technikai feladatokat. Segíti és koordinálja a felújítási tevékenységet. 
Együttműködve a költségvetési szerv más szervezeti egységeivel gondoskodik a 
befizetések beszedéséről, a kifizetésről, a jegy- és bérlet értékesítésről, az 
üzemeltetéshez szükséges anyagok beszerzéséről. 

4. A műszaki vezető közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység, a 
Műszaki Csoport 
 
Tagjai: technikus, gondnok 
A szervezeti egység feladata (részletes feladataikat a munkaköri leírások 
tartalmazzák): a művelődési központ tevékenységéhez szükséges műszaki technikai 
eszközök biztosítása, működtetése, felújítása, karbantartása, beszerzése. Az éves 
karbantartási és felújítási tervnek, valamint a selejtezési javaslatoknak az 
elkészítése. Kapcsolattartás a külső szállítókkal, vállalkozókkal, közüzemi 
szolgáltatókkal, kivitelezőkkel. 
 
5. Munkaköri leírások, minősítések 

 
A költségvetési szervnél foglalkoztatott dolgozók feladatainak leírását a munkaköri 
leírások tartalmazzák.  
A munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell a foglalkoztatott dolgozó jogállását, a 
szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és 
kötelezettségeit. 
A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, 
valamint feladat változása esetén, azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül 
módosítani kell. 
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A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért felelős: 
a) az igazgatóhelyettes és a műszaki vezető esetében az igazgató, 
b) az egyes csoportokba tartozó dolgozók esetében valamennyi  munkahelyi vezető 

az irányítása alatt munkát végzők tekintetében. 
 
A minősíteni kell azokat a dolgozókat, akik E, F, G, H, I, J fizetési osztályba 
kerültek besorolásra, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő eljárással és 
dokumentumok elkészítésével. 
 

III. fejezet A SZEPES GYULA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MŰKÖDÉSE, A 
MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK LEÍRÁSA 

1. A Szepes Gyula művelődési központ vezetése, a vezetők feladatai, a vezetők 
közötti feladatmegosztás 

1.1. Magasabb vezető és vezetői megbízások, magasabb vezetői munkakör 
Magasabb vezetői megbízásnak minősül a művelődési központban a költségvetési 
szerv vezetői megbízása, az igazgatóhelyettesi- és a gazdasági vezetői megbízások.  
A magasabb vezetők a jogszabályoknak megfelelően vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségeiknek a hatályos jogszabályoknak megfelelően tesznek eleget. 
Vezetői megbízásnak minősül a műszaki vezető megbízása. 

1.2. A költségvetési szerv vezetője  
A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg, 
nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre. 
Felel: 
• az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben 
foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott 
követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, 
• az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 
igénybevételéért; 
• a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a 
hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért; 
• a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, 
annak hitelességéért; 
• a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért; 
• a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában 

lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok 
rendeltetésszerű gyakorlásáért; 

• az államháztartási belső kontrollrendszer megszervezéséért és hatékony 
működtetéséért; 

• a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a 
tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok 
szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és 
hitelességéért, továbbá a számviteli rendért; 
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• a szakszerű és törvényes működésért, a takarékos gazdálkodásért; 
• a közművelődési szakmai munkáért; 
• az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségfejlesztési rendszerének 
működtetéséért; 
• a közművelődési munka egészséges és biztonságos feltételeinek 
megteremtéséért; 
• a balesetek megelőzéséhez szükséges feltételek biztosításáért, a feladatellátás 
ellenőrzéséért; 
• a közérdekű információ-szolgáltatásért, a statisztikai adatszolgáltatásért; a 
különös közzétételi, valamint a helyben szokásos közzététellel kapcsolatos 
feladatok saját weboldalon keresztül történő ellátásáért, 
• a közalkalmazotti alapnyilvántartás rendszerének működtetéséért, az 
adatvédelmi szabályok megtartásáért; 
• jogszabály szerinti más vezetői feladatok ellátásáért. 
Feladata: 
• az alkalmazottak és a szakalkalmazottak értekezlete, valamint a vezetői 
értekezletek üléseinek előkészítése, a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának 
megszervezése és ellenőrzése; 
• szakmai együttműködés irányítása és szervezése a szakmai egységek között, 
valamint a műszaki-, pénzügyi egységek és a közművelődés között; 
• a közművelődési munka irányítása és ellenőrzése a szervezeti egységek 
tevékenységének koordinálása; 
• a gazdálkodás működésének irányítása, belső ellenőrzésének megszervezése az 
üzemelés folyamatosságának, gazdaságosságának figyelemmel kísérése; 
• a rendelkezésre álló költségvetés alapján a működéshez szükséges személyi, 
tárgyi feltételek biztosítása; 
• a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, a közalkalmazotti tanáccsal való 
együttműködés; 
• gyakorolja a kötelezettségvállalási jogkört; 
• gyakorolja a munkáltatói jogokat;  
• ellátja a pályáztatói feladatokat; 
• eleget tesz a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettségének a 
közalkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó 
kérdésekben; 
• kiadja a költségvetési szerv különböző szabályzatait; 
• kialakítja és működteti a költségvetési szerven belül azokat a folyamatokat, 
amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, 
gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását; 
• a kockázati tényezők figyelembe vételével kockázatelemzést végez és 
kockázatkezelési rendszert működtet; 
• dönt a költségvetési szerv működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, 
amelyet jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat, egyéb belső szabályzat nem 
utal más hatáskörébe, dönt az intézményen belüli hatásköri és egyéb vitákban, 
kivizsgálja a bejelentéseket és panaszokat; 
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• ellátja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséghez kapcsolódóan a munkáltatói 
jogkör gyakorlójához utalt feladatokat; 
• gondoskodik a katasztrófa, tűz- és polgári védelmi, valamint a munkavédelmi 
feladatok ellátásáról (részletes feladatait a Munkavédelmi Szabályzat és a 
Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza); 
• teljes körűen képviseli a költségvetési szervet külső szervek előtt, de a 
képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat; 
• ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt – és át nem 
ruházott – feladatokat. 
Hatáskörök átruházása 
Az igazgató egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett hatásköreit 
átruházhatja. 
 
A képviseleti jogosultság köréből átruházza: 
• a közművelődési szakmai képviseletét a szakmai igazgatóhelyettesre; 
• a gazdasági-pénzügyi kérdésekben való szakmai képviseletét a gazdasági 
vezetőre. 
 
A kötelezettségvállalási jogköréből 
• a kifizetésekhez szükséges készpénzcsekk aláírását az intézmény bankjához 
érvényesen bejelentett két vezetőre. 
 
Az utalványozási jogkörét 
• a kötelezettségvállalás pontban meghatározottak figyelembevételével a szakmai 
igazgatóhelyettesre. 
 
A munka- és tűzvédelmi tevékenység felelősének irányítását és ellenőrzését 
• a műszaki vezetőre. 
 
1.3. A szakmai igazgatóhelyettes feladatai 

A szakmai igazgatóhelyettes megbízása a közalkalmazottakra vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően történik. A szakmai igazgatóhelyettes feladata az 
intézmény szakmai programjának az összefogása, koordinálása, a technikai és 
rendezvény-szervezési feladatok összehangolása.  
A szakmai igazgatóhelyettes akadályoztatása esetén az igazgató megbízása alapján 
ellátja a vezetői feladatokat. 
Feladata: 
� ellátja a költségvetési szerv felügyeletét, irányítását, 
� az igazgató megbízása alapján képviseli a művelődési központot külső szervek 
előtt, 
� a szakmai igazgatóhelyettes feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége 
mindazon területre kiterjed, amelyet részletes munkaköri leírása tartalmaz.  
Felelős: 
� a szakmai kapcsolatokért, azok működéséért; 
� a szakmai területre vonatkozó pályázatok megvalósulásáért és az elszámolásért; 
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� a művelődési központ működéséért, a szervezeti egységek közötti 
kapcsolatokért, a napi működési feladatok megszervezéséért. 

1.4. A gazdasági vezető feladatai 
A gazdasági vezető a költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági, ezen belül különösen 
a tervezési, végrehajtási, beszámolási, könyvvezetési és meghatározott ellenőrzési 
feladatainak ellátásáért felelős személy. Feladatait a művelődési központ 
igazgatójának közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett látja el, a pénzügyi 
gazdasági feladatok tekintetében annak helyettese. 
Felelős: 
� a művelődési központ gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi 
fegyelem megtartásáért, 
� a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatok jogszabályoknak 
megfelelő ellátásáért. 
Feladata: 
� elkészíti a költségvetési szerv költségvetését, gazdálkodásáról szóló beszámoló 
jelentéseit, gondoskodik az adatszolgáltatásról, 
� gyakorolja az ellenjegyzési jogkört az igazgató és az igazgatóhelyettes, 
kötelezettségvállalása, az igazgató utalványozása esetén, 
� kialakítja az anyaggazdálkodás rendjét, megszervezi és biztosítja az 
anyagellátást, 
� kialakítja és szervezi a költségvetési szerv könyvviteli, elszámolási, vagyon-
nyilvántartási, vagyonvédelmi rendjét, rendszerét. 
 

1.5. A műszaki vezető feladatai 
A műszaki vezető a művelődési központ épületeinek műszaki állapotáért, a 
működéshez szükséges műszaki szolgáltató rendszerek és eszközök működéséért és 
biztonságáért felelős vezető. Feladatait a művelődési központ igazgatójának 
közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett látja el, a műszaki feladatok tekintetében 
annak helyettese. 
Felelős: 
� a művelődési központ tevékenységéhez szükséges műszaki állapotért, annak 
fenntartásáért, 
� a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatok jogszabályoknak 
és műszaki, biztonságtechnikai előírásoknak a megfelelő ellátásáért. 
Feladata: 
� elkészíti az épületek műszaki állapotfelmérését, az erről szóló beszámoló 
jelentéseit, gondoskodik az adatszolgáltatásról, a folyamatos karbantartásról és 
műszaki felújításról, 
� folyamatos ellenőrzéssel biztosítja az üzemeltetéshez szükséges műszaki, 
biztonságtechnikai rendszert és eszközöket, 
� kialakítja műszaki területen az anyaggazdálkodás rendjét, megszervezi és 
biztosítja az anyagellátást, 
� kialakítja és szervezi a tűz-, munkavédelmi és vagyonvédelmi rendet. 
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2. A helyettesítés rendje 
 
A művelődési központ munkáját a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem 
akadályozhatja, ennek megfelelően kell a helyettesítés rendjét kialakítani.  
Az igazgatót távollétében szakmai ügyekben a közművelődési szakmai 
igazgatóhelyettes, pénzügyi feladatok tekintetében a gazdasági vezető helyettesíti. 
Az igazgató megszabhatja, hogy távollétében a jogszabályok és az SzMSz szerint a 
számára fenntartott jogok közül vezetőtársai melyeket és milyen mértékben 
gyakorolhatnak. A közművelődési szakmai igazgatóhelyettes akadályoztatása esetén 
a helyettesítés ellátása eseti kijelölés alapján történik. 
A gazdasági vezető akadályoztatása és átmeneti távolléte esetén a gazdasági és 
pénzügyi feladatok tekintetében a könyvelő, az épületfenntartás által ellátandó 
feladatok esetében a műszaki vezető a helyettesítő. 
A műszaki vezető átmeneti távolléte esetében munkájának helyettesítését a gondnok 
látja el. 
A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az igazgató, 
illetve felhatalmazása alapján az adott szervezeti egység vezetőjének feladata. 
A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókra vonatkozó konkrét feladatokat a 
munkaköri leírásaikban kell rögzíteni. 
A helyettesítés díjazása a mindenkor érvényes jogszabályoknak megfelelően 
történik. 
 
3. Munkakörök átadása 
 
Az intézmény vezető állású dolgozói, valamint az igazgató által kijelölt dolgozók 
munkakörének átadásáról, illetve átvételéről személyi változás esetén 
jegyzőkönyvet kell felvenni. 
Az átadásról és átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: 
− az átadás-átvétel időpontját, 
− a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat, 
− a folyamatban lévő konkrét ügyeket, 
− az átadásra kerülő eszközök 
− átadó és átvevő észrevételeit, 
− a jelenlévők aláírását. 
Az átadás-átvételi eljárást a munkakörváltozást követően legkésőbb 15 napon belül 
be kell fejezni. 
A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör 
szerinti felettes vezető gondoskodik. 

4. A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MUNKÁJÁT IRÁNYÍTÓ TESTÜLETEK 
 
A költségvetési szerv vezetése a hatékony és a magas színvonalú szakmai munka, a 
racionális gazdálkodás követelményét figyelembe véve rendszeresen tájékozódik és 
tájékoztat a számára biztosított fórumokon. 
 
A művelődési központ munkájának irányítását segítő fórumok: 
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− vezetői értekezlet, 
− belső szervezeti egység értekezlet, 
− dolgozói munkaértekezlet, 
− közalkalmazotti képviselő. 
 
Vezetői értekezlet: 
A költségvetési szerv vezetője szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal 
vezetői értekezletet tart. 
A vezetői értekezleten részt vesz a szakmai igazgatóhelyettes, a gazdasági vezető és 
a műszaki vezető. 
A vezetői értekezlet feladata: 
• tájékozódás a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek munkájáról, 
• a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek  aktuális és konkrét 

 tennivalóinak áttekintése, 
• információcsere. 
 
Belső szervezeti egység értekezlet 
A belső szervezeti egységek tagjai szükség szerint, de legalább félévenként 
csoportértekezletet tartanak. Összehívásukról az egyes vezetők gondoskodnak. 
A művelődésszervezők szakmai értekezletét az igazgató hívja össze és vezeti, 
akadályoztatása esetén a szakmai igazgatóhelyettes.  
Az értekezletre meg kell hívni a belső szervezeti egység valamennyi dolgozóját. 
 
A belső szervezeti egység értekezlet feladata: 
• tájékozódás a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek munkájáról, 
• a művelődési központ valamint a belső szervezeti egységek, szakmai 
 közösségek aktuális és konkrét tennivalóinak áttekintése, a munkavégzés 
 minőségének javítására vonatkozó javaslatok megfogalmazása,  
• a szervezeti egység adott időszakban végzett munkájának értékelése, a 
 hiányosságok feltárása, megszüntetésükre az intézkedések 
 megfogalmazása. 
 
Dolgozói munkaértekezlet 
A költségvetési szerv szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal 
valamennyi dolgozó részvételével munkaértekezletet tart. Az értekezletre meg kell 
hívni a művelődési központ valamennyi dolgozóját. 
Az igazgató ezen a munkaértekezleten beszámol az eltelt időszak alatt végzett 
munkáról, értékeli a programokat, a munkaterv teljesítését, értékeli a dolgozók élet- 
és munkakörülményeinek alakulását, ismerteti a művelődési központ működésével 
összefüggő új terveket, a működését meghatározó jogszabályokat, ismerteti a 
következő időszak feladatait 

 
Az értekezlet napirendjét az intézményvezető állítja össze. Az értekezleten 
lehetőséget kell adni arra, hogy a dolgozók véleményüket, észrevételeiket 
kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel és azokra választ kapjanak. 
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Minden csoport-értekezletről ill. munkaértekezletről jegyzőkönyv ill. emlékeztető 
készül. 

 
A dolgozók érdekvédelmi szervezetei 
A költségvetési szerv vezetése együttműködik a dolgozók minden olyan törvényes 
szervezetével, amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme. A 
vezetés a jogszabályoknak megfelelően támogatja, segíti az érdekképviseleti 
szervezetek működését, köt megállapodást azokkal. 

5. A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI 

5.1. A munkavégzéssel kapcsolatos szabályok 
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak munkavégzésének szabályait a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény és az annak a 
végrehajtására kiadott ágazati szintű 150/1992. Kormányrendelet, a 2/1993. évi 
MKM rendelet és az 2012.évi I. törvény, a munka törvénykönyvéről általános 
szabálya tartalmazza.  
A munkáltatói jogkör gyakorlója az igazgató. 
A közalkalmazottak foglalkoztatási, illetményi és jövedelmi viszonyát, 
munkafeltételeit a Kjt. és végrehajtási rendelete, valamint az éves költségvetési 
törvény és a helyi önkormányzati rendeletek határozzák meg. 
A közalkalmazottak egyenlőtlen munkaidő-beosztással, a programokhoz igazodóan 
kéthavi munkaidőkerettel dolgoznak. A munkaidő keret tartama a tb. naptár szerinti 
ledolgozandó munkanapok száma x 8 óra. Az eltérő munkarendben dolgozók 
munkaidejét úgy kell kialakítani, hogy havonta legalább egy összefüggő szabad 
hétvége biztosított legyen. A munkaidő beosztásokat – melyeket a csoportvezetők 
készítenek – annak megkezdése előtt legalább egy héttel korábban és egy hétre 
előre kell az alkalmazottakkal közölni. 
Minden olyan munkavállaló – aki napi munkaidejéből legalább 4 órán keresztül 
rendszeresen képernyős eszközt használ – munkafolyamatát úgy kell megszervezni, 
hogy a folyamatos képernyő előtti munkavégzést óránként legalább tíz perces – 
össze nem vonható – szünetek szakítsák meg, továbbá a képernyő előtti tényleges 
munkavégzés összes ideje a napi 6 órát ne haladja meg. 
A munkaidő heti 40 óra.  
 
5.2. A munkaviszony létrejötte 
Az alkalmazottak esetében a belépéskor kinevezéssel kell meghatározni, hogy az 
alkalmazott milyen munkakörben, milyen beosztásban, milyen feltételekkel és 
milyen mértékű bérrel foglalkoztatja a költségvetési szerv. A dolgozót tájékoztatni 
kell, az alkalmazás körülményeiről. 
Az intézmény megbízási szerződést köthet saját dolgozójával munkakörén kívül eső 
feladatra, határozott időre. 
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5.3. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali és szolgálati 
titkok megőrzése 
A munkavégzés teljesítése a vezető által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben 
lévő szabályok, a kinevezési okmányban és a munkaköri leírásban rögzítettek 
szerint történik. 
A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az 
elvárható szakértelemmel és pontossággal, a feladat elvégzéséhez szükséges 
állapotban végezni, a hivatali és szolgálati titkot megtartani. Ezen túlmenően nem 
közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével 
összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más 
személyre hátrányos következményekkel járhat.  
 

5.4. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére 
A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét a művelődési központ 
dolgozóinak, az alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük: 
• A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű 
felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. 
A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat: 
• A költségvetési szervet érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve 
nyilatkozatadásra a vezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. 
• Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak 
udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és 
pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel. 
• A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a 
titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint a művelődési központ jó 
hírnevére és érdekeire. 
• Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, 
amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala a költségvetési szerv tevékenységében 
zavart, anyagi vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a 
döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. 
• A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a 
közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a 
részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse. 
 
5.5. Szabadság 
Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi 
vezetőkkel egyeztetett tervet kell készíteni a tárgyév január 31-ig. A terv 
készítéséért a szakmai igazgatóhelyettes felel. 
Az éves rendes, a tanulmányi, a rendkívüli és fizetés nélküli engedélyezésére 
minden esetben a vezető jogosult. 
A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló, valamint a Munka Törvénykönyvében foglalt előírások szerint kell 
megállapítani és kiadni. A dolgozókat megillető és kivett szabadságról 
nyilvántartást kell vezetni. 
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5.6. A továbbképzéssel kapcsolatos szabályok 
A közalkalmazottak továbbképzése a jogszabályoknak megfelelően történik. 
A gazdasági vezető évente, az igazgató kétévente köteles a belső kontroll 
rendszerek témakörben a pénzügyminisztérium által meghatározott továbbképzésen 
részt venni. 
 

5.7. Kártérítési kötelezettség 
A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével 
okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a 
munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni. 
A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a 
visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban 
bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan 
használ vagy kezel, és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vette át. 
A pénztárost e nélkül is terheli felelősség az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb 
értéktárgy tekintetében. 
Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye. A kár 
összegének meghatározásánál a mindenkori érvényben lévő hatályos jogszabályok 
az irányadók. 
 
5.8. Anyagi felelősség 
A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű 
használati értékeket csak az intézményvezető engedélyével hozhat be 
munkahelyére, illetve vihet ki onnan. (Pl. számítógép, audiovizuális eszközök stb.). 
Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak 
rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, stb. megóvásáért. 
 
5.9. A költségvetési szerv nyitva tartása 
A nyitva tartási idő a rendezvényektől függően módosulhat, változhat. 
A Szepes Gyula Művelődési Központ (Érd, Alsó u. 9.) központi épületében 
hétköznapokon 9-20 óráig, 
szombaton 10-18 óráig, illetve rendezvénytől függően, 
vasárnap 10-18 óráig, illetve rendezvénytől függően tart nyitva. 
A telephelyek, a közösségek foglalkozásaihoz és a rendezvényekhez igazodva 
tartanak nyitva. 
 
5.10. A költségvetési szerv zászlózása 
A művelődési központ épületét felirattal és nemzetiszínű lobogóval kell ellátni. 
Ünnepek alkalmával az épület előtti zászlórudakra a nemzeti színű, a városi és az 
Európai Unió zászlaját kell felhúzni. 
 
5.11. A költségvetési szerv kapcsolattartása és ügyviteli rendje 

5.11.1 A költségvetési szerv kapcsolattartása 
Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti 
egységek egymással szoros kapcsolatot tartanak. 
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Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, 
amelyik másik szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést 
megelőzően egyeztetési kötelezettségük van. 
A belső kapcsolattartás rendszeres formái a különböző értekezletek, fórumok,  
team megbeszélések. 
 
Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az intézmény a szakmai 
szervezetekkel, társintézményekkel, gazdálkodó- és civil szervezetekkel 
együttműködési megállapodást köthet. 
 
5.11.2 A költségvetési szerv ügyviteli rendje 
A művelődési központban az ügyiratok kezelése központosított rendszerben 
történik. Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az igazgató a felelős. 
Az ügyiratkezelést az Iratkezelési szabályzatban foglalt előírások alapján kell 
végezni. A kiadmányozás rendjét az igazgató szabályozza. 
A művelődési központban a kiadmányozás rendje az alábbiak szerint történhet:  
• A művelődési központ tevékenységének bármilyen területén kiadmányozásra az 
intézményvezető jogosult, távolléte esetén a kiadmányozási jog gyakorlója a 
közművelődési szakmai igazgatóhelyettes. 
 
A Szepes Gyula Művelődési Központ feliratú bélyegző használatára a következők 
jogosultak: 
• intézményvezető, 
• gazdasági vezető, 
• közművelődési szakmai igazgatóhelyettes. 
 
A művelődési központban használatos valamennyi bélyegzőről (Szepes Gyula 
Művelődési Központ), annak lenyomatáról nyilvántartást kell vezetni.  
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette 
használatba, melyet az átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazol. 
Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért. A bélyegzők 
beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti egyszeri 
leltározásáról a gazdasági vezető gondoskodik, illetve a bélyegző elvesztése esetén 
az előírások szerint jár el. 

 

6. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV GAZDÁLKODÁSÁNAK RENDJE 
A gazdálkodással, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, 
végrehajtásával, a költségvetési szerv kezelésében lévő vagyon hasznosításával 
összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása – a jogszabályok és a fenntartó 
rendelkezéseinek figyelembevételével – a vezető feladata. 
A gazdálkodási feladatokat külön Ügyrendben meghatározott módon kell végezni. 
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6.1. A gazdálkodást segítő belső szabályzatok 
A költségvetési szerv belső szabályzatban rendezi a működéséhez, gazdálkodásához 
kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott 
kérdéseket, így különösen: 
a) a gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, a szakmai 
teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási 
és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek 
kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos 
belső előírásokat, feltételeket, 
b) a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet, 
c) a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, 
elszámolásával kapcsolatos kérdéseket, 
d) az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott 
kérdéseit, 
e) a helyiségek és berendezések használatára vonatkozó előírásokat, 
f) a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának 
szabályait,  
g) a vezetékes és rádiótelefonok használatát, 
A gazdálkodást segítő belső szabályzatok elkészítésének felelőse a gazdasági 
vezető. 

6.2. Bankszámlák feletti rendelkezés 
A bankszámla feletti rendelkezésre jogosultakat a vezető jelöli ki. Nevüket és 
aláírásukat a gazdasági vezető feladata, hogy bejelentse az érintett pénzintézet felé.  
Az aláírás-bejelentési kartonok egy-egy másolati példányát a gazdasági vezető 
köteles őrizni. 

6.3. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje 
A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét a 
költségvetési szerv vezetője határozza meg. Ennek részletes szabályait a gazdasági 
szervezet feladat- és hatáskörét szabályozó ügyrendben kell meghatározni. 

6.4. Belső ellenőrzés 
A költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének 
kialakításáért az igazgató a felelős. 
 
Az igazgató 
�  biztosítja a belső ellenőrzést független külső személy alkalmazásával, 
�  a költségvetési szerv egészére szakmai- gazdasági intézkedéseket hoz. 
Az intézménynél a belső ellenőrzés külső erőforrás bevonásával történik. 
 
A belső ellenőrzési vezető: Szilágyi Albertné bejegyzett könyvvizsgáló egyéni 
vállalkozó (2330 Dunaharaszti Vörösmarty út 40/A.), mint a belső ellenőrzési 
tevékenységet ellátó külső erőforrás megszervezéséért felelős személy. 
Feladatai: 
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� A Szepes Gyula Művelődési Központ és telephelyei teljes körű és folyamatos 
belső ellenőrzése (szakmai ellátáson kívüli), a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
21. §-ban meghatározottak szerint, valamint a belső ellenőrzési vezetői feladatok 
ellátása a Kormányrendelet 22. §-nak megfelelően, figyelemmel az Érd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyve iránymutatása 
előírásai és írásban közölt elvárásai alapján. 
� A belső ellenőrzési tevékenységet az igazgató által jóváhagyott éves munkaterv 
alapján végzi, melyet minden év január 31-ig készít el. 
� Tárgyév december 31-ig elvégzi az éves munkaterv értékelését. 
� Feladata a költségvetési szerv működésében pénzügyi, számviteli, szakmai 
törvények, rendeletek, szabályozások és előírások betartásának ellenőrzése. 
� Ebben a körben elvégzi a szabályzatoknak a törvényességi felülvizsgálatát. 
� Feladata a költségvetési szerv gazdálkodásának, a kiadások bevételek 
alakulásának, a tevékenység gazdaságosságának, és irányultságának folyamatos 
elemzése, értékelése. 
� Végzi a költségvetési szerv működésére vonatkozó jogszabályi tanácsadást, 
együttműködik a gazdasági tevékenység legoptimálisabb módszereinek 
kialakításában. 
� A szolgáltató az ellenőrzések megállapításáról folyamatosan tájékoztatja az 
igazgatót. Jegyzőkönyvben rögzíti a megállapításokat, javaslatot tesz a hibák 
kijavítására, intézkedésekre, határidőkre. 
� Az ellenőrzések megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvet az ellenőrzést követő 
három munkanapon belül elkészíti és továbbítja az igazgató részére. 

 
7. A SZEPES GYULA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT VÉDELME 

7.1. Óvó, védő előírások 
A művelődési központ dolgozóinak alapvetően ismerniük kell az egészség és a testi 
épség megőrzéséhez szükséges ismereteket, azt át kell tudni adniuk az intézmény 
használói számára. Baleset vagy ennek veszélye esetén a szükséges intézkedéseket 
meg kell tenniük. 
A dolgozók minden tagjának ismernie kell a költségvetési szerv Munka és 
Tűzvédelmi Szabályzatát, valamint tűz esetére az előírt utasításokat, a menekülés 
útját. 
 
7.2. Rendkívüli esemény esetén követendő eljárás 

 
7.2.1. Rendkívüli esemény 
Rendkívüli eseménynek minősül a megszokott, mindennapos gyakorlattól eltérő 
körülmény felmerülése, melynek során egyedi eseti döntés válik szükségessé. 
Ilyen esemény lehet például: 
• baleset, 
• bombával való fenyegetés, 
• tűz, 
• illetéktelen személy behatolása vagy bármely rendkívüli esemény. 
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7.2.2. Teendők a rendkívüli esemény esetén 
Amennyiben a legkisebb gyanú vagy jel arra utal, hogy a költségvetési szerv 
épületeiben tartózkodók testi épségét az épületben maradás veszélyezteti, az 
épületet a benn lévőkkel el kell hagyni. A rendkívüli eseményt azonnal jelenteni 
kell az igazgatónak, távollétében helyettesének. Az igazgató intézkedik arról, hogy 
a fenntartó és más érintett hivatalos szerv értesítése mielőbb megtörténjen. 
Bombariadó esetén a Bombariadó terv szerint kell eljárni, tűz esetén a Tűzvédelmi 
Szabályzat előírásait kell követni.  
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8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

8.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálybalépése 
A Szervezeti és Működési Szabályzat Érd Megyei Jogú Város Oktatási és 
Művelődési Bizottsága jóváhagyásával lép hatályba és visszavonásig érvényes. 
 

8.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat elhelyezése, közzététele 
A szabályzatról 2 db papírlapú nyomtatott példány készült (1db Irattár, 1 db 
Polgármesteri Hivatal). A dokumentum a művelődési központ szerver gépén az 
intézményi dokumentumok között megtalálható. 
A Szervezeti és Működési Szabályzatot a művelődési központ honlapján a 
Közérdekű adatok menüpont alatt nyilvánosságra kell hozni. A nyilvánosságra 
hozatal felelőse az igazgató, határideje az elfogadást követően 30 nap. 
 
Érd, 2013. szeptember 2. 

 
 
 
       Szedlacsek Emília 
        igazgató 
 
 
A Szepes Gyula Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát a 
46/2013. (IX. 12.) OMB számú határozattal jóváhagyom. 
 
 
Érd, 2013. szeptember 12. 
 

 
 
 
 

       Kéri Mihály 
      Oktatási és Művelődési Bizottság 
       elnöke 
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MELLÉKLETEK 
 
1. sz. melléklet 
A Szepes Gyula Művelődési Központ szervezeti felépítése 
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2. sz. melléklet 
 

A Szepes Gyula Művelődési Központ házirendje 
 
1. A Szepes Gyula Művelődési Központ által ellátott közfeladatok: 

• iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és 
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése, 

• a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 
feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, 
gazdagítása, 

• az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek 
kultúrájának gondozása, 

• az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 
támogatása, 

• a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének segítése, 

• a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának 
segítése, 

• a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 
• egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 

 
2. Nyitvatartási idő:  

hétköznapokon 9-20 óráig, 
szombaton 10-18 óráig, illetve rendezvénytől függően, 
vasárnap 10-18 óráig, illetve rendezvénytől függően. 

 
3. A Szepes Gyula Művelődési Központ belépődíjas programjain, rendezvényein a 

látogatás feltétele a jegyváltás, illetve tanfolyamok esetén a tanfolyami díj 
befizetése. 
 

4. Látogatóink zavartalan művelődése, szórakozása érdekében minden 
munkatársunktól, látogatónktól elvárjuk, a közösségi és társas együttlét 
szabályainak megfelelő kulturált magatartást, viselkedést. 
 

5. Programjainkat, színháztermi előadásainkat a meghirdetett időpontban pontosan 
kezdjük. Késve érkező vendégeink – az előadás zavartalansága érdekében – jegy 
szerinti helyüket csak a szünetben foglalhatják el. 
 

6. A berendezések és felszerelések rendeltetésszerű használata – az anyagi felelősség 
terhe mellett – valamint a tisztaság és a rend megóvása minden munkavállalónak és 
látogatónak érdeke, kötelessége.  
A szándékos károkozás kártérítési kötelezettséggel jár.  
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7. A technikai berendezéseket és felszereléseket csak a program- és 
tanfolyamvezetők, illetve a Szepes Gyula Művelődési Központ munkatársai által 
megbízott személyek kezelhetik. 
 

8. A Szepes Gyula Művelődési Központ és telephelyei területén tartózkodó minden 
személy köteles betartani és másokkal betartatni az érvényben levő munka-, tűz- és 
vagyonvédelmi szabályokat. A tűzrendészeti szabályok betartása és betartatása a 
Szepes Gyula Művelődési Központ és telephelyei területén tartózkodó minden 
személyre nézve kötelező. Nyílt láng használatához az igazgató előzetes írásbeli 
engedélye szükséges. 
 

9. Ittas, bódító-, vagy kábítószer hatása alatt álló személy a Szepes Gyula Művelődési 
Központ és telephelyei területén nem tartózkodhat. 
 

10. A Szepes Gyula Művelődési Központ területére kábítószert, valamint élő állatot 
behozni tilos.  
 

11. Kerékpár, motorkerékpár elhelyezése épületen kívül lehetséges. 
 

12. A dohányzásról szóló törvény értelmében dohányozni, a Szepes Gyula Művelődési 
Központ és telephelyei épületétől 5 méterre, a dohányzásra kijelölt helyeken lehet. 
 

13. A Szepes Gyula Művelődési Központ és telephelyei területén a programokhoz 
kapcsolódóan bármilyen terméket árusítani, terjeszteni csak igazgatói engedéllyel 
lehet.  
 

14. A Szepes Gyula Művelődési Központba és telephelyeire behozott értéktárgyak 
megőrzését nem tudjuk vállalni. Ruhatár biztosítása esetén, az ott elhelyezett 
ruhákat megőrizzük. Az egyes helyiségek zárhatóságáról a rendezvények alatt az 
Információs szolgálat gondoskodik. 
 

15. Bármely veszély, baleset észlelése esetén értesítendők: 
• a legközelebbi felnőtt,  
• a Művelődési Központ munkavállalói, valamint  
• az adott ügyben illetékes hatóságok: MENTŐK, TŰZOLTÓK, 

RENDŐRSÉG  
Mobiltelefonról elérhető segélykérés: 112 
 
Kérjük látogatóinkat, hogy észrevételeikkel, problémáikkal forduljanak 
munkatársainkhoz! 
 
 


