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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2020. október 15-i ülésére 
  

 
Tárgy: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyása 
 
Ikt.sz.: LMKOH/18211-2/2020. 
 
 Tisztelt Társulási Tanács! 
 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára (továbbiakban: Intézmény) 
felülvizsgálta az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát.  

 
 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése rögzíti, hogy 
a költségvetési szerv szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját 
szervezeti és működési szabályzat állapítja meg. A szervezeti egységekre vonatkozó 
szabályokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában vagy a szervezeti 
egységek ügyrendjében, a gazdálkodás részletes rendjét belső szabályzatban kell 
meghatározni. 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 
13. § (1) bekezdése alapján: 
“13. § (1) A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzata tartalmazza 
a) a költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabály teljes megjelölését, ha a költségvetési 
szerv alapításáról jogszabály rendelkezett, 
b)  a költségvetési szerv alapító okiratának keltét, számát, az alapítás időpontját, 
c)  az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek, rendszeresen 
ellátott vállalkozási tevékenységek megjelölését, 
d) azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési 
szerv alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol, 
e) a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek - ezen belül a gazdasági 
szervezet - megnevezését, feladatait, a költségvetési szerv szervezeti ábráját, 
f) azon ügyköröket, amelyek során a szervezeti egységek vezetői a költségvetési szerv 
képviselőjeként járhatnak el, 
g) a szervezeti és működési szabályzatban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és 
hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét (ideértve - a 
költségvetési szerv vezetőjének és gazdasági vezetőjének akadályoztatása esetén vagy ha a 
tisztség ideiglenesen nincs betöltve - az általános helyettesítés rendjét), az ezekhez 
kapcsolódó felelősségi szabályokat, 
h) jogszabályban meghatározott kivétellel a munkáltatói jogok gyakorlásának - ideértve az 
átruházott munkáltatói jogokat is - rendjét, és 
i) azoknak a költségvetési szerveknek a felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési 
szerv az Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdése szerinti feladatokat 
ellátja. 
(2) A költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rendezi a működéséhez kapcsolódó, a 
költségvetési szerv előirányzatait terhelő pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem 
szabályozott kérdéseket, így különösen 
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a) a tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, 
teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és 
dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének 
rendjével -, az ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási 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 reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait, 
f) a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét, 
g) a vezetékes- és mobiltelefonok használatát, és 
h) a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően 
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét. 
……. 
 (4) Ha a költségvetési szerv számára a (2) bekezdés b)-h) pontjában felsorolt tevékenységeket 
jogszabály alapján más költségvetési szerv alapfeladatként látja el vagy nyújtja, az adott 
tevékenységre vonatkozó szabályozást a feladatot ellátó költségvetési szervvel egyeztetett 
módon kell kiadni. 
(4a) Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az újonnan alapított 
költségvetési szerv, helyi nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács az (1)-
(4) bekezdés szerinti szabályzatokat a megalakulás időpontjától számított harminc napon 
belül köteles elkészíteni. Jogszabály-módosítás esetén a szükséges változásokat a jogszabály 
hatálybalépését követő harminc napon belül kell a szabályzatokon átvezetni. 
(4b) Az (1)-(4) bekezdés szerinti szabályzatokat oly módon kell elkészíteni, hogy azokból 
megállapíthatóak legyenek a felelősségi körök, a javaslattételi, engedélyezési, jóváhagyási, 
kontroll és beszámoltatási eljárások. 
(5) A költségvetési szerv szervezeti egységei által ellátott feladatok munkafolyamatainak 
leírását, a szervezeti egység vezetőinek és alkalmazottainak feladat- és hatáskörét, a 
helyettesítés rendjét, továbbá a szervezeti egység költségvetési szerven belüli belső és azon 
kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait - ha azokról a szervezeti és működési 
szabályzat vagy a költségvetési szerv más szabályzata nem rendelkezik - a szervezeti 
egységek ügyrendje tartalmazza.” 
 
   A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult. tv.) 68. § (1) bekezdés b) pontja a következők 
szerint rendelkezik a könyvtárak fenntartása és irányítása fejezetben: 
„(1) A fenntartó az e törvényben foglaltak alapján b) kiadja alapító okiratát, jóváhagyja 
szervezeti és működési szabályzatát, „. 
A Kult. tv. Közművelődést szabályozó része a 78/I. § (4) bekezdés b) pontjában a következők 
szerint szabályoz: 
„(4) Az az önkormányzat, amely közösségi színteret vagy közművelődési intézményt tart fenn 
az e törvényben foglaltak alapján: b) kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény 
alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és 
költségvetését,”. 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 

31/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésének értelmében az intézmény 
használati szabályaiban, valamint a szervezeti és működési szabályzatában történt változást 
haladéktalanul köteles bejelenteni Lajosmizse Város Polgármestere részére.  
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A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását elsősorban a kulturális intézményekben 
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális 
tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény indokolta. Ezen törvény 
szabályozta, hogy 2020. november 1. napjával a közalkalmazottak foglalkoztatási jogviszonya 
munkaviszonnyá alakul át. Ez valamennyi jogszabályhelyen megnevezésen átvezetésre került. 
Az alapító okirat 2020. augusztusi módosításának megfelelően valamennyi igazgató és 
igazgatóhelyettes megjelölés kiegészítésre került intézményvezető és intézményvezető-
helyettes megjelöléssel.  

A Kulturális törvény módosításából eredő változások is átvezetésre/pontosításra kerültek, 
továbbá, a belső szabályzatokhoz történő igazítás is megtörtént. 

Jelentős változás, hogy változik a könyvtár nyitvatartási rendje, amelyet a megváltozott 
könyvtár látogatási szokások és a személyi változás(okra) tekintettel javasolt 2020. november 
1. napjával módosítani. Tekintettel arra, hogy a végrehajtási rendelet még nem került 
kihirdetésre várható, hogy annak kihirdetését követően a dokumentum ismételten 
felülvizsgálatra kerül. 

Az Intézményvezető-helyettes elkészítette a Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosítását, amely az előterjesztés mellékletét képezi.  

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának  

megvitatására és javaslom jóváhagyását. 
 

Határozat-tervezet 
…/2020. (...) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyása 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 

Művelődési Háza és Könyvtára  - az előterjesztés melléklete szerinti - Szervezeti és 
Működési Szabályzatát jóváhagyja. 

 
2.) A szervezeti és működési szabályzat 2020. november 1. napján lép hatályba. 

Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által 141/2017. (IX.21.) számú határozattal jóváhagyott Szervezeti 
és Működési Szabályzat. 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert hogy a határozatban foglaltakról az 

intézményvezetőt tájékoztassa és felhatalmazza a Szervezeti és Működési Szabályzat 
aláírására.  

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. október 15. 
 
 

Lajosmizse, 2020. október 8. 
 
 
 Basky András sk. 

polgármester 
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előterjesztés melléklete 

 


