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M E G H Í V Ó 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottsága 
 

2022. november 16-án (szerda) 16.00 órakor 
 
ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal - Tanácsterem –földszint 4. (Gyál, Kőrösi út 112-114.) 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés: 
 

1. Javaslat a gyáli óvodákban nevelt, és saját alkalmazású közalkalmazott gyógypedagógussal el nem látott 
szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek megbízási szerződés keretében 
történő ellátására, fejlesztésére a 2023. évben 

2. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár vezetésére vonatkozó intézményvezetői 
állás pályázatának kiírására 

3. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár továbbképzési tervének felülvizsgálatára, 
elfogadására 

4. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására 

5. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2023. évi munkatervére 
 

Zárt ülés: 
 

6. Javaslat a Gyáli Közművelődési Díj odaítélésére 
7. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójára beérkezett pályázatok 

elbírálására 
 
Gyál, 2022. november 8. 
 
 
 
 Lendvay-Kiss Anita s.k.
 az OKB elnöke 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
2022. november 8. 
 
 
Nagy Barbara 
jegyzőkönyvvezető 
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Tárgy: Javaslat a gyáli óvodákban nevelt, és saját 
alkalmazású közalkalmazott 
gyógypedagógussal el nem látott, szakértői 
véleménnyel rendelkező sajátos nevelési 
igényű gyermekek megbízási szerződés 
keretében történő ellátására, fejlesztésére a 
2023. évben 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Előző években felhívtuk a tisztelt Képviselő-testület figyelmét arra, hogy évről évre egyre több a sajátos nevelési 
igényű (a továbbiakban: SNI-s) gyermek a gyáli óvodákban, és ezen gyermekek fogyatékosságával legtöbbször az 
óvodákban aktuálisan foglalkoztatott gyógypedagógusok, logopédusok végzettsége nincs fedésben. Az alábbi 
táblázatban az elmúlt négy év statisztikai adatait mutatjuk be, ezzel alátámasztva a sajnálatos tendenciát, hogy az 
SNI-s gyermekek száma dinamikusan emelkedik, az országos átlagot már meghaladja: 

Év (október 
1-je) 

Liliom 
Óvoda 

Tátika 
Óvoda 

Tulipán 
Óvoda 

Összes SNI-s 
gyermekek száma 

Összlétszám SNI-s gyermekek 
aránya az óvodákban 

2018 6 6 5 17 741 2,3% 

2019 9 8 3 20 781 2,5% 

2020 4 12 7 23 809 2,8% 

2021 5 15 8 28 821 3,4% 

2022 9 14 10 33 843 3,9 %1 

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének céltartalékán arra az esetre, amennyiben az intézményvezetők saját 
alkalmazású közalkalmazottal nem tudják megoldani az SNI-s gyermekek speciális ellátását, 2 500 000.- Ft áll 
rendelkezésre. Ez az összeg az intézményvezetők egyöntetű kérésére a 165/2022. (IX.29.) sz. KT határozat szerint 
további 1 625 000.- Ft összeggel került kiegészítésre, így a 2022. évben összesen 4 125 000.- Ft-ot 
használhattak/használhatnak fel az óvodavezetők erre a célra. Az ágazati jogszabályok eredményes végrehajtása 
az SNI ellátás területén jelentős feladatokat ró mind az intézményekre, mind a fenntartóra. Az óvodai ellátás helyi 
szintű feladatainak teljes körű ellátásához mindenképpen szükséges a javaslat megvitatása. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a fentiek megvitatására, és a határozati javaslat támogatására. 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a 2023. évben azon óvodás korú, szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátásának biztosítását, akik fogyatékosságának megfelelő fejlesztését az óvoda saját alkalmazású 
közalkalmazottal (logopédussal, pszichopedagógussal, fejlesztőpedagógussal) nem tudja megoldani, 
egyedi/eseti megbízási szerződés keretében javasolja ellátni, az önkormányzat ellátási kötelezettségének 
fennállásáig, 

2. felhatalmazza a Gyáli Liliom Óvoda, a Gyáli Tátika Óvoda és a Gyáli Tulipán Óvoda vezetőjét a 
szükséges szerződés/ek megkötésére, és aláírására, 

3. felkéri a Pénzügyi és Adó Iroda vezetőjét, hogy a 2023. évi költségvetés készítésekor az Önkormányzat 
céltartalékára kerüljön betervezésre a megbízási szerződés/ek fedezeteként 4 000 000.- Ft. 

Határidő: folyamatos (2023.01.01-től) 
Felelős: Polgármester, Óvodavezetők 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
Gyál, 2022. október 28. 
 

 
1 https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas2122e/index.html#tovbbiadatokinformcik / letöltés dátuma: 2022. 
október 19.: országos átlag a 2021/2022. nevelési évben: 3,3% 
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                                Nagy József Elek 
                               alpolgármester 



Tárgy: Javaslat az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár vezetésére vonatkozó 
intézményvezetői állás pályázatának 
kiírására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár (a továbbiakban: Közház, vagy Intézmény) intézményvezetői 
feladataival a Képviselő-testület 131/2018. (VI.28.) sz. határozatával öt év határozott időre Bretus Imrét bízta meg. 
Az intézményvezető megbízása 2023. július 14. napján lejár. 

A Közház intézményvezetőjének feladata az Intézmény szakszerű és törvényes működésének a biztosítása, illetve 
a helyi közművelődési igényeknek megfelelő kulturális élet általános szervezése. Feladata az Intézmény alapító 
okiratában foglalt alaptevékenységek végrehajtásának irányítása, a helyi közművelődési rendeletben 
meghatározott célok elérésének biztosítása, és programok lebonyolítása. Az intézményvezető felelős a település 
kulturális kommunikációjának irányításáért, és a fenntartó önkormányzat által hozott Intézményt érintő döntések 
végrehajtásáért. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
(a továbbiakban: Kulttv.) 94. § (1) bek.-e szerint az állami és önkormányzati fenntartású muzeális intézményekben, 
nyilvános könyvtárakban, közlevéltárakban, továbbá a közművelődési intézményben és a közösségi színtérben 
foglalkoztatott az lehet, aki 

- cselekvőképes, 
- büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és 
- megfelel a miniszter rendeletében előírt képesítési és egyéb feltételeknek. 

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az 
intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról 
szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMIr.) 5. § (1) értelmében az intézményvezetői 
munkakör betöltésére kiírt pályázati felhívásban meg kell jelölni: 

- a betöltendő munkakör megnevezését és a munkakörbe tartozó lényeges feladatokat, 
- a munkakör betöltésének feltételeit, 
- a javadalmazásra, illetve annak megállapításának módjára vonatkozó információkat, 
- a munkaviszony kezdő és befejező időpontját, 
- a munkaviszony befejező időpontját követően - ha a munkáltatói jogkör gyakorlója ezt a lehetőséget a 

pályázó számára biztosítja - a kulturális munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatás 
lehetőségét és annak feltételeit, 

- a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. 

A pályázati felhívást közzé kell tenni a kulturális intézmény, valamint fenntartójának honlapján. A közzététel 
napjának a fenntartó vagy ennek hiányában a kulturális intézmény honlapján való megjelenést kell tekinteni. A 
pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívás közzétételétől számított harminc napnál rövidebb nem 
lehet. A pályázat legfeljebb öt év határozott időtartamra írható ki (EMMIr. 5. § (2)-(7) bek.). 

Az EMMIr. 6. § (1)-(2) bek. alapján az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő 
harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, - a kulturális intézmény alapfeladatait 
érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló - bizottság hallgatja meg. A bizottság tagjai között helyet kell 
kapnia 

- ha a kulturális intézményben működik üzemi tanács, annak egy képviselőjének, 
- a kulturális intézmény fenntartója legalább egy képviselőjének, továbbá 
- a kulturális intézmény alaptevékenységének megfelelő 

 országos szakmai szervezet egy képviselőjének vagy 
 a kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő kulturális szakértőnek és 
 a kulturális intézményben képviselettel bíró reprezentatív szakszervezet - ha van ilyen - egy 

képviselőjének. 

A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatokról a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a pályázati 
határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy ha e jogot testület gyakorolja, a következő ülésén dönt. 

 

 



Az egyes kulturális intézménytípusok vezetőivel szemben támasztott speciális szakmai követelményeket az 
EMMIr. 1. melléklete tartalmazza, az alábbiak szerint 

Intézménytípus Elvárt végzettség Elvárt 
idegennyelv-
ismeret 

Elvárt szakmai és vezetői 
gyakorlat 

Elvárt 
tudományos 
tevékenység 

Közművelődési 
intézmény 

felsőfokú végzettség és 
közművelődési 
szakképzettség vagy nem 
szakirányú felsőfokú 
végzettség és felsőfokú 
szakirányú szakképesítés 

- végzettségének, 
szakképzettségének vagy 
szakvizsgájának és egyben az 
intézmény alaptevékenységének 
megfelelő feladatkörben legalább 
ötéves szakmai gyakorlatot szerzett 

kiemelkedő 
szakmai vagy 
szakirányú 
tudományos 
tevékenységet 
végez 

A Kulttv. 94. § (3) bek. értelmében az intézmény vezetői feladatainak ellátására a munkáltatói jogkör gyakorlója 
pályázatot ír ki. A pályázat kiírásának, benyújtásának és értékelésének rendjét a miniszter rendeletben határozza 
meg. Az EMMIr. 5. § (8) bek. alapján amennyiben a pályázat eredménytelenül zárul, a pályázat megismételt 
kiírásáról 90 napon belül gondoskodni kell. 

A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő pályázati felhívás tervezete az előterjesztés 1. mellékleteként 
olvasható. 

A pályázati eljárás lebonyolításának ütemezése: 

- 2022. november: döntés a pályázati felhívás tartalmáról, az intézményvezetői pályázati felhívás 
elfogadása 

- 2022. december 20.: a pályázati felhívás közzététele  
- 2023. január 19.: a pályázat benyújtásának határideje 
- 2023. február 15.: OKB ülés, a pályázó(k) meghallgatása a munkáltatói jogkör gyakorlója által 

létrehozott bizottság által 
- 2023. február 23.: KT ülés, a pályázat(ok) elbírálása, döntés az intézményvezető megbízásáról / 

eredménytelen pályázat esetén a pályázati felhívás ismételt kiírása 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a javaslat megvitatására és a határozati javaslat támogatására. 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. pályázatot hirdet az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetői munkakör 
betöltésére a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal és 
szövegezéssel, 

2. felkéri a polgármestert és az intézményvezetőt a pályázati felhívás közzétételére Gyál Város  
Önkormányzata, és az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár hivatalos honlapján, a Gyáli Mi 
Újságban, és a Gyáli Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, 

3. felkéri a beérkező pályázatok elbírálására az Oktatási és Kulturális Bizottságot, mely az alábbi taggal 
kerül kibővítésre: 

- országos szakmai szervezet egy képviselőjével, vagy 
- a kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő kulturális szakértővel. 

 Határidő: 1-2. pont: 2022. december 20. 
       3. pont: 2023. február 15. 
 Felelős:  polgármester, illetve a 2. pont esetében az intézményvezető is 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
Gyál, 2022. október 31. 

Nagy József Elek 
   alpolgármester 

 
Melléklet: A pályázati felhívás tervezete 



1. melléklet 

GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL 
törvény 94. § (3) bekezdésében, valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről 
és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint 
egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendeletben foglaltak 
alapján pályázatot hirdet az 

ARANY JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 

INTÉZMÉNYVEZETŐI MUNKAKÖR 

betöltésére. 

A munkavégzés helye: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár, 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120. 

Az ellátandó munkakör: intézményvezető 

A munkaviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony 5 évre, 2023. július 15. napjától 2028. 
július 14. napjáig, (új munkaviszony esetén 3 hónap próbaidő kikötésével). 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

Gyál Város Önkormányzata az intézményvezető munkaviszonyának lejártát követően a kulturális 
szakmai munkakörben történő továbbfoglalkoztatást nem biztosítja. 

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok: 

• Az intézmény alapító okiratában foglalt, valamint a fenntartó által meghatározott 
közművelődési célok, programok, feladatok ellátása a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltak alapján. 

• Az intézmény működését érintő pályázatok előkészítésében való közreműködés. 

• Az intézményi belső szabályzatok, tervek elkészítése. 

• A település kulturális kommunikációjának irányítása. 

• Az intézmény képviseletének ellátása. 

• Képviselő-testületi ülésre az intézményt érintő előterjesztések elkészítése, részvétel a 
képviselő-testületi és bizottsági üléseken az intézményt érintő témák tárgyalásakor. 

Az intézményvezető feladata és felelőssége: 

A Gyál Város Önkormányzata által meghatározott költségvetés keretei között az intézmény alapító 
okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott 
tevékenységek szakszerű, jogszerű tervezése, szervezése, ellátása, az intézmény irányítása, 
ellenőrzése, költséghatékony működtetése, munkáltatói jogok gyakorlása. 

Munkabér és juttatások: 

A munkabér megállapítása a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó 
rendelkezéseire figyelemmel a felek megegyezése alapján történik. 

Pályázati feltételek: 

• a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. mellékletének 9. pontjában meghatározott felsőfokú 
végzettség, képesítés. (Felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem 
szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés.) 

• előírt végzettségnek megfelelő feladatkörben szerzett, legalább 5 év szakmai tapasztalat, 
• magyar állampolgárság, 
• cselekvőképesség, 
• büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró 

foglalkoztatásától eltiltás hatálya alatt, 



• vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatásának vállalása, 
• államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése 

(ennek hiányában annak vállalása, hogy ezt a munkakör betöltését követő 2 éven belül 
elvégzi), 

• kiemelkedő szakmai, vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: közművelődési területen eltöltött vezetői gyakorlat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• fényképes, részletes szakmai önéletrajz, fizetési igény megjelölésével, 
• az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzelést is 

tartalmazó szakmai program, 
• kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység bemutatása, 
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatása, ami igazolja a büntetlen 

előélet mellett, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását 
kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, 

• iskolai végzettséget, szakképzettséget, legalább 5 év szakmai tapasztalatot, 120 órás 
államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzést igazoló okiratok másolata, 

• ha nem rendelkezik a 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében előírt képzést 
igazoló tanúsítvánnyal, akkor nyilatkozat, hogy megbízása esetén vállalja annak elvégzését a 
jogszabályban előírt feltételek szerint, 

• nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik; 
hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, 

• nyilatkozat arról, hogy pályázatának elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri, 
• nyilatkozat, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, 
• nyilatkozat, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §-a értelmében 

személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn. 

A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően – az erkölcsi bizonyítványnak legkésőbb a szakmai 
bizottság meghallgatásán történő bemutatását kivéve – hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. július 15. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 19. 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Pap Krisztina aljegyző nyújt a 06-30-799-61-
93-as telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak zárt borítékban Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
címére történő megküldésével (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) Kérjük a borítékon feltüntetni 
az „Arany János Közösségi Ház/pályázat” megjelölést. 

• Elektronikusan: a Gyáli Polgármesteri Hivatal hivatali kapujára, Hivatali kapu/KRID: 
GYALPH/305179148 Kérjük a dokumentum leírása rovatba feltüntetni az „Arany János 
Közösségi Ház/pályázat” megjelölést. 

• Személyesen: Gyáli Polgármesteri Hivatal Jogi és Intézményfelügyeleti Irodáján, hivatali 
munkaidőben, a fentiek szerint megcímzett, zárt borítékban történő leadással, 2360 Gyál, 
Kőrösi út 112-114. I. em. 121-es iroda. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az érvényes pályázatot benyújtók Oktatási és Kulturális Bizottság (a továbbiakban: OKB) általi 
meghallgatását követően, az OKB javaslatának figyelembevételével kerül sor a döntésre 2023. február 
23. napján. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak, az eredménytelenül 
pályázók pályázati anyaga postai úton visszaküldésre kerül. 



A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat visszavonására vagy a pályázati eljárás 
eredménytelenné nyilvánítására. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 23. 



Tárgy: Javaslat az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár továbbképzési tervének 
felülvizsgálatára, elfogadására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. CXL. törvény (a továbbiakban: Kulttv.) 94. § (4) bekezdés, valamint a 2018. január 
1-jétől hatályos a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII.12.) EMMI rendelet (a 
továbbiakban: rendelet) határozza meg a kulturális szakemberek továbbképzésének szabályait. A rendelet 2. § 
(1) bek. a) pontja ötéves továbbképzési ciklus tervezését, illetve a b) pontja minden naptári évre beiskolázási 
terv elkészítését írja elő az intézményvezető számára. 

A Kulttv. 94. § (4) bekezdése így fogalmaz: „Az e törvény hatálya alá tartozó intézményekben foglalkoztatott 
szakemberek szakmai tudásuk megújítása érdekében továbbképzésben vehetnek részt… Az e törvény hatálya alá 
tartozó intézményekben foglalkoztatott szakemberek továbbképzésben való részvételéhez támogatás 
nyújtható.”  

A rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében a kulturális szakemberek képzéséhez a központi költségvetés képzési 
támogatást nyújthat. A 7. § (2) bekezdése szerint a kulturális intézmény vezetője határozza meg azokat a 
továbbképzési formákat, amelyekhez intézményi támogatást nyújt. A 7. § (3) bekezdése alapján, ha a kulturális 
intézmény vállalta a továbbképzésben való részvétel költségeinek finanszírozását, az igazolatlan távollét vagy 
sikertelen vizsga miatt eredménytelen képzés költségeit a kulturális szakembernek meg kell térítenie a 
kulturális intézmény részére. 

Az előző – 2018. és 2022. év közötti – továbbképzési ciklus 2022. december 31. napján véget ér. Bretus Imre 
intézményvezető elkészítette az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár munkatársainak 2023-2027 
közötti ciklusra vonatkozó továbbképzési tervét, melyet az előterjesztés 1. mellékleteként olvashatnak. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat támogatására. 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. megismerte és elfogadja a fenntartásában lévő Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2023-
2027 közötti időszakra vonatkozó továbbképzési tervét; 

2. felkéri az intézményvezetőt, hogy a jövőben is a kulturális szakemberek azon képzéseken való 
részvételét támogassa, illetve tervezze, melyek a kulturális szakemberek munkaköréhez szorosan 
kapcsolódnak, a minőségi közművelődést segítik elő és az intézmény alaptevékenységéhez 
kapcsolódnak; 

3. felkéri továbbá, hogy az elfogadott továbbképzési terv alapján készítse el a 2023. évi beiskolázási 
tervet és a 2023. évi intézményi költségvetésben a továbbképzési költségeket takarékos módon tervezze 
meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Gyál, 2022. október 28. 
 
          Nagy József Elek 
            alpolgármester 



Név, munkakör Végzettség Szakképzettség 2023 2024 2025 2026 2027

Bretus Imre                                                               
igazgató egyetem

Hüttner Szilvia Könyvtárvezető-
igazgatóhelyettes egyetem Budapesti Művelődési Központ / Kulturális intézmények 

vezetőinek képzése / 120 óra

Velkei Erika                                                
közművelődési igazgatóhelyettes egyetem művelődésszervező, közművelődési 

szakember, andragógus MA
Budapesti Művelődési Központ / Kulturális 
intézmények vezetőinek képzése / 120 óra

Bakó Lilla                                                 
kommunkáció főiskola mozgókép kultúra és média ismeret Budapesti Művelődési Központ / online marketing akkreditált 

képzés / 30 óra

Pál Zoltán műszak-technikus érettségi + vas- és fémszerkezetlakatos Hangosító képzés 480 óra / Szent György hang és 
filmművészeti technikum

Andrásy Cintia technikus érettségi + számítógépes 
rendszerkarbantartó

Budapesti Művelődési Központ / projektrevezés, pályázatírás 
képzés / 30 óra

Lázár Beatrix Budapesti Művelődési Központ / 
projektrevezés, pályázatírás képzés / 30 óra

Barát Enikő Budapesti Művelődési Központ / 
projektrevezés, pályázatírás képzés / 30 óra

Császár Réka érettségi + fényképész + dráma pedagógusi 
szakközép oklevél

Budapesti Művelődési Központ / projektrevezés, pályázatírás 
képzés / 30 óra

Tomsitsné Bárány Mária gazdasági 
ügyintéző

Kis Károlyné                                                      
pénztáros

Nagy Tímea Szakmunkás bizonyítvány: Élelmiszer-eladó Budapesti Művelődési Központ / online marketing akkreditált 
képzés / 30 óra

intézményen belüli generális képzés

Gyál, 2022. október 26. Bretus Imre
intézményvezető

V. Részletes képzési terv / Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár                                                                                                                                                             1.sz.meléklet

2023. január 1. és 2027. december 31. közötti időszakra a    /2022. (XI.24.) KT határozattal jóváhagyva



Akkreditált - nyilvántartásba vett közművelődési programok
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/ren

Az intézmény neve Az intézmény székhelye

Hagyományok Háza Budapest, Corvin tér 8., 1011

Táncpedagógusok Országos Szövetsége 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b



Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók 
Szakszervezete 1054 Budapest, Akadémia u. 11.

Budapesti Művelődési Központ Budapest, Etele út 55., 1119

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Budapest, Bródy S. u. 16., 1088



Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Budapest, Bródy S. u. 16., 1088

 II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit 
Kft. Budapest, Marczibányi tér 5/a, 1022



Budapesti Művelődési Központ Budapest, Etele út 55., 1119

Soter-Line Oktatási, Továbbképző és 
Szolgáltató Kft. Budapest, Erzsébet krt. 7., 1073

MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest 
Helyőrség Dandár Budapest, Budaörsi út 49-53., 1118



Soter-Line Oktatási, Továbbképző és 
Szolgáltató Kft. 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7., 

Budapesti Művelődési Központ Budapest, Etele út 55., 1119

Zeneipari Oktatás Nonprofit Kft. 1192 Budapest, Újlaki u. 9.



Budapesti Művelődési Központ Budapest, Etele út 55., 1119

Zeneipari Oktatás Nonprofit Kft. 1192 Budapest, Újlaki u. 9.

Zeneipari Oktatás Nonprofit Kft. 1192 Budapest, Újlaki u. 9.

KULTINDEX Oktatási, Kulturális és 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

1027 Budapest, Bem rakpart 30. I./3.



Zeneipari Oktatás Nonprofit Kft. 1192 Budapest, Újlaki u. 9.

Hagyományok Háza Budapest, Corvin tér 8., 1011

Hagyományok Háza Budapest, Corvin tér 8., 1011

Hagyományok Háza Budapest, Corvin tér 8., 1011

Hagyományok Háza Budapest, Corvin tér 8., 1011



Hagyományok Háza Budapest, Corvin tér 8., 1011

Hagyományok Háza Budapest, Corvin tér 8., 1011

Hagyományok Háza Budapest, Corvin tér 8., 1011



Hagyományok Háza Budapest, Corvin tér 8., 1011

Hagyományok Háza Budapest, Corvin tér 8., 1011

Hagyományok Háza Budapest, Corvin tér 8., 1011



Eszterházy Károly Főiskola, Tanárképzési és 
Tudástechnológiai Kar Eger, Eszterházy tér 1., 3300

Hagyományok Háza Budapest, Corvin tér 8., 1011

Hagyományok Háza Budapest, Corvin tér 8., 1011



Hagyományok Háza Budapest, Corvin tér 8., 1011

Hagyományok Háza Budapest, Corvin tér 8., 1011



Hagyományok Háza Budapest, Corvin tér 8., 1011

Hagyományok Háza Budapest, Corvin tér 8., 1011



Hagyományok Háza Budapest, Corvin tér 8., 1011

Debreceni Művelődési Központ Debrecen, Piac u. 22., 4024

Budapesti Művelődési Központ Budapest, Etele út 55., 1119

Hagyományok Háza Budapest, Corvin tér 8., 1011
Hagyományok Háza Budapest, Corvin tér 8., 1011



Hagyományok Háza Budapest, Corvin tér 8., 1011

Hagyományok Háza Budapest, Corvin tér 8., 1011

Hagyományok Háza Budapest, Corvin tér 8., 1011



Hagyományok Háza Budapest, Corvin tér 8., 1011

Hagyományok Háza Budapest, Corvin tér 8., 1011

Hagyományok Háza Budapest, Corvin tér 8., 1011



Hagyományok Háza Budapest, Corvin tér 8., 1011

Hagyományok Háza Budapest, Corvin tér 8., 1011

Hagyományok Háza Budapest, Corvin tér 8., 1011

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 6065 Lakitelek, Felsőalpár dűlő 3.

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 6065 Lakitelek, Felsőalpár dűlő 3.

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 6065 Lakitelek, Felsőalpár dűlő 3.



NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 6065 Lakitelek, Felsőalpár dűlő 3.

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 6065 Lakitelek, Felsőalpár dűlő 3.

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 6065 Lakitelek, Felsőalpár dűlő 3.



NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 6065 Lakitelek, Felsőalpár dűlő 3.

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 6065 Lakitelek, Felsőalpár dűlő 3.

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 6065 Lakitelek, Felsőalpár dűlő 3.



NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 6065 Lakitelek, Felsőalpár dűlő 3.

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 6065 Lakitelek, Felsőalpár dűlő 3.

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 6065 Lakitelek, Felsőalpár dűlő 3.

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 6065 Lakitelek, Felsőalpár dűlő 3.



NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 6065 Lakitelek, Felsőalpár dűlő 3.

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 6065 Lakitelek, Felsőalpár dűlő 3.

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 6065 Lakitelek, Felsőalpár dűlő 3.



NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 6065 Lakitelek, Felsőalpár dűlő 3.

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 6065 Lakitelek, Felsőalpár dűlő 3.

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 6065 Lakitelek, Felsőalpár dűlő 3.



NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 6065 Lakitelek, Felsőalpár dűlő 3.

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 6065 Lakitelek, Felsőalpár dűlő 3.

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 6065 Lakitelek, Felsőalpár dűlő 3.

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 6065 Lakitelek, Felsőalpár dűlő 3.



NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 6065 Lakitelek, Felsőalpár dűlő 3.

HROD.net Nonprofit Kft. 6000 Kecskemét, Énekes utca 110.

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.



NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.

Alternatíva Egyesület 6724 Szeged, Jakab L. u. 7 I/1.

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.

Hagyományok Háza Budapest, Corvin tér 8., 1011



NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.

Bodor Anita egyéni vállalkozó 6000 Kecskemét, Attila utca 4.



delet-a-kulturalis-szakemberek-szervezett-kepzeserol-es-szakmai-tovabbkepzesi-programok

A felnőttképzést folytató intézmények 
nyilvántartásában szereplő 

nyilvántartási száma

A szakmai továbbképzési program 
megnevezése

01-0723-05

Népi játszóházvezetői tanfolyam

Modern-kortárs tánc csoportvezetői tanfolyam 



Államháztartási, gazdasági, vezetési ismeretek 
közművelődési intézményvezetők részére

01-0294-04

Minőségfejlesztés a közművelődésben II. 
modul: Közművelődési szervezetek helyszíni 
szemléje (auditja)

TIT-TELC német nyelvi képzés 
minimumszinttől mesterszintig 



TIT-TELC angol nyelvi képzés 
minimumszinttől mesterszintig 

Tábori játékszervező tanfolyam



01-0294-04

Ifjúsági közösségszervezés 

01-0325-04

Német nyelvi képzés kulturális szakemberek 
számára

00189-2013

Euroatlanti Nyári Egyetem



01-0325-04

IKT kompetenciák fejlesztése kulturális 
szakemberek számára

01-0294-04

Minőségfejlesztés a közművelődésben I modul: 
Önértékelés a közművelődési szervezeteknél

Zeneipari menedzsment



01-0294-04

Projekttervezés, pályázatírás

Zenei szerzői jog

ElectriCity - Elektronikus zenei menedzsment

Kulturális projektmenedzsment képzés



Zenei marketing

Kosárfonó tanfolyam

01-0723-05

Fafaragó szakkörvezetői képzés

01-0723-05

Nemezkészítő tanfolyam

01-0723-05

Bútorfestő tanfolyam (60 órás)



01-0723-05

Mézeskalács-készítő tanfolyam (30 órás)

01-0723-05

Mézeskalács-készítő tanfolyam (60 órás)

01-0723-05

Gyékény-tárgykészítő tanfolyam (60 órás)



01-0723-05

Szalma-tárgykészítő tanfolyam (30 órás)

01-0723-05

Bútorfestő tanfolyam (120 órás)

01-0723-05

Csuhétárgykészítő tanfolyam (30 órás)



01-0723-05

Kulturális marketing és projekt ciklus 
menedzsment (120 óra)

01-0723-05

Magyar népmese – hagyományos mesemondás. 
A szövegfolklór tanulása és tanításának 
módszertana (60 óra)

Játék és tánc az iskolában (60 óra)



Tájegységek játék- és táncszempontú ismerete

Kézi hímző tanfolyam (120 órás)



01-0723-05

„Útravaló” – a néphagyomány alkalmazása 
óvodában (60 óra)

01-0723-05

Bőrműves tanfolyam (120 órás)



Népi ékszerkészítő tanfolyam (60 óra)

Útban a mesterségek felé (60 óra)

Kulturális intézmények vezetőinek képzése

01-0723-05 Szövő tanfolyam (60 órás)

01-0723-05 Nemezkészítő tanfolyam (60 órás)



01-0723-05

Kézi hímző tanfolyam (60 órás)

01-0723-05

Fafaragó szakkörvezetői képzés (60 órás)

Kosárfonó tanfolyam (60 órás)



01-0723-05

Szövő tanfolyam (120 órás)

01-0723-05

Tojásfestő tanfolyam (30 órás)

01-0723-05

Tojásfestő tanfolyam (120 órás)



01-0723-05

Viseletkészítő tanfolyam (120 órás)

01-0723-05 Fazekas tanfolyam (60 órás)

01-0723-05 Fazekas tanfolyam (120 órás)

E-001593/2017 Bábcsoportvezetői alapismeretek II. 

E-001593/2017 Értékfeltárás a helyi közösségekben

E-001593/2107

Bábcsoportvezetői alapismeretek I.



E-001593/2017 Közösségi tervezés a közművelődésben

E-001593/2017
Kulturális intézmények vezetésének gyakorlata - 
Gazdasági, vezetési és államháztartási 
ismeretek kulturális intézmények vezetőinek

E-001593/2017 Kommunikáció és protokoll gyakorlata a 
közösségi művelődésben



E-001593/2017 Az egészségkultúra fejlesztése a 
közművelődésben

E-001593/2017

 Jó játék a művészet! Kreatív játszóházvezető

E-001593/2017

Kulturális vidékfejlesztés



E-001593/2017

A hátrányos helyzetűek bevonása - 
Esélyegyenlőségi alapismeretek

E-001593/2017 Képző- és iparművészeti kiállításrendezői 
ismeretek

E-001593/2017

Közművelődési szakértő képzés

E-001593/2017

Kulturális közösségi munkás "blended 
learning"



E-001593/2017

Közművelődési kiválóság modell I-II.

E-001593/2017

Térségi munka hatékonyságát növelő komplex 
tréning

E-001593/2017

Könyvtári ismeretek közösségszervezőknek



E-001593/2017

Szervezeti hatékonyságnövelő komplex tréning

E-001593/2017

Vállalkozásfejlesztés és vállalkozói közösségek 
a közművelődésben

E-001593/2017

Fiatalok bevonása és ifjúságfejlesztés a 
kistelepüléseken



E-001593/2017

Kistelepülések erőforrásai és rejtett értékei a 
közösségfejlesztésben

E-001593/2017

Közösségi művelődés civil terekben: 
közösségfejlesztés és közösségszervezés

E-001593/2017

Színes Kert - Festőnövényeskert kialakítása, 
kézműves foglalkozások tartása közművelődési 
szakemberek közreműködésével 

E-001593/2017

Többfunkciós kulturális intézmények 
vezetőinek képzése



E-001593/2017

Felnőttképzés a közművelődésben 

E-001539/2016

Közösségfejlesztés a terület- és 
településfejlesztésben

E-001593/2017

Kultúrakutatás alapjai

E-001593/2017

Mentorképzés amatőr művészeti csoportok 
támogatására



E-001593/2017

Közösségszervezés szakmai gyakorlatvezető

E-001613/2017

Közösségfejlesztés 

E-001593/2017

A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata

01-0723-05 Népi Játszóházvezetői tanfolyam



E-001593/2017 Amatőr művészeti csoportok mntorálása

E-001593/2017 A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata 
(blended)

Life coach



A szakmai továbbképzési program 
alapján megszerezhető kompetencia 
megnevezése A szakmai továbbképzési program 

óraszáma

A résztvevő kmegismeri a néprajztudomány 
részterületeit és a hagyományos magyar népi 
kultúra elemeit, az anyagi kultúra területei 
közül a gazdálkodás, népi táplálkozás, népi 
építészet és lakáskultúra, viselet 
jellegzetességeit, a magyar folklór területeit, 
ezen belül a népszokásokat, az évkör és családi 
élet ünnepeit, a néphit, a gyermekélet, a 
játékszokások, a gyermekfolklór, a 
népköltészet jellegzetességeit. Megismeri az 
egyszerű kézműves tárgyak elkészítésének 
folyamatait, jártasságot szerez a különböző 
technikák alkalmazásában,  képes lesz 
gyermekekkel is elkészíteni a természetben 
található anyagokból  készülő egyszerű 
játékokat. Megismeri a jeles napokhoz köthető 
tárgykészítés alkalmait és technikáit, képes lesz 
gyermekkel is elkészíteni (adventi koszorú, 
mártott gyertya, aratókoszorú szalmából, hímes 
tojás).Tudja alkalmazni a megszerzett tudást a 
munkájával kapcsolatos (tanfolyamszervezés, 
oktatás, rendezvényszervezés, játszóház stb.) 
tevékenységi formákban. 

120

A résztvevő megismeri a mozgás anatómiai 
alapjait,tudatosan  alkalmazza az 
izomcsoportok munkáját az oktatói munkában. 
Ismeri a táncművészet történeti kialakulásának 
folyamatát, fejlődését, múltját és jelenét, a 
különböző tánctechnikákat,  azok jellegzetes 
koordinációját, elemeit, varációs lehetőségeit, 
azok végrehajtásának meghatározott szabályait, 
harmónikus, esztétikus, pontos végrehajtásának 
módjait. Fejlődnek technikai adottságai, 
mozgásmemóriája, koncentrálóképessége, 
muzikalitása, tér- és formaérzéke, kreativitása, 
előadói készsége. Jártas a táncoktatáshoz 
szükséges pedagógiai-methodikai 
szaknyelvben és elsajátítja az oktatáshoz 
szükséges speciális pedagógiai formákat.  
Képes a tanult tánctechnikákat a legjobb 
szinten, a technikának megfelelő stílusban 
bemutatni, megtanítani és a hibákat 
szakszerűen javítani.

432



A résztvevő képessé válik javaslatot tenni egy 
költségvetési szervként működő 
közművelődési intézmény alapító okiratára, 
elkészíteni a szervezeti és működési 
szabályzatot, munkatervet, fejlesztési stratégiát, 
összeállítani egy költségvetési intézmény éves 
költségvetését. Ismeri a költségvetési 
beszámolási kötelezettségeit. Ellenőrizni tudja 
egy költségvetési szervként működő 
közművelődési intézmény gazdálkodásának, 
számvitelének főbb folyamatait. Irányítani, 
működtetni tud egy közművelődési intézményt.

90

A résztvevőmegismeri az audit fogalmát, célját, 
típusait, folyamatát, a Minősített 
Közművelődési Intézmény Cím és a 
Közművelődési Minőség Díj 
követelményrendszerét, továbbá azok pályázati 
folyamatát és az értékelés rendjét. Képessé 
válik az audit előkészítésére: a 
kapcsolatfelvétel bonyolítására, az auditterv és 
a kérdésjegyzék kialakítására, az audit 
lefolytatására: nyitóértekezlet tartására, a 
helyszíni szemle kivitelezésére és 
dokumentálására (objektív bizonyítékok 
nyerése, információgyűjtés és rögzítés), 
nemmegfelelőségek feltárására és 
osztályozására, záróértekezlet tartására, 
összefoglaló auditjelentés készítésére, a követő 
audit előkészítésére, kivitelezésére.
Ismeri a tanúsítás folyamatát.

30

Modulok: Minimumszint (A1), A1 
vizsgafelkészítő, Túlélőszint (A2), A2 
vizsgafelkészítő, Alapszint (alapfok-B1), B1 
vizsgafelkészítő, Középszint (középfok – B2), 
B2 vizsgafelkészítő, Mesterszint (C1), C1 
vizsgafelkészítő. Kezdőszint - megszerezhető 
kompetenciák: A résztvevő képes megérteni a 
hozzá intézett egyszerűbb beszédet, ki tudja 
szűrni a beszéd információ tartalmának 
lényegét, elemi kompenzációs stratégiákat 
alkalmaz,  felismer ismerős neveket, szavakat 
és alapvető fordulatokat. Túlélő szint: A 
résztvevő önálló beszédtevékenysége során 
képes olyan egyszerű, összefüggő mondatok 
alkotására, melyek a környezetével, 
tapasztalataival, személyes véleményével, 
feladataival kapcsolatosak. Beszédmódja 
jobbára leíró jellegű, interakciós képessége 
lehetővé teszi, hogy megfelelő módon 
reagáljon a hozzá intézett tagolt beszédre. Meg 
tudja érteni a mindennapi életben előforduló 
berendezésekre írt instrukciókat, követni tudja 
a tényközlő TV műsorok témaváltásait, fő 
tartalmát.

870



Modulok: Minimumszint (A1), A1 
vizsgafelkészítő, Túlélőszint (A2), A2 
vizsgafelkészítő, Alapszint (alapfok-B1), B1 
vizsgafelkészítő, Középszint (középfok – B2), 
B2 vizsgafelkészítő, Mesterszint (C1), C1 
vizsgafelkészítő. Kezdőszint - megszerezhető 
kompetenciák: A résztvevő képes megérteni a 
hozzá intézett egyszerűbb beszédet, ki tudja 
szűrni a beszéd információ tartalmának 
lényegét, elemi kompenzációs stratégiákat 
alkalmaz,  felismer ismerős neveket, szavakat 
és alapvető fordulatokat. Túlélő szint: A 
résztvevő önálló beszédtevékenysége során 
képes olyan egyszerű, összefüggő mondatok 
alkotására, melyek a környezetével, 
tapasztalataival, személyes véleményével, 
feladataival kapcsolatosak. Beszédmódja 
jobbára leíró jellegű, interakciós képessége 
lehetővé teszi, hogy megfelelő módon 
reagáljon a hozzá intézett tagolt beszédre. Meg 
tudja érteni a mindennapi életben előforduló 
berendezésekre írt instrukciókat, követni tudja 
a tényközlő TV műsorok témaváltásait, fő 
tartalmát.

870

 A résztvevő ismeri a táborvezetés elméleti és 
gyakorlati követelményeit, képes önálló 
táborszervezésre, táborvezetésre. Ismeri és 
képes önállóan levezetni, illetve megszervezni  
a táborozás során alkalmazható közösségépítő 
játékokat.. Képes készség- és képességfejlesztő 
kiscsoportos foglalkozások vezetésére 
(kommunikáció, koncentráció, együttműködés, 
verbális és nonverbális kifejezőeszközök 
használata, bizalomépítés, szituációs játékok, 
drámajátékok).

30



Ifjúsági korcsoport általános ismerete: a 
résztvevő ismerje a gyermek- és ifjúsági 
korosztály szociológiai jellemzőit – kiemelten 
a szabadidős szokásokat, kockázati 
magatartások jellemzőit -, cselekvési 
orientációját, rendelkezzen jártassággal a 
gyermek- és ifjúsági jogok területén. Ismerje 
meg a fiatalok helyi szükségleteinek 
felméréséhez szükséges eszközöket.
Ifjúsági korcsoport elérése, kommunikáció, 
konfliktuskezelés: a résztvevő legyen képes a 
korosztály aktivizálására, a lehetséges 
cselekvési alternatívák közösségi módban 
történő meghatározására. Ismerje meg a segítő 
kommunikáció és az erőszakmentes 
konfliktuskezelés eszközeit.
Csoportvezetés eszköztára: a résztvevő ismerje 
meg a csoport működésének alapvető 
szabályait, legyen képes a közösség fejlődését 
támogató játékok vezetésére. Ismerje meg a 
már működő jó  gyakorlatokat (kortárssegítő 
szisztémák, szervezett önkéntes programok, 
Warren-modell, helyi cselekvés modell, Add 
tovább! közösségi mozgalom)
Fiatalok felkészítése a felelős felnőttkorra: a 
résztvevő szerezzen a pályaorientációs 
informáláshoz szükséges ismereteket (oktatási 
rendszer felépítése, tanácsadó szervezetek és 
honlapok). Ismerje meg az iskolai közösségi 
szolgálatban rejlő lehetőségeket, a közösségi 
munka jogi hátterét, gyakorlati és 
dokumentációs tevékenységét. Legyen képes a 
fiataloknak az állam demokratikus 
intézményrendszerének bemutatására, a jogok 
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A KER A1-től KER C1 nyelvi szintig :az adott 
egységnek megfelelő nyelvhasználati és 
szókincs ismeret elsajátítása,írássbeli és szóbeli 
kommunikatív kompetenciák megszerzése, a 
munkaterülethez kapcsolódó szaknyelv 
elsajátítása, gyakorlása. A résztvevők 
elsajátítják az adott nyelvvizsga írásbeli és 
szóbeli követelményeit is.

600

A résztvevő ismerje a biztonság és 
biztonságpolitika modern fogalmának 
értelmezését; azt a folyamatot, hogy egyes 
kérdések hogyan válnak biztonságpolitikai 
problémává, a nemzetközi biztonsági környezet 
folyamatait. Legyen képes azonosítani a 
jelenkor meglévő és lehetséges konfliktusait. 
Tudja értelmezni a NATO és az Európai Unió 
tevékenységét, globalizált világunk 
eseményeinek és folyamatainak stratégiáját. 
Ismerje fel a kulturális különbségek hatásait, 
nemzetközi válságok mozgatórugóit, belső 
dinamikáját, hatását a helyi, regionális és 
globális folyamatokra. Legyen naprakész 
ismerete a magyar biztonságpolitika irányáról, 
valamint hazánk közvetlen és tágabb biztonsági 
kihívásairól.     

30



A résztvevő megismeri az internet 
böngészőket, azok biztos használatát, az 
interaktív táblák, működésének és 
használatának alapjait;   
biztonsággal, önállóan használja az IKT 
hardver eszközöket pl: számítógép, projektor, 
nyomtató, interaktív tábla.      Ismeri az 
eszközök használatához szükséges szoftvereket 
pl:Windows operációs rendszer, Office irodai 
programcsomag, interaktív-tábla szoftvere.Fel 
tudja kutatni a munkájához szükséges 
tudásbázist az interneten,  ismeri a web 2.0 
lehetőségeit. Jártas a Google rendszerek által 
biztosított lehetőségek oktatásban történő 
alkalmazásában. Képes a táblaszoftver 
segítségével önálló prezentáció készítésére.

30

 A résztvevő rendelkezik minőségügyi 
alapismeretekkel (ISO, TQM, EFQM rendszer 
alapjai, PDCA ciklus), ismeri a minőség 
fogalmát,  képes azt a közművelődésben 
értelmezni. Ismeri a közművelődésspecifikus 
minőségfejlesztési rendszert, annak felépítését 
és főbb dokumentumait. Ismeri a 
közművelődés kategória- és fogalomrendszerét, 
képes az egyes közművelődési tevékenységek 
besorolására. Ismeri az alapkövetelmények 
leírásait, és  képes az ellenőrző kérdéslisták 
alkalmazására. Ismeri a partnerközpontúság, 
bechmarking, folyamatos fejlesztés fogalmait, a 
tevékenység minőségfejlesztéséhez használatos 
önértékelőlapokat, az önértékeléshez 
használandó skálát. Képes az önértékelőlapok 
használatára, a skála megfelelő alkalmazására.
Képes az önértékelés kivitelezésére és értékelő 
jelentés készítésére, a fejlesztendő területek 
meghatározására.

30

Vállalkozói kompetencia, 
Digitális kompetencia, 
Kulturális kompetencia,  Problémafelismerési 
és megoldási készség,
Szervezési készség, 
Döntési képesség

180



A résztvevő ismerje a projekt fogalmát, 
jellemzőit. Tudja meghatározni a helyi 
problémákat, megfogalmazni a projekt  céljait. 
Legyen képes a stakeholderek azonosítására, a 
célok eléréséhez szükséges tevékenységek 
meghatározására. Ismerje a tevékenységek 
hatásait, tudja számszerűsíteni az 
eredményeket. Legyen képes a célok eléréséhez 
szükséges erőforrások feltérképezésére, a 
szervezet belső és külső erőforrásainak 
mozgósítására,  felmérni a projektet támogató 
és veszélyeztető körülményeket. Tanulja meg a 
kockázatok hatásának csökkentése érdekében 
adható válaszok kidolgozását. Legyen képes 
logai keretmátrix megalkozására. Sajátítsa el a 
projektköltségvetés készítésének lépéseit, 
legyen tisztában a költségvetési kategóriák 
jelentésével. Tudja elkészíteni a költségvetés 
ütemezését. Ismerje meg a rendelkezésre álló 
hazai és nemzetközi pályázatok rendszerét. 
Tudja kiválasztani a céljainak megfelelő 
pályázati kiírást. Ismerje meg a pályázati 
dokumentációk rendszerét, az elektronikus 
pályáztatás menetét, a pályázatírás lépéseit, 
tudjon felelősöket és határidőket meghatározni. 

40

Folyamatszemlélet 
Flexibilis gondolkodás 
Tárgyalási készség Problémafelismerési és 
megoldási készség 
Mobilizálható tudás 
Döntési képesség

30

Tervezőképesség
Szakmai társas érintkezés Kulturális 
kompetencia Problémafelismerési és megoldási 
készség 
Szervezési készség 
Döntési képesség

30

A résztvevő megtanulja, miként ismerheti fel a 
megfelelő pályázati lehetőségeket, képessé 
válik a megfelelő projektcélok kitűzésére. 
Megismeri a partnerkeresés technikáit, 
elsajátítja annak helyes alkalmazását, a 
szervezeti, személyi, informatikai és technikai 
feltételeket. Képessé válik megfelelő 
szakaszolást alkalmazni a project 
megvalósítása során.Megismeri a korszerű 
projekttervezés módszereit, költség- és 
időtervezését, ezek gyakorlati alkalmazását. 
Képessé válik az erőforrásokat és a támogatási 
összeget megfelelően felhasználni, ütemezni, a 
pályázati költségvetéstervezési folyamatokat és 
technikákat alkalmazni, valamint a 
költségvetést megfelelően alkalmazni a 
projektmegvalósítás során.

120



Tervezés, meggyőzési készség,          kritikus 
gondolkodás készség,      problémafelismerési 
és megoldási készség, szervezési készség,                   
döntési képesség

60

A  résztvevők ismerjék meg a kosárfonó 
szakmai hagyományt és a kapcsolódó néprajzi 
ismereteket, megalapozott és rendszerezett 
elméleti és gyakorlati tudással szakmai 
műveltséggel rendelkezzenek. Szerezzenek 
alapszintű jártasságot a fonástechnikákban, 
gyakorlati ismereteiket legyenek képesek 
alkotó módon felhasználni. Váljanak képessé 
kreativitásuk, alkotókészségük önálló, igényes 
kifejezésére, az elsajátított tudás alkotó 
használatára a vesszőfonás területén.

120

A résztvevők ismerjék és alkalmazzák az 
elsajátított technikákat. Képesek legyenek 
önálló tervezésre minden tanult anyagon belül. 
Ismerjék a felhasznált anyagok 
megmunkálhatóságát. A díszítő technikák 
eszközeit készség szinten tudják használni.

120

A résztvevők ismerjék a hagyományos 
nemezkészítés elméleti alapjait, a mesterség 
történetét, néprajzát, a hozzá kötődő 
legfontosabb népcsoportok nemezkészítő 
eljárásait, gyakorlati ismereteit, módszereit, 
mintázási lehetőségeit. A megismert 
nemezkészítő módszerekkel tudjanak kisebb, 
egyszerűbb, jól használható nemeztárgyakat 
tervezni és elkészíteni. Ezek tervezésénél és 
elkészítésénél kiindulásként tudják használni a 
különböző nemezkészítő népek hagyományos 
forma- és mintakincsét, nemezkészítő 
módszereit.
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A résztvevők ismerjék a néprajztudomány 
részterületeit, és a hagyományos magyar népi 
kultúra elemeit, kiemelt figyelemmel a népi 
lakáskultúrára. Ismerjék a magyar néprajz 
alapvető tájegységeit, bútorfestő központjait, 
azok sajátosságait. Meg tudják határozni a 
hagyományos festett bútorok funkcióját, 
használatának körülményeit, idejét. Értsék, 
miképpen élhet tovább egy tradícionális 
elemeket viselő darab a mai életünkben. 
Jártasságotszereznek a jó példák terén is. 
Tudják alkalmazni a megszerzett tudást a 
munkájukkal kapcsolatos (szakkörvezetés, 
múzeumpedagógiai foglalkozások, játszóház 
stb.) tevékenységi formákban. 

60



A résztvevők ismerjék a mézeskalács készítés 
alapjait. Szerezzenek jártasságot a különböző 
díszítési technikákban és képesek legyenek 
ezek megfelelő színvonalú gyakorlati 
alkalmazására. Ismerjék a mézeskalácsosság 
hagyományait, a mézeskalácsok különböző 
évköri és családi ünnepekhez való kapcsolását, 
és képesek legyenek azt a mai elvárásoknak 
megfelelően kivitelezni. Tudják alkalmazni a 
megszerzett tudást a munkájukkal kapcsolatos 
(oktatás-szervezés, játszóház vezetés stb.) 
tevékenységi formákban.
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A résztvevők ismerjék a mézeskalács készítés 
alapjait. Szerezzenek jártasságot a különböző 
díszítési technikákban és képesek legyenek 
ezek megfelelő színvonalú gyakorlati 
alkalmazására. Ismerjék a mézeskalácsosság 
hagyományait, a mézeskalácsok különböző 
évköri és családi ünnepekhez való kapcsolását. 
és képesek legyenek azt a mai elvárásoknak 
megfelelően kivitelezni. Tudják alkalmazni a 
megszerzett tudást a munkájukkal kapcsolatos 
(oktatás-szervezés, játszóház vezetés stb.) 
tevékenységi formákban. Képesek legyenek 
különböző korú gyermekeknek és felnőtteknek 
megtanítani a különféle mézeskalácsos 
technikákat.
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A résztvevők szerezzenek ismereteket a 
gyékénymunkák Kárpát-medencei táji-etnikai 
hagyományairól, híres gyékényfeldolgozó 
központjairól, gyékényfonó mesterek 
munkájáról. Tájékozódjanak a 
gyékényfeldolgozás anyag- és 
eszközszükségletéről, az anyaggyűjtés 
lehetőségeiről. Sajátítsák el a gyékényfonás 
különböző módszereit, fogásait, a 
gyékényfeldolgozás befejező műveleteit, 
javítási lehetőségeit. Ismerjjék meg az egyéb 
fonható vízparti növények –a sás, káka- 
megmunkálási változatait. Szerezzenek 
jártasságot a különböző technikák, 
munkamódszerek elsajátításában, tudják 
alkalmazni a megszerzett tudást a munkájukkal 
kapcsolatos (oktatás, rendezvényszervezés stb.) 
tevékenységi formákban

60



A résztvevők szerezzenek ismereteket a 
szalmafeldolgozás kezdeteiről, a 
szalmamegmunkálás Kárpát-medencei 
hagyományairól. Tájékozódjanak a híres 
szalmafeldolgozó központokról, a szalmafonó 
mesterek működéséről, a szalmafeldolgozás 
anyag és eszközszükségletéről. Sajátítsák el a 
különböző szalma-megmunkálási technikákat, 
tárgytípusok készítési módját. Ismerjék a 
szalmafeldolgozás befejező műveleteit, javítási 
lehetőségeit. Képesek legyenek a 
szalmamunkák rajzainak, terveinek 
elkészítésére. Szerezzenek jártasságot a 
különböző technikák, munkamódszerek 
elsajátításában, tudják alkalmazni a 
megszerzett tudást a munkájukkal kapcsolatos 
(oktatás, rendezvényszervezés stb.) 
tevékenységi formákban.
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A résztvevők ismerjék a néprajztudomány 
részterületeit, és a hagyományos magyar népi 
kultúra elemeit, kiemelt figyelemmel a népi 
lakáskultúrára. Ismerjék a magyar néprajz 
alapvető tájegységeit, bútorfestő központjait, 
azok sajátosságait. Meg tudják határozni a 
hagyományos festett bútorok funkcióját, 
használatának körülményeit, idejét. Értsék, 
miképpen élhet tovább egy tradícionális 
elemeket viselő darab a mai életünkben. 
Jártasságot szereznek a jó példák terén is. 
Képesek legyenek önállóan megtervezni 
–látvány és műszaki kivitelezhetőségnek 
egyaránt megfelelő-, egy adott bútort vagy 
használati tárgyat, úgy, hogy beleilleszkedjen 
az adott tájegység bútorstílusába is. Tudják 
alkalmazni a megszerzett tudást a munkájukkal 
kapcsolatos (szakkörvezetés, 
múzeumpedagógiai foglalkozások, játszóház 
stb.) tevékenységi formákban. 
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A résztvevő ismerje meg a kukorica 
megjelenésének körülményeit és a 
csuhémunkák kezdeteit. Tájékozódjon a 
csuhémegmunkálás Kárpát-medencei 
hagyományairól, a csuhéfeldolgozás 
központjairól, háziipar kialakulásáról. Ismerje 
csuhéfeldolgozás anyag és eszközszükségletét. 
Sajátítsa el a különböző csuhé megmunkálási 
ismereteket, a tárgytípusok készítési módját, 
fogásait, a csuhéfeldolgozás befejező 
műveleteit, javítási lehetőségeit. Szerezzen 
jártasságot a különböző technikák, 
munkamódszerek elsajátításában, tudja 
alkalmazni a megszerzett tudást a munkájukkal 
kapcsolatos (oktatás, rendezvényszervezés stb.) 
tevékenységi formákban
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A résztvevők a általános és gyakorlati 
ismereteket szerezve alkalmassá válnak 
pályázati projektek megtervezésére, pályázati 
dokumentációk komplex elkészítésére, illetve a 
pályázatok és a nyertes projektek 
menedzselésére, továbbá képessé válnak a 
szolgáltatásmarketing és a public relations 
nonprofit szervezetekre specializálódott 
ismereteinek alkalmazására. Képessé válnak 
kulturális projektszervező és 
menedzserkompetenciák kialakítására és 
fejlesztésére, hazai projektek, pályázatok 
megtervezésére és lebonyolítására, 
gazdálkodással, disszeminációval, PR és 
reklámszakértelemmel összefüggő feladatok 
ellátására. Jjártasságot szereznek a 
pályázatíráshoz kapcsolódó jogi és pénzügyi, 
valamint európai uniós ismeretekben, valamint 
a projektek értékelésével, nyilvánosságával, 
fenntarthatóságával kapcsolatban. Képessé 
válnak a szolgáltatásmarketing tudatos 
alkalmazására.
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A résztvevő ismerje és tudja alkalmazni/ 
előadni a magyar népmesére jellemző 
előadásmódot, legyen képes annak 
megtanítására is. Ismerje a népmese-elemzési 
szempontokat, legyen képes azok 
alkalmazására. Váljon képessé átfogó 
tájékozottságot szerezni a magyar népmese 
műfaji sajátosságairól. Ismerje a mesei 
szerkezet törvényszerűségeit, a mese formai 
jellemzőit, az egyes műfajok legfőbb 
szövegtípusait. Legyen képes tájékozottságot 
szerezni a mesemondás hagyományos 
alkalmairól, valamint a mesefolklorizmus 
mozgalmának munkájáról és szakmódszertani 
eredményeiről, tudja alkalmazni elméleti és 
módszertani ismereteit a mesemondás előadói 
stílusának alkalmak, helyszínek és célcsoport-
korosztályok szerinti különbségeiről 
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A résztvevő ismerje a nagy tájegységek 
mikrotáji példaanyagának jellemző népi 
játékait, népszokásait, dalait, mondókáit, 
legyen képes a népi játékok  alkalmazására és a 
megszerzett tudást a mindennapi élet részévé 
tenni. Ismerje a folklorisztikai, néprajzi 
sajátosságokat, jeles napokhoz, ünnepi 
alkalmakhoz kötődő szokásokat, különös 
tekintettel a táncos szokásokra, legyen képes 
ezen ismereteket a tanítás folyamatába 
beépíteni.  Legyen tisztában a népzene, népdal 
tánccal és népszokásokkal való kapcsolatával, 
alkalmazásával. Sajátítsa el a mikrotáji 
példaanyag táncait és legyen képes a tanult 
táncanyag stílushű, improvizatív bemutatására, 
átadására. Ismerje a gyakorlatban elsajátított, 
táncra vonatkozó táncfolklorisztikai 
környezetet, a tánctípusokat, s legyen képes 
ezeket a tanítványainak érthető módon 
közvetíteni, az egyes korosztályoknak 
megfelelő módon, differenciáltan átadni. 
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A  résztvevők ismerjék a tanított tájegységekre 
jellemző minimális néprajzi hátteret,  tudják 
biztonsággal használni a tanult szakmai 
kifejezéseket, felsorolni és rendszerezni a 
tanult hímzések fajtáit, ismerjék a szükséges 
alapanyagokat, fonalakat, segédeszközöket, 
azok beszerzési forrásait, képesek legyenek a 
minta kiszúrására, alapanyagon való 
rögzítésére és a minta funkciónak megfelelő 
elhelyezésére,képesek legyenek a megtanult 
tájegységek hímzéseinek készítésére a 
megfelelő műveleti sorrendben, a megfelelő 
alapanyagok,fonalak és eszközök 
kiválasztásával, valamint  az ott alkalmazott 
szélmegoldások, eldolgozások elkészítésével.  
Szerezzenek jártasságot a különböző technikák, 
munkamódszerek elsajátításában, tudják 
alkalmazni a megszerzett tudást a munkájukkal 
kapcsolatos (oktatás, rendezvényszervezés stb.) 
tevékenységi formákban, a megszerzett tudást 
képesek legyenek szakmai és amatőr 
közösségeknek, csoportoknak átadni, 
továbbtanítani
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A résztvevő ismerje és tudjon tájékozódni a 
néphagyomány körébe tartozó, számára 
szükséges, folklorisztikailag hiteles 
forrásanyagokban (népdal-, népi játék, 
népmese- és népszokásgyűjtemények), és 
sajátítsa el a felhasználás lehetőségeit. Legyen 
képes megtalálni az adott folyamatba illő 
hiteles néphagyomány-elemeket. Legyen 
tisztában a mozgástanítás fokozatosságával, 
korosztályi sajátosságaival: ritmikusság, 
térhasználat, tánc és zene komplexitása. 
Legyen tisztában a környezetében található 
természetes anyagok felhasználhatóságával és 
alkalmazza a kézműves tevékenységek 
folyamán a környezeti nevelés eszközeként. 
Legyen képes önállóan választott téma szerint, 
életszerű projektterveket létrehozni és 
megvalósítani a saját közössége számára.  
Legyen képes megszerzett tudását beépíteni a 
mindennapi nevelésbe és a gyermekek számára 
érthető, élményszerű módon közvetíteni, 
hitelesen átadni. 
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A résztvevők ismerjék meg a különböző 
bőrfajtákat, azokat nagy biztonsággal tudják az 
„anyag-forma-funkció” elve szerint használni. 
Ismerjék a tárgytípusok készítés technikáját és 
díszítési módjait. Jártasságot szerezzenek a 
bőrműves szerszámok megfelelő használatában 
és karban tartásában. Képesek legyenek otthoni 
műhelyt létrehozni, kialakítani. Tisztában 
legyenek a bőrtárgyak esztétikájával, és a 
készítés során figyelembe vegyék a néprajzi 
sajátosságokat. Rendelkezzenek azokkal a 
kompetenciákkal, mely az önálló 
tárgyalkotáshoz szükséges, és érdeklődésüket a 
tárgykörben az élethosszig tartó tanulás 
szellemében tudják fejleszteni.
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A résztvevők ismerjék fel a magyar 
népviseletek és ékszerek táji jellegzetességeit, 
típusait. Ismerjék a népi ékszerek díszítő, jelölő 
funkciói, és hagyományosan felhasznált 
anyagait. Tanulják meg a gyöngyből készült 
ékszerek tervezési módjait és alkalmazzák is 
azokat.  Tudjanak fűzni gyöngyszalagokat, 
sárközi gyöngygallért, csipkegyöngyöt, erdélyi 
gyöngygallért Ismerjék részletesen a 
kalotaszegi párta készítési módját, tanulják 
meg a gyöngyfűzéshez kapcsolódó 
textilmunkák alapjait, a gyöngyhímzés 
területéről szerezzenek alaptechnikákat és 
azokat igyekezzenek mai viselhető darabokra 
alkalmazni. A ma hozzáférhető alapanyagok 
használatát a gyakorlatban is tudják 
beilleszteni. Közvetítsék a tanítványaik felé a 
hagyományok szeretetét továbbélésére és mai 
alkalmazásra irányuló igényt. Tudják 
alkalmazni a megszerzett tudást 
iskolarendszeren belüli és kívüli tevékenységi 
formákban.
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 A résztvevők ismerjék az egyszerű kézműves 
tárgyak elkészítésének folyamatait, szerezzenek 
jártasságot a különböző technikák 
alkalmazásában, emellett legyenek képesek 
gyermekekkel is elkészíteni a természetben 
található
anyagokból készülő egyszerű játékokat, 
használati tárgyakat. Tudják alkalmazni a 
megszerzett tudást a munkájukkal kapcsolatos 
(tanfolyam szervezés, oktatás, 
rendezvényszervezés, játszóház stb.) 
tevékenységi formákban
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A résztvevő rendelkezzen vezetői 
kompetenciákkal, ismerje az időgazdálkodás és 
a helyzetfüggő vezetés módszereit, valamint 
legyen képes jól és hatékonyan kommunikálni. 
Rendelkezzen a vezetéshez szükséges alapvető 
államigazgatási ismeretekkel. Ismerje a 
kulturális intézményrendszer irányítási és 
ellenőrzési rendszerét, ismerje a kulturális 
intézmények jogszabályi környezetét, és 
megfelelően alkalmazza a jogi ismereteket. 
Rendelkezzen megfelelő ismeretekkel a 
kulturális, költségvetési szervek 
alapdokumentumairól, azok tartalmáról, és 
legyen képes a dokumentumok megírására, 
fejlesztésére.  Rendelkezzen minőségügyi 
ismeretekkel, és legyen képes a 
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A észtvevők ismerjék a tanított tájegységekre 
jellemző minimális néprajzi hátteret,  tudják 
biztonsággal használni a tanult szakmai 
kifejezéseket, tudják felsorolni és rendszerezni 
a tanult hímzések fajtáit, ismerjék a szükséges 
alapanyagokat, fonalakat, segédeszközöket, 
azok beszerzési forrásait, képesek legyenek a 
minta kiszúrására, alapanyagon való 
rögzítésére, és a minta funkciónak megfelelő 
elhelyezésére,képesek legyenek a megtanult 
tájegységek hímzéseinek készítésére a 
megfelelő műveleti sorrendben, a megfelelő 
alapanyagok,fonalak és eszközök 
kiválasztásával, valamint  az ott alkalmazott 
szélmegoldások, eldolgozások elkészítésével. 
Szerezzenek jártasságot a különböző technikák, 
munkamódszerek elsajátításában, tudják 
alkalmazni a megszerzett tudást a munkájukkal 
kapcsolatos (oktatás, rendezvényszervezés stb.) 
tevékenységi formákban, a megszerzett tudást 
képesek legyenek szakmai és amatőr 
közösségeknek, csoportoknak átadni, 
továbbtanítani különböző ismeretátadási 
lehetőségek (szakkör, játszóház, különböző 
közművelődési programok stb.) során.
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A résztvevők ismerjék és alkalmazzák az 
elsajátított technikákat. Képesek legyenek 
önálló tervezésre minden tanult anyagon belül. 
Ismerjék a felhasznált anyagok tulajdonságait, 
megmunkálhatóságát. A díszítő technikák 
eszközeit készség szinten tudják használni.
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A résztvevők ismerjék meg a kosárfonó 
szakmai hagyományt és a kapcsolódó néprajzi 
megalapozott és rendszerezett elméleti és 
gyakorlati tudással szakmai műveltséggel 
rendelkezzenek. Szerezzenek alapszintű 
jártasságot a fonástechnikákban, gyakorlati 
ismereteit legyenek képesek alkotó módon 
felhasználni. Váljanak képessé kreativitásuk, 
alkotókészségük önálló igényes kifejezésére, az 
elsajátított tudás alkotó használatára a 
vesszőfonás területén.
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A  résztvevők ismerjék a hagyományos 
szövőkultúra elméleti és gyakorlati alapjait, a 
mesterség eszközeinek sokszínűségét és azok 
működési elvét. Ismerjék az egyszerű 
szövőeszközök történetét, néprajzát és a hozzá 
kötődő népcsoportok jellegzetes szövött 
tárgyait azok szövéstechnikáit és díszítő 
motívumait.  Sajátítsák el az egyszerű szövött 
tárgyak - szalag, öv, tarsoly, tarisznya - 
elkészítésének folyamatait, szerezzenek 
jártasságot a különböző szövés- és 
díszítőtechnikák  Megszerzett népi kézműves 
gyakorlati és néprajz elméleti ismereteiket 
tudatosan tudják hasznosítani a munkájuk 
során (játszóház, előadás, program–és 
rendezvényszervezés stb.) Ismerje a különféle 
korú gyermekeknek és felnőtteknek tanítható 
kézműves technikákat. alkalmazásában, és az 
egyszerű szövőeszközök használatában.  
Sajátítsák el a szövés gyakorlati és elméleti 
ismereteit. Ezeket az ismereteket tudatosan 
tudják hasznosítani a munkájauk során 
(játszóház, előadás, program–és 
rendezvényszervezés stb.). Ismerjék a 
különféle korú gyermekeknek és felnőtteknek 
tanítható kézműves technikákat.
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A résztvevők ismerjék  a tojásdíszítés alapjait. 
Szerezzenek jártasságot a különböző díszítési 
technikákban és képesek legyenek ezek 
megfelelő színvonalú gyakorlati alkalmazására. 
Ismerjék a tojásdíszítés hagyományait, az 
egyházi és családi ünnepekhez való 
kapcsolását. Tudják alkalmazni a megszerzett 
tudást a munkájukkal kapcsolatos 
(múzeumpedagógiai foglalkozások, játszóház 
stb.) tevékenységi formákban.

30

A résztvevők ismerjék  a tojásdíszítés alapjait. 
Szerezzenek jártasságot a különböző díszítési 
technikákban és képesek legyenek ezek 
megfelelő színvonalú gyakorlati alkalmazására. 
Ismerjék a tojásdíszítés hagyományait, az 
egyházi és családi ünnepekhez való 
kapcsolását. Tudják alkalmazni a megszerzett 
tudást a munkájukkal kapcsolatos 
(szakkörvezetés, múzeumpedagógiai 
foglalkozások, játszóház stb.) tevékenységi 
formákban.

120



A résztvevők ismerjék a hagyományos 
magyarlakta területek jellegzetes viseleteit, a 
magyar férfi és női népviseletek jellemző 
darabjait, a ruhadarabok elkészítésének 
folyamatait, szerezzenek jártasságot a 
különböző technikák alkalmazásában.  Tudják 
alkalmazni a megszerzett tudást a 
viseletkészítés során

120

A fazekasság gyakorlati és elméleti 
alapismereteinek elsajátítása annak érdekében, 
hogy a közművelődési szakember a 
munkaterületén tevékenységi körét 
kibővíthesse fazekas klubfoglalkozás 
vezetéssel, alkotókör vezetéssel vagy 
szakkörvezetéssel. Ezekhez rendelkezzen olyan 
ismerettel, amivel háttér műhelyfeladatokat el 
tud végezni.

60

A fazekasság gyakorlati és elméleti 
alapismereteinek elsajátítása annak érdekében, 
hogy a közművelődési szakember a 
munkaterületén tevékenységi körét 
kibővíthesse fazekas klubfoglalkozás 
vezetéssel, alkotókör vezetéssel vagy 
szakkörvezetéssel. Ezekhez rendelkezzen olyan 
ismerettel, amivel háttér műhelyfeladatokat el 
tud végezni.

120

A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a 
bábcsoportok vezetésére vonatkozó 
alapismereteket, valamint általános 
csoportvezetői ismereteket szerezzenek. 
További cél, hogy ismerjék a csoportvezető 
szerepét és feladatait, a csoportok dinamikáját, 
a csoportmunka menetét. Ismerjék a 
csoportmunka értékelésének leggyakrabban 
használt módszereit.

30

A képzés során a résztvevők megismerik az 
értékfeltárással kapcsolatos alapvető elméleti 
és gyakorlati ismereteket, amelyek 
alkalmazásával képessé válnak az értékfeltáró 
munka folyamatainak önálló végzésére, a 
közösségi munka mentorálására.

40

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevők 
olyan új, korszerű, innovatív bábművészeti 
technikákat, tendenciákat és módszereket 
sajátítsanak el, melyek segítségével alkalmassá 
válnak bábcsoportok vezetésére. A képzés célja 
továbbá a bábjátszás-bábkészítés alapjainak 
elsajátítása, a dramatizálás, az animáció és a 
szcenikai ismeretek megismerése, melyet a 
képzési tevékenység megvalósításába bevont 
bábszínházakban zajló aktív műhelymunka 
erősít. Cél, hogy a képzésben résztvevők a 
bábcsoportok tagjainak fejlesztését a korszerű 
elvárásoknak megfelelően tudják végezni.

60



A képzés célja a közművelődési tertületen 
dolgozó szakemberek megismertetése a 
közösségi tervezéssel, valamint érzékenyítése 
a közösségi megoldások irányában. A képzés 
során megismert technikák és módszerek 
felkészítik a szakembereket arra, hogy a helyi 
társadalom problémáira valós, helyi igényű, 
valós együttműködésen alapuló cselekvési 
irányokat és terveket fogalmazzanak meg és 
dolgozzanak ki. A közösségi tervezés hatásait 
megismerve a közművelődési intézmények, 
közösségi színterek működtetésének 
alternatíváit ismerik meg - növelve ezáltal a 
közösségi művelődés eredményességét és a 
vidékfejlesztésben való aktív szerepet.

30

A képzés célja a 150/1992 (XI.20.) Korm. 
rendelet 6/G § (1) bekezdésének történő 
megfelelés biztosítása. Cél, hogy a résztvevő a 
menedzsment, azon belül a vezetés, valamint 
az intézmény gazdálkodásával összefüggő 
ismeretek elsajátításával hatékonyabban tudja 
működtetni és irányítani a jogszabályi és 
szakmai követelményeknek, valamint a 
fenntartói elvárásoknak megfelelően a 
közművelődési intézményt. Sajátítsa el azt a 
tudást, mely segítségével vezetőként képes 
lesz az intézményben előforduló problémás 
helyzetek megoldására, a munkatársak 
számára a megfelelő munkahelyi környezet 
megteremtésére.

60

A  településeken élő oktatásban, 
közművelődésben, önkormányzatoknál és 
egyéb közintézményekben dolgozó 
munkatársak felkészítése, alkalmassá tétele 
alapvető kommunikációs és protokoll feladatok 
ellátására. A képzés célja, hogy lehetőleg 
minden településen legyen olyan személy, aki 
képes szakszerűen ellátni a testvértelepülési, 
falunapi rendezvények, ünnepek, jeles napok 
protokolláris feladatait, tanácsot adni a 
tisztségviselők ilyen irányú kérdéseire, 
megoldani a protokollszervezéshez kötődő 
problémáikat és képes legyen szóban és írásban 
is hatékonyan kommunikálni, valamint 
prezentálni saját öteleteit, terveit és céljait.

60



A közművelődési intézményekben, az 
önkormányzatoknál közművelődési területen 
dolgozó szakemberek váljanak képessé 
közvetítő és fejlesztő szerep betöltésére az 
egészségnevelés területén; járuljanak hozzá az 
egészséges életmód kialakításának 
megalapozásához, az egészségfejlesztéshez, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakításához és feltételeinek 
megteremtéséhez, korrekciójához a 
családokban és a társadalmi intézményekben, 
civil szervezetekben, a közművelődés 
eszközrendszerének segítségével.
A továbbképzésen való részvétellel elsajátítják 
az egészséges életmód és életminőség, valamint 
a rekreáció korszerű szemléletét, megszerzik az 
egészséges emberi magatartás kialakításához, 
formálásához szükséges kommunikációs és 
szociális készségeket.

40

A képzés célja a közművelődésben dolgozó 
és/vagy a különböző életkorúak szabadidős 
programjainak szervezésében feladatokat 
vállalók továbbképzése olyan technikákkal, 
amelyek a különböző korosztályok kreatív 
művészeti foglalkoztatására, több művészeti 
terület eszközeinek használatára irányulnak. A 
résztvevők megismerkednek kreatív képző- és 
fotóművészeti technikákkal, bábos 
ismeretekkel, dráma- és önismereti játékokkal. 
Az elsajátított tudás birtokában játszóházakat 
vezethetnek, gyermekfoglalkozások, tábori 
szabadidős programok, nyugdíjas napközik 
programkínálatát bővíthetik. 

120

A képzés célja, hogy a résztvevők 
ismerkedjenek meg a kultúra 
tevékenységrendszerével, a települési kötelező 
közművelődési feladatokkal, sajátítsák el és 
értelmezzék helyesen a közművelődés szakmai 
eszközrendszerét. Cél továbbá, hogy ismerjék 
meg a vidékfejlesztésben részt vevő 
szervezeteket, hálózatokat, a saját településük, 
térségük stratégiai céljait, különös tekintettel a 
kulturális területre. Képesek legyenek egy a 
stratégiáikhoz illeszkedő saját ötletből 
projektötletet készíteni, a megfelelő módszerek 
helyes használatával úgy, hogy 
együttműködnek a különböző ágazatokkal 
(oktatás, szociális, stb.)

90



A képzés célja, hogy közművelődési 
intézményhálózat és a velük helyben 
összekapcsolódó szakterületek munkatársait 
felkészítse a hátrányos helyzetű és/vagy 
speciális életkorban, élethelyzetben lévők 
társadalmi, közösségi és kulturális bevonására.  
A képzés elvégzésével a résztvevők alkalmassá 
válnak a településeken közösségi támogató, 
segítő tevékenység végzésére a fiatalok, az 
idősek és a mélyszegénységben, 
kirekesztettségben levők körében is. A 
közművelődés, a közösségfejlesztés és az 
andragógia eszközeivel fejleszti az érintettek 
társadalmi részvételét, közösségi aktivitását. 

90

A képzés célja a kiállítóhelyeket vezető, 
működtető közművelődési szakemberek 
kiállításszervezői, - rendezői ismereteinek 
bővítése. Cél, hogy a résztvevők elsajátítsák a 
galériák korszerű működését, működtetését és 
tárlatok rendezése szempontjából aktualizált 
formában.

120

A képzésben résztvevő ismerje meg a 
közművelődési szakértői tevékenység 
végzésével kapcsolatos jogszabályokat. Ismerje 
a közművelődési feladatellátás ellenőrzésének 
szakmai és formai követelményeit, 
eljárásrendjét, a problémás helyzetek kezelését. 
Ismerje a közművelődési intézmények, 
színterek és szervezetek működését, 
tevékenységének végzésére vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések végrehajtását, 
érvényesülésük módját, a szakmai 
követelmények betartását és az állami 
támogatások rendeltetésszerű felhasználását 
célzó ellenőrzés szakmai követelményeit.

60

A program célja, hogy a képzésben 
résztvevőkben kialakuljon az önismeret 
elmélyítésének igénye, megalapozott tudással 
forduljanak a környezetükben közösségi 
művelődésre kész személyekhez, csoportokhoz, 
azok önművelődésének segítéséhez, 
gyakorlatot szerezzenek településük 
feltárásában és készség szintjén sajátítsák el 
azokat az aktivizáló módszereket, melyekkel a 
tervszerű közösségi beavatkozás folyamatait 
generálni, segíteni tudják. A képzés további 
célja, hogy az arra alkalmas tananyagot 
jelenléti oktatás mellett, a távoktatás egyik 
formájával (e-learning) bővítve sajátíthassa el a 
résztvevő otthoni feldolgozással, blended 
learning kombinált tanulási forma keretében.

120



A Közművelődési kiválóság modell I-II. 
szakmai továbbképzésen résztvevő ismerje meg 
és legyen képes alkalmazni a közművelődési 
szakágazat minőségfejlesztési modelljét, hogy 
képessé váljon a közművelődési szervezet által 
készített önértékelés formai és tartalmi 
értékelésére.
Az első modulban a képzésben résztvevő 
ismerje meg a közművelődés 
minőségfejlesztési modelljét, a szervezet 
fejlesztését támogató menedzsment 
keretrendszert, a minőségfejlesztési célú 
önértékelési tevékenység megszervezését, 
lebonyolítását, az értékelés elkészítésének 
követelmény- és szabályrendszerét.
A második modulban a képzésben résztvevő 
ismerje meg az auditororral szemben támasztott 
követelményeket, a pályázatok formai és 
tartalmi értékelés készítésének követelményeit 
és eljárásrendjét, legyen képes az értékelési 
dokumentumok elkészítésére.

60

A térségi szolgáltatásfejlesztési modell célja, 
hogy a térségben aktív közösségeknek 
találkozási és együttműködési lehetőséget 
teremtsen, szolgáltatásaival támogassa a már 
meglévő művelődő közösségek szinergikus 
kapcsolatainak létrejöttét, új közösségek 
megalakulását, hogy elérje a kistelepüléseken 
működő közművelődési intézmények 
művelődő közösségeinek csoportjait, 
szolgáltatási kínálatával segítse azok 
működését. 
A térségi képzési program során a térségi 
munka támogatása, hatékonyságának növelése 
áll a középpontban.

40

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék 
a magyar könyvtári rendszer szerkezetét, 
működésének jogszabályi kereteit, a 
könyvtáros szakmai szervezeteket, valamint a 
könyvtár működési alapdokumentumait. Cél 
továbbá, hogy a résztvevők jártasságot 
szerezzenek a kistérségi könyvtári ellátás 
megvalósításának gyakorlatában, a könyvtári 
állomány kezelésében, olvasószolgálati, 
tájékoztatási és helyismereti teendőkben; 
képessé váljanak biblioterápiás és 
olvasásfejlesztési foglalkozások szervezésére; 
elsajátítsák a fogyatékkal élők könyvtári 
ellátásának módjait, ezzel együtt 
rendezvényszervezési és felhasználóképzési 
kompetenciákat szerezzenek.

40



A képzés célja, hogy a közművelődési 
intézmények és ezen belül az Agora típusú 
intézmények – így az Agorák és Agora PÓLUS-
ok – számára komplex szolgáltatásfejlesztési 
mintát nyújtson a közösségi, az élmény és a 
közművelődési tanácsadó szolgáltató funkciók 
integrálásához, az így megvalósuló 
közművelődési tevékenységek, szolgáltatások, 
közösségfejlesztési kezdeményezések 
eredményes kivitelezéséhez, fejlesztéséhez. 
A képzés további célja, hogy a közművelődési 
intézmények és ezen belül az Agora típusú 
intézmények lokálisan és a térségben aktív 
közösségeknek találkozási és együttműködési 
lehetőséget teremtsenek, szolgáltatásaikkal 
támogassák a már meglévő művelődő 
közösségek szinergikus kapcsolatainak 
létrejöttét, új közösségek megalakulását, hogy 
elérjék a kistelepüléseken működő Integrált 
Közösségi és Szolgáltató Terek (továbbiakban 
IKSZT-k) művelődő közösségeinek csoportjait, 
szolgáltatási kínálatukkal segítsék azok 
működését. A képzési program célja 
alapvetően a stratégiai gondolkodás és 
szemlélet alapértelmezetté válása. 

40

A képzés célja a vállalkozásfejlesztési 
ismeretek bővítése, valamint a sikeres 
vállalkozás működtetését elősegítő tudás 
erősítése, fejlesztése. A résztvevők a képzés 
során megismerik a vállalkozások hatékony 
fejlesztéséhez szükséges tudásanyagot, 
hatékony kommunikációs technikákat, 
valamint projekttervezési, - és menedzselési 
kompetenciák és ismeretek összességét 
sajátítják el. Cél az, hogy a 
vállalkozásfejlesztés egy tudatos, tervezett és 
előrelátható, innovatív formában valósuljon 
meg.

40

A képzés célja, hogy olyan szakembereket 
képezzen, akik aktívan tenni tudnak a 
települések megtartó erejének fejlesztése 
érdekében. Képesek elősegíteni a fiatalok 
véleményének becsatornázását a település 
intézmény- és településvezetése számára, 
bemutatva azt is, hogy a közösen 
megfogalmazott célok érdekében erőforrásként 
is tekinthetnek a fiatalokra. Célja, hogy 
meglévő és új ifjúsági csoportok számára 
bemutassa érdekérvényesítési lehetőségeiket, 
bekapcsolja őket saját településük fejlesztési 
tevékenységeibe, fejlesztve demokratikus 
ismereteiket, szociális képességeiket.

40



A képzés célja, hogy a résztvevők képesek 
legyenek a települések erőforrásainak 
feltérképezésére, ismerjék meg a település 
erőforrásainak feltárásához szükséges 
technikákat. A képzés célja továbbá, hogy a 
résztvevők sajátítsák el a településen élők valós 
szükségleteire épülő, reális és megvalósítható 
projektek megtervezésének, megszervezésének 
és lebonyolításának tudásanyagát, valamint 
ismerjék meg a hatékony kommunikációs 
technikákat. Cél, hogy a képzésben résztvevők 
sajátítsák el a lakossági információval és az 
információ szolgáltatással összefüggő alapvető 
ismereteket.

40

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő 
közművelődési intézményekben dolgozó 
szakembereinek közösségfejlesztéssel és 
közösségszervezéssel kapcsolatos ismereteik 
bővüljenek, képesek legyenek a közösségi 
beavatkozások modelljeinek helyes 
használatára. Cél, hogy ezzel együtt képesek 
legyenek a közösségfejlesztés, valamint a 
közösségszervezés módszereinek és 
eszközeinek alkalmazására, akciótervek 
létrehozására közösségi tervezéssel. Cél 
továbbá, hogy megismerjék a településen élő 
célcsoporttal történő valós kommunikáció és 
párbeszéd kialakításának lehetőségeit.

40

A képzés célja, hogy a résztvevők a 
festőnövények megismerésével elsajátítsák a 
festőnövényeskert kialakításának fontos 
tudnivalóit, ezzel képessé váljanak valódi 
festőnövényeskert kialakítására. Cél továbbá, 
hogy képesek legyenek növényi festőleveket 
előállítani, valamint festőlevekkel dolgozni a 
tojásfestésben és a nemezkészítésben. 

120

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő a 
150/1992 (XI.20.) Kormányrendelet 6/G § (2) 
bekezdése által a többfunkciós intézmények 
vezetői számára előírt tanfolyami 
kötelezettségnek eleget téve képes legyen 
integrált, többfunkciós intézmények vezetési 
feladatainak ellátására. Ezen belül képes legyen 
átlátni a közművelődési intézményekre, a 
könyvtárakra és a múzeumokra vonatkozó 
szabályozás rendszerét, tudja 
megkülönböztetni és tudjon alkalmazkodni a 
különböző intétézménytípusokhoz. Képes 
legyen a többfunkciós intézmények hatékony, 
jogszabályoknak megfelelő és szakszerű 
irányítására.

60



A képzés célja, hogy a közművelődési 
intézményekben dolgozók - az 1997. évi CXL. 
törvény által meghatározott területi szintű 
közművelődési szakmai szolgáltatás keretében 
ellátandó feladatként megjelölt élethosszig 
tartó tanulás, a tanórán kívüli nevelés, a 
felnőttképzés és az ismeretterjesztés 
támogatásának élénkítése jegyében - 
megismerjék az új felnőttképzési törvény 
szerinti felnőttképzési tevékenység 
folytatásának alapvető szabályait, a 
képzésszervezés gyakorlati ismérveit, valamint 
a közművelődés felnőttképzésben betöltött 
szerepét. Cél a egész életen át tartó tanulás 
paradigmájának szélesebb körben történő 
megismertetésének, valamint terjesztésének 
elősegítése. 

60

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék 
a közösségfejlesztés elméleti keretrendszerét, 
alapfogalmait, a közösségi részvétel különböző 
formáit, a fejlesztés folyamatát, kapcsolatát a 
terület-és településfejlesztéssel. Ezen túl cél, 
hogy a résztvevők ismereteket és 
tapasztalatokat szerezzenek a 
közösségfejlesztés gyakorlatával kapcsolatban 
is. Lássanak jó példákat, kipróbálják a 
különböző módszereket, technikákat. 

120

A képzés célja a tudományos kutatás iránt 
érdeklődő közművelődési területen dolgozó 
szakemberek számára ismereteket nyújtani a 
társadalomtudományi kutatások alapjairól, a 
kulturális területen végzett hazai 
vizsgálatokról. A résztvevőket képessé tenni 
igényfelmérés, közösségi felmérés és 
helyzetelemzés készítésére. Felkészíteni őket 
arra, hogy képesek legyenek a kutatási 
eredményeiket tudományos igényességgel 
különböző tudományos fórumokon 
megjeleníteni, közölni. A képzés hosszútávú 
célja a kultúrakutatók, valamint a kulturális 
területen PhD képzésre jelentkezők számának 
országos növelése.

60

A képzés célja a közművelődési 
szervezetekben, közösségi színterekben 
dolgozó szakemberek, és az amatőr művészeti 
mozgalomban közvetlenül résztvevő 
csoportvezetők képessé tétele saját és 
szomszédos települések közművelődési 
szervezeteiben mentori szerepkör ellátására az 
amatőr művészeti csoportok körében. Célja 
továbbá, hogy a résztvevők megismerjék az 
amatőr művészeti csoportok működését, a 
mentorálási folyamat során használható 
támogató eszközöket, technikákat, a 
mentorálási folyamatok végigkövetésének 
módszereit, illetve fejlesszék a feladat 
ellátáshoz szükséges gyakorlati készségeiket.

60



A képzés célja a közművelődési, 
közgyűjteményi, művészeti, gyermek és 
ifjúsági és tömegkommunikációs 
szervezetekben dolgozó tapasztalt szakemberek 
felkészítése, hogy a közösségszervezési 
gyakorlatukat töltő felsőoktatási résztvevők 
szakmai gyakorlatát professzionálisan tudják 
vezetni. Megismerjék a kulturális 
szakembereknek szóló képzések tartalmát, a 
résztvevők kompetenciáit, hogy képesek 
legyenek számukra olyan feladatokat adni, 
amelyekkel a hivatásukhoz szükséges 
gyakorlati készségeiket, kompetenciáikat, 
attitűdjeiket fejleszthetik.

30

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék 
a közösségfejlesztés alapfogalmait, 
keretrendszerét, folyamatát. Továbbá cél az is, 
hogy a résztvevők saját élményű 
tapasztalatokat szerezzeneka közösségfejlesztés 
módszertanáról, különböző technikáiról és 
megismerkedjenek azzal kapcsolatos jó 
megoldásokkal.

120

A képzés során  a a résztvevők 
megismerkednek a Cselekvő közösségek 
(EFOP 1.3.1-15-2016-00001) projekt 
céljaival és eredményeivel, képessé válnak 
a kulturális partnerség, a 
közösségfejlesztés és a kulturális 
intézményeket célzó fejlesztési folyamatok 
generálására, jártassá válnak a 
társadalmiasított intézményi modellek és 
az esélyegyenlőségi modellek 
alkalmazásában, elsajátítják az intézményi 
önkéntesség támogatásának módszereit. A 
megszerzett kompetenciák birtokában 
képesek lesznek esetpéldák, jó 
gyakorlatok gyűjtésére és alkalmazására a 
könyvtári, a múzeumi és a közművelődési 
területen.

60

Népi kézműves gyakorlati ismeretek 
elsajátítása annak érdekében, hogy  a 
közművelődési szakember a munkájához 
szükséges érdeklődési körét, tevékenységét 
bővíteni, színesíteni tudja. Ezeket az 
ismeretekettudatosan a természet körforgása, a 
népszokások és a családi élet szokásai 
keretében ágyazva tudja munkája során 
hasznosítani. Ismerje a különféle korú 
gyermekeknek és felnőtteknek tanítható 
kézműves technikákat. 

120



A képzés célja a közművelődési 
szervezetekben, közösségi színterekben 
dolgozó szakemberek, és az amatőr művészeti 
mozgalomban közvetlenül résztvevő 
csoportvezetők képessé tétele saját és 
szomszédos települések közművelődési 
szervezeteiben mentori szerepkör ellátására az 
amatőr művészeti csoportok körében. Célja 
továbbá, hogy a résztvevők megismerjék az 
amatőr művészeti csoportok működését, a 
mentorálási folyamat során használható 
támogató eszközöket, technikákat, a 
mentorálási folyamatok végigkövetésének 
módszereit, illetve fejlesszék a feladat 
ellátáshoz szükséges gyakorlati készségeiket.

60

A képzés során a résztvevők megismerkednek a 
Cselekvő közösségek (EFOP 1.3.1-15-2016-
00001) projekt céljaival és eredményeivel, 
képessé válnak a kulturális partnerség, a 
közösségfejlesztés és a kulturális 
intézményeket célzó fejlesztési folyamatok 
generálására, jártassá válnak a társadalmiasított 
intézményi modellek és az esélyegyenlőségi 
modellek alkalmazásában, elsajátítják az 
intézményi önkéntesség támogatásának 
módszereit. A megszerzett kompetenciák 
birtokában képesek lesznek esetpéldák, jó 
gyakorlatok gyűjtésére és alkalmazására a 
könyvtári, a múzeumi és a közművelődési 
területen.

60

A képzés célja, hogy a résztvevők, segítő 
szakmában dolgozók elsajátítsák a life 
coaching mint életminőség javítására szolgáló 
tevékenység elméleti és gyakorlati alapjait, 
módszertanát. Cél, hogy a résztvevők képessé 
váljanak a life coaching folyamatának 
levezetésére, ehhez megismerjenek különböző 
coaching eszközöket, életvezetési technikákat 
és az adott helyzetnek megfelelően alkalmazni 
tudják azokat a segítő szerepben, az egyén 
fejlődése, jövőképének megfogalmazása, 
életminőségének javítása érdekében. Cél 
továbbá, hogy a résztvevők önismerete és 
érzelmi intelligenciája fejlődjön a képzésen 
tanultak és átéltek hatására.

120



A szakmai továbbképzési program 
akkreditációjáról/nyilvántartásba 
vételről szóló határozat száma

A szakmai továbbképzési program 
időbeli hatálya

893-2/2013/KOZMUV 2018.02.14

42862-3/2013/KOZMUV 2018.10.18



45526-3/2013/KÖZMUV 2018.11.04

46899-3/2013/KÖZMUV 2018.11.04

52473-3/2013/KÖZMUV 2018.11.15



52481-3/2013/KÖZMUV 2018.11.15

10666-3/2014/KOZMUV 2019.02.28



20759-3/2014/KÖZMUV 2019.04.16

23827-3/2014/KÖZMUV 2019.05.15

30798-3/2014/KÖZMUV 2019.06.25



32508-3/2014/KÖZMUV 2019.07.17

44529-3/2014/KÖZMUV 2019.10.06

44638-3/2014/KÖZMUV 2019.10.06



53692-4/2014/KÖZMUV 2019.12.04

54254-3/2014/KÖZMUV 2019.12.12

54250-3/2014/KÖZMUV 2019.12.12

53-1/2015/KÖZMUV 2020.01.10



54221-3/2015/KÖZMUV 2020.11.25

56014-3/2015/KÖZMUV 2020.12.01

56013-3/2015/KÖZMUV 2020.12.01

56015-3/2015/KÖZMUV 2020.12.01

57167-3/2015/KÖZMUV 2020.12.08



57169-3/2015/KÖZMUV 2020.12.08

57172-3/2015/KÖZMUV 2020.12.08

58425-3/2015/KÖZMUV 2020.12.17



58424-3/2015/KÖZMUV 2020.12.17

558426-3/2015/KÖZMUV 2020.12.17

58422-3/2015/KÖZMUV 2020.12.17



58990-1/2015/KÖZMUV 2020.12.17

1536-3/2016/KOZMUV 2021.01.19

1534-3/2016/KOZMUV 2020.12.19



1538-3/2016/KOZMUV 2021.01.19

5229-3/2016/KOZMUV 2021.01.28



1531-3/2016/KOZMUV 2021.01.19

9400-4/2016/KOZMUV 2021.02.16



9399-4/2016/KOZMUV 2021.02.16

10892-4/2016/KOZMUV 2021.03.02

12830-4/2016/KOZMUV 2021.03.02

21182-4/2016/KOZOSMUV 2021.04.07
21183-4/2016/KOZOSMUV 2021.04.07



24969-4/2016/KOZOSMUV 2021.04.29

24968-4/2016/KOZOSMUV 2021.04.29

24970-4/2016/KOZOSMUV 2021.04.29



27677-4/2016/KOZOSMUV 2021.05.20

35137-4/2016/KOZOSMUV 2021.07.06

35136-4/2016/KOZOSMUV 2021.06.29



35139-4/2016/KOZOSMUV 2021.06.29

44062-4/2016/KOZOSMUV 2021.08.24

44063-4/2016/KOZOSMUV 2021.08.24

61905-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.15

61907-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.15

61904-5/2016/KOZOSMUV 2021.12.15



61916-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.15

61911-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.15

61908-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.15



61906-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.15

63226-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.23

63226-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.23



63232-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.23

63241-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.23

63239-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.23

63223-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.23



63227-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.23

63225-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.23

63228-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.23



63236-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.23

63235-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.23

63230-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.23



63237-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.23

63224-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.23

61913-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.23

61910-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.15



61914-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.15

24986-4/2017/KOZOSMUV 2022.05.17

36651-4/2017/KOZOSMUV 2022.07.06

36649-4/2017/KOZOSMUV 2022.07.06



36652-4/2017/KOZOSMUV 2022.07.06

40293-4/2017/KOZOSMUV 2022.07.27

51618-4/2017/KOZOSMUV 2022.10.05

11348-3/2018/KOZOSMUV 2023.03.05



33431-3/2018/KOZOSMUV 2023.06.18

39795-3/2018/KOZOSMUV 2023.08.07

39797-3/2018/KOZOSMUV 2023.08.21



Tárgy: Javaslat az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására  

Tisztelt Oktatási és Kulturális Bizottság! 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága 45/2020. (X.21.) sz. 
határozatával módosította, és hagyta jóvá az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár (a továbbiakban: 
Közház, vagy Intézmény) jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ). 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: 
Ávr.) 13. § (1) bek. értelmében a költségvetési szerv SZMSZ-ének – többek között – tartalmaznia kell a 
költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabály teljes megjelölését, illetve a költségvetési szerv alapító 
okiratának keltét, számát, az alapítás időpontját. Az Intézmény hatályos alapító okiratát Önkormányzatunk 
K/15031-12/2020. okiratszámon 126/2020. (IX.24.) sz. határozatával fogadta el. A jelenleg hatályos intézményi 
SZMSZ még az eggyel korábbi alapító okirat adatait tartalmazza, így a 2020. évi módosítást szükséges az 
SZMSZ-ben átvezetni. 

Az SZMSZ módosítás további indoka, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2016. október 1-jétől hatályos módosítása alapján nem 
része a belső kontrolltevékenységnek a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (a 
továbbiakban: FEUVE), amely a szervezeten belüli gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott első 
szintű pénzügyi irányítási rendszer volt. Az SZMSZ-ből a FEUVE-re vonatkozó rész törlésre került. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
54. § (1) bek. c) pontja értelmében az ötezer fő feletti településen működő települési könyvtár legalább heti 25 
órában, továbbá legalább havonta két hétvégi napon tart nyitva. Hüttner Szilvia, a Közház új könyvtárvezetője 
2022. augusztusában a könyvtár nyitva tartását módosította, azt jobban a helyi igényekhez igazította, így az 
SZMSZ-ben is módosítani szükséges a nyitva tartásra vonatkozó rendelkezést. A könyvtár jelenleg heti 32 órát 
(4*7 óra + 1*4 óra) tart nyitva. 

Bretus Imre intézményvezető elkészítette a 2022. december 1. napjától hatályos SZMSZ-módosítás tervezetét, 
melyet 1. mellékletben olvashatnak. A módosított részeket a jobb áttekinthetőség kedvéért piros színnel szedtük. 
A fontosabb módosításokat az alábbi felsorolásban emeljük ki: 

- az Intézmény legfontosabb adataiban módosításra került az alapító okirat száma (3. oldal) 
- aktualizálásra kerültek az Intézmény tevékenységét, és működését meghatározó jogszabályi hivatkozások 

(4. oldal) 
- az Intézmény szervezeti felépítésében átvezetésre került a Könyvtárvezető-igazgatóhelyettes, amely 

korábban az általános igazgatóhelyettes volt (6. oldal) 
- a közművelődési, kommunikációs és rendezvénykisérő csoport, kommunikációs munkatárssal bővült (14. 

oldal) 
- a Könyvtár nyilvános nyitva tartására vonatkozó rendelkezés, a helyi igényekhez igazítva került 

módosításra (24. oldal) 
- a Könyvtár munkarendjében bekövetkezett időpontibéli változások aktualizálásra kerültek (24. oldal) 
- az Intézmény belső kontrollrendszerére vonatkozóan a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői 

ellenőrzés (FEUVE) kivezetésre került, a 370/2011. (XII.31.) kormányrendeletnek megfelelően (28. oldal) 
- a fentebb említett FEUVE rendszer törlésre került a munkaköri leírásokból (15, 17, 18. oldal) 
- az 1. számú mellékletben, az Intézmény szervezeti ágrajza, a Könyvtárvezető-igazgatóhelyettes 

átvezetésével módosult (31. oldal). 

Fentiek alapján javaslom, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság az Intézmény SZMSZ-ét – átruházott 
hatáskörben – tárgyalja meg és hagyja jóvá. 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága 

1. jóváhagyja 2022. december 1. napjával az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
Szervezeti és Működési Szabályzatának – az előterjesztés 1. melléklete szerinti – módosított 
változatát, 

2. ezzel egyidejűleg az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 45/2020. (X.21.) számú OKB 
határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata 2022. november 30. hatállyal hatályát 
veszti. 

 Határidő: azonnal 



 Felelős:  a Bizottság elnöke 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
Gyál, 2022. október 28. 

Nagy József Elek 
    alpolgármester 
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I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY FONTOSABB ADATAI 

 
A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár (továbbiakban Intézmény) adatait és szervezeti felépítését, a 
vezetők és munkavállalók feladatait és jogkörét, az Intézmény működési szabályait és azokat a 
rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe, valamint célja, hogy biztosítsa az 
Intézmény jogszerű működését, az Intézményi működés zavartalanságát. 
A jelen SZMSZ hatálya kiterjed az Intézmény egész területére, annak vezetőire, minden 
munkavállalójára és az Intézmény szervezésében külső helyszíneken megvalósuló 
rendezvényekre, programokra is. Előírásai vonatkoznak az Intézménnyel szerződéses 
jogviszonyban lévő személyekre, szervezetekre, közösségekre is, mindazokra, akik kapcsolatba 
kerülnek az intézménnyel, illetőleg igénybe veszik annak szolgáltatásait, használják helyiségeit, 
létesítményeit, eszközeit.  
Az Intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és 
hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével 
kell alkalmazni. 
Az SZMSZ tartalmát minden olyan személlyel és szervezettel meg kell ismertetni, amelynek 
tevékenységét a hatálya által befolyásolja. 
Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése, betartása és betartatása az Intézmény összes 
munkavállalójának feladata és kötelessége. A benne foglalt rendelkezések megtartása 
mindannyiunk közös érdeke, ezért megszegése esetén: 

• A munkavállaóval szemben az Intézmény igazgatója munkáltatói jogkörében eljárva tehet 
intézkedést. 

• Az Intézménnyel szerződésben álló külső személy vagy szervezet esetében a szerződés 
felbontása kezdeményezhető, kártérítési igény foganatosítható. 

• Azokkal szemben, akik kapcsolatba kerülnek az Intézménnyel, illetőleg igénybe veszik 
annak szolgáltatásait, használják helyiségeit, létesítményeit, eszközeit, a szolgáltatásokból, 
használatból való kizárás kezdeményezhető, kártérítési igény foganatosítható  

 
Az Intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 
Az Intézmény törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő 
alapdokumentumok határozzák meg. 
 
Alapító okirat 
Az Intézményt Gyál Nagyközség Önkormányzata alapította. 
A hatályos alapító okirat tartalmazza az Intézmény működésére vonatkozó legfontosabb adatokat, 
melyet Gyál Város Önkormányzata készített, a 126/2020. (IX.24.) sz. KT határozatával hagyott 
jóvá. 
 
Egyéb dokumentumok 
Az Intézmény működését meghatározó dokumentum a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat, 
valamint minden olyan szabályzat, igazgatói és fenntartói hatályosított utasítás és eljárásrend, 
amely az Intézmény jogszabályokban rögzített, szabályos, transzparens és szakszerű 
működtetésének alapfeltétele. A dokumentumok listája a 
http://www.gyalikozhaz.hu/index.php?cikk_id=160 intézményi honlaplink alatt, illetve az 
intézmény irattárában – betartva a közérdekű adatigénylésre vonatkozó eljárásrendet - tekinthető 
meg. 
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Az Intézmény legfontosabb adatai 
 
Az Intézmény megnevezése: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
Az Intézmény székhelye, címe: 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120. 
Az Intézmény telephelye: Némedi-szőlő Közösségi Ház, Gyál, 097/7 hrz. sz. 
Adóhatósági azonosítószám: 16936562-2-13 
Statisztikai számjel: 16936562-9329-322-13 
Az Intézmény nyilvántartási száma: 685885 
Telefon: 06-29/541-644 
E-mail: szervezes@gyalikozhaz.hu, igazgato@gyalikozhaz.hu 
Internet honlap: www.gyalikozhaz.hu 
Az alapító szerv megnevezése: Gyál Nagyközség Önkormányzata 
Az alapítás időpontja: 1996 
Alapító okirat: A K/15031-12/2020. okiratszámú alapító okiratot, a 126/2020. (IX.24). sz. KT 
határozattal fogadta el Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 
Az Intézmény működési területe: Gyál város közigazgatási területe 
Az Intézmény irányító szerve: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Az Intézmény típusa, besorolása: Tevékenységének jellege szempontjából közszolgáltató 
költségvetési szerv, közgyűjteményi és közművelődési feladatot ellátó közintézmény; 
Feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Szakmai célú költségvetési kerettel rendelkezik. A 
pénzügyi, gazdálkodási, valamint számviteli feladatait a Gyáli Polgármesteri Hivatal látja el, az 
alapító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás szerint. 
 
Az Intézmény vezetője: az igazgató, akit Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevez 
ki. A mindenkor hatályos, jogállásra szóló törvényben, és a végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben foglaltak szerint Gyál Város Önkormányzata nyilvános pályázati eljárással a 
képviselő-testület által meghatározott (határozott időtartamra) nevezi ki és bízza meg az 
Intézmény igazgatóját. 
 
Az Intézmény jogállása 
Az Intézmény önálló jogi személy.  
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II. FEJEZET 

AZ INTÉZMÉNY FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE 
 
Az Intézmény feladatai és hatásköre 
Az Intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az Intézmény szervezeti 
egységei, munkavállalói közötti megosztásáról az Intézmény igazgatója gondoskodik. 
A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, irányító 
által az Intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és munkavállalóira kötelezően előírt 
feladatokkal, hatáskörökkel. 
Az Intézményben folyó tevékenységet a vonatkozó, különösen az alábbi jogszabályok határozzák 
meg: 
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,  
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 
2000. évi C. törvény a számvitelről, 
370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről, 
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról, 
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről,  
73/2003. (V.28.) Korm. rendelet az Országos Dokumentumellátási Rendszerről, 
3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) 
és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról, 
6/2001. (I.17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről, 
22/2005. (VII.18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és 
nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról, 
30/2014. (IV.10.) EMMI rendelet az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti 
könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól, 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, 
20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési 
intézmények és a közösségi színterek követelményeiről, 
379/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről, 
39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és 
foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, 
valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról, 
32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek továbbképzéséről, 
Gyál Város Önkormányzatának 11/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete a helyi 
közművelődésről. 
 
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:  
Az Intézmény szakágazat száma és szakágazati megnevezése: 
910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 
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A költségvetési szerv alaptevékenysége: kulturális alapellátás és közművelődési 
alapszolgáltatások biztosítása 
 
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:  

  
kormányzati 
funkciószám  

kormányzati funkció megnevezése  

1  082042  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  

2  082043  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme  

3  082044  Könyvtári szolgáltatások  

4  082091  Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése  

5  
082092  

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása  

6  082093  Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek  

7  082094  Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés  

8  083030  Egyéb kiadói tevékenység  

9  086020  Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése  
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyál Város közigazgatási területe. 
 
Az Intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. A kiegészítő, kisegítő tevékenység 
kapacitása az alaptevékenységhez kapcsolódóan az Intézmény rendelkezésére áll. E tevékenységet 
az Intézmény csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem 
nyereségszerzés céljából végzi, beleértve az önköltséges büfészolgáltatást is. A kiegészítő, 
kisegítő tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-előállítás értékesítéséből származó 
bevételnek fedeznie kell az adott tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást, és az 
ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat is. Kisegítő tevékenység esetében a bevételnek 
fedeznie kell az amortizációt is. A termék, szolgáltatás ellenértékének a meghatározásához ki kell 
számolni annak önköltségét. Az önköltségszámítás módját az Önköltség-számítási szabályzat 
rögzíti. A kiegészítő, kisegítő tevékenység keretében végzett szolgáltatásra, termék-előállításra 
szerződést kell kötni. A szerződés tartalmát a felek szabadon határozzák meg. 
A szerződésnek legalább tartalmaznia kell: 

• a szerződő felek megnevezését, székhelyét, egyéb azonosító adatait, 
• a szerződés tárgyát 
• a teljesítési feltételeket 
• a teljesítés igazolásának módját, 
• a késedelmes, hibás teljesítés jogkövetkezményeit, 
• a fizetési feltételeket 
• a szerződéskötésre jogosultak aláírását, 

Az Intézmény igazgatója felelős a kiegészítő, kisegítő tevékenység gazdaságos, hatékony és 
eredményes működéséért. 
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III. FEJEZET 

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
Az Intézmény szervezeti felépítése 
Az Intézmény szervezeti felépítését alá- és fölérendeltség, szervezeti irányító-, szervezeti 
stratégiai-, szervezeti ellenőrzési funkcióit, illetőleg munkamegosztás szerint az SZMSZ 1. számú 
melléklete tartalmazza. 
 
Az Intézmény szervezeti egységeinek főbb feladatai 
Az Intézmény szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál elsődleges cél, hogy 
az Intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen, a szakmai, gazdasági, stb. előírásoknak, 
követelményeknek megfelelően láthassa el. 
A fenti körülmények figyelembe vételével az Intézményben az alábbi szervezeti szintek és 
szervezeti egységek határozhatók meg: 

• Intézményvezető, igazgató 
• Könyvtárvezető-igazgatóhelyettes  
• Közművelődési igazgatóhelyettes 
• Közművelődési, kommunikációs és rendezvénykísérő csoport  
• Könyvtári csoport  
• Gazdasági csoport 

Az Intézmény az igazgató egyszemélyi felelős vezetésével működik. Az igazgató vezetői 
felelőssége az Intézmény valamennyi munkavállalójának saját feladat- és hatáskörébe tartozóan 
viselt felelősségén alapul. 
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:  
 
  foglalkoztatási jogviszony  jogviszonyt szabályozó jogszabály  

 megbízási jogviszony  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

 munkaviszony  a Mt 2012. évi I. törvény alapján 
 
3. Intézményvezető, igazgató: 
Felelős a fenntartó által biztosított feltételek között az Alapító Okirat és a Gyál Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete szerinti 
feladatok maradéktalan teljesítéséért, az Intézmény folyamatos, jogszerű, fenntartható és hatékony 
működtetéséért. Felelős a gazdálkodás, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság 
követelményeinek érvényesítéséért. Dönt a személyi juttatásokkal, illetmény- és jutalmazási 
kerettel, a személyi juttatásokat terhelő egyéb kifizetésekkel kapcsolatos kérdésekben. Közvetlen 
utasítási joggal rendelkezik a beosztott munkatársai irányában. Gondoskodik a szakmai és 
gazdálkodási ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről. Tájékoztatási feladata van a 
fenntartó és az Intézmény szolgáltatásait igénybe vevő közvélemény felé. Képviseli az Intézményt 
harmadik személyekkel szemben. Más személyek részére képviseleti jogot adhat az SzMSz-ben 
meghatározottak szerint. A közművelődési, települési céljaiban, feladataiban és 
követelményrendszerében kidolgozásában együttműködik az ágazatban és a településen feladatot 
teljesítő valamennyi szerepvállalóval. Felelős az Intézmény éves beszámolója, és az éves 
munkaterve elkészítéséért. Irányítja az Intézmény tevékenységét, felelős azok jogszerű és 
hatékony működéséért. Elkészíti az Intézményi szabályzatokat. Elkészíti a munkaköri leírásokat. 
 
Könyvtárvezető-igazgatóhelyettes az Intézmény igazgatója által megbízott munkavállaló. Az 
igazgatóhelyettes az igazgató helyettese, akinek irányításával látja el feladatait. Jogosítványai az 
SzMSz-ben foglaltaknak megfelelően, a munkaköri leírásban meghatározottak alapján és az 
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igazgató eseti döntésein alapulnak. Az igazgató akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes az 
igazgató által meghatározott jogkörökben helyettesíti és látja el a feladatait. Ellátja — az igazgató 
eseti megbízásával — az Intézmény működésével és képviseletével kapcsolatos feladatokat. Az 
igazgatóhelyettes előkészíti a működését érintő döntéseket, szakmai, szervezeti, gazdálkodási 
ügyekben segíti az igazgató munkáját. Irányítja a Könyvtár szakmai munkáját. Felelős a jogszerű 
és hatékony működésért, a feladatainak a maradéktalan ellátásáért. Részt vesz a feladatkörébe 
tartozó szabályzatok és jogszabálytervezetek előkészítésében. Közreműködik a szükségesnek ítélt 
szakmai kezdeményezések, javaslatok kidolgozásában. Átruházott hatáskörben, az SzMSz-ben 
meghatározott módon, a kiadványozási jogot gyakorol. Közreműködik a munkaköri leírások 
aktualizálásában. Távollétében, vagy akadályoztatása esetén az igazgató által kijelölt személy 
helyettesíti. Szakmai felelősségvállalását az iratok, munkaanyagok szignálásával ismeri el. 
 
Közművelődési igazgatóhelyettes 
Közművelődési igazgatóhelyettes az Intézmény igazgatója által megbízott munkavállaló. A 
közművelődési igazgatóhelyettes az igazgató közművelődési, közkapcsolati és szakmafejlesztési 
helyettese, akinek irányításával látja el feladatait. Jogosítványai az SzMSz-ben foglaltaknak 
megfelelően, a munkaköri leírásban meghatározottak alapján és az igazgató eseti döntésein 
alapulnak. Az igazgató akadályoztatása esetén az igazgató által meghatározott jogkörökben 
helyettesíti és látja el a feladatait. Ellátja — az igazgató eseti megbízásával — az Intézmény 
működésével és képviseletével kapcsolatos feladatokat. A közművelődési igazgatóhelyettes 
előkészíti az Intézmény közművelődési területét érintő döntéseket, szakmai, szervezeti, 
gazdálkodási ügyekben segíti az igazgató munkáját. Irányítja a közművelődési terület szakmai 
munkáját. Felelős a jogszerű és hatékony működésért, a feladatainak a maradéktalan ellátásáért. 
Részt vesz a feladatkörébe tartozó szabályzatok és jogszabálytervezetek előkészítésében. 
Közreműködik a szükségesnek ítélt szakmai kezdeményezések, javaslatok kidolgozásában. 
Átruházott hatáskörben, az SzMSz-ben meghatározott módon, a kiadványozási jogot gyakorol. 
Közreműködik a munkaköri leírások aktualizálásában. Távollétében, vagy akadályoztatása esetén 
az igazgató által kijelölt személy helyettesíti. Szakmai felelősségvállalását az iratok, 
munkaanyagok szignálásával ismeri el. 
 
Közművelődési, kommunikációs és rendezvénykísérő csoport: (8,5 fő, ebből kommunikációs 
munkatárs 1fő, információs és közönségszolgálati munkatárs 1 fő, médiaszerkesztő 0,5 fő,  
technikai munkatárs 2 fő, általános karbantartó 1 fő, takarító 3 fő). A közművelődési, 
kommunikációs és rendezvénykísérő csoport közvetlen szakmai vezetője az Intézmény 
Közművelődési igazgatóhelyettese. 
A csoporton belül a tagok feladata az Intézmény közművelődési, művészeti, közösségi, kulturális 
szolgáltató tevékenységének szervezése, megvalósítása, kiszolgálása, a rendezvények fény- és 
hangtechnikai, rendezvénytechnikai, terem és térhasználati logisztikájának kísérése és a 
rendezvényterek tisztasági feladatainak ellátása. Saját tevékenységükről éves munkatervet, a 
végrehajtásról beszámolót és statisztikát készítenek, amelyet az igazgató beépít az Intézmény 
munkatervébe, beszámolójába és statisztikai jelentésébe. A csoporton belül a kommunikációs és 
infokommunikációs munkavállalók gondoskodnak a tervezett rendezvényekkel kapcsolatos 
kommunikációs tevékenységről. A közművelődési csoport a közművelődési tevékenységi körbe 
tartozó szakmai feladatokat látja el teljes körűen. Csoport tagja kizárólag Mt hatálya alá tartozó 
munkavállaló lehet. A csoport tevékenységét a hatályos jogszabályoknak, a munkaköri leírásának, 
az egyéb előírásoknak és felettese (igazgató, könyvtárvezető-igazgatóhelyettes és közművelődési 
igazgatóhelyettes) utasításainak megfelelően végzi. A közművelődési csoport az Intézmény 
célkitűzéseinek és feladatainak megvalósításában köteles a munkaköri leírásában és a szervezeti 
egységre vonatkozó ügyrendben szereplő feladatait ellátni, a felettes vezetői által adott 
utasításokat teljesíteni. Hatáskörében és feladatkörében jelzett szakmai felelősségvállalását az 
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ügyiratok, munkaanyagok szignálásával ismeri el. Felelős a feladatkörébe tartozó feladatok etikai 
követelményeknek megfelelő, határidőben történő, önálló ellátásáért.  
Közvetlen fölérendelt munkakör: Az Intézmény igazgatója, Közművelődési igazgatóhelyettes 
Munkáltatói jogokat gyakorolja: Az Intézmény igazgatója. 
Helyettesítés: Munkavállaló távolléte esetén az Intézmény igazgatója, vagy az könyvtárvezető-
igazgatóhelyettes, vagy pedig a Közművelődési igazgatóhelyettes által kijelölt munkavállaló 
helyettesíti a csoport tagját.  
 
Munkakörök (Közművelődési csoport) Kommunikációs munkatárs, információs és 
közönségszolgálati munkatárs, médiaszerkesztő munkavállalók (2,5 fő): Munkakör célja, 
funkciója: Az Intézmény közművelődési, művészeti, közösségi, kulturális szolgáltató 
tevékenységének hatékony, szakszerű és eredményes szervezése, kiszolgálása.  
Feladatkörök a csoportban: Az Intézmény alapítói okiratában engedélyezett alapfeladaton belül – 
a lakossági igények figyelembevételével – különböző közösségfejlesztési, fejlesztési és képzési 
programok bevezetésének előkészítése, valamint folyamatos információnyújtás a rendezvényekkel 
kapcsolatban, rendezvények magas szintű szakmai, információs és technikai kiszolgálása. 
Folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a programok lebonyolításához szükséges feltételek 
biztosítottak-e. Programokkal kapcsolatos jegyeket értékesít, házipénztárt kezel, terembérlettel 
kapcsolatos teljeskörű adminisztrációt lát el. Ellát a szervezeti egységen belül adódó releváns 
statisztikai, adatszolgáltatási és gazdasági feladatokat, munkaköri leírásokban szabályozott 
módon. Az igazgató és igazgatóhelyettesek által meghatározott feltételek mellett a csoporttagok 
program és projektgazdaként szervezi és kíséri az egyes közművelődési eseményeket. 
A közművelődési csoporton belül technikai munkatárs (2 fő) munkaköre célja, funkciója: A 
közművelődési, közösségfejlesztési események megszervezése és lebonyolításban való részvétel, a 
rendezvények tárgyi eszközeinek, hang és fénytechnikai hátterének teljes körű és önálló 
biztosítása.  
Általános karbantartó (1 fő) munkakör célja, funkciója: Az Intézmény gondnoki és karbantartási 
feladatainak ellátása, valamint részvétel a rendezvények technikai hátterének biztosításában. 
Takarító, rendezvény kisérő (3 fő) Munkakör célja, funkciója: Az Intézmény 
működőképességének, tisztaságának folyamatos fenntartása, a kulturált, tiszta és közegészségügyi 
szabályozásnak megfelelő körülmények megteremtése, részvétel a rendezvények technikai 
hátterének biztosításában. 
Közművelődési, kommunikációs és rendezvénykísérő csoporthoz tartozó jogkör: A csoport tagjai – 
a szervezeti rendnek és az igazgatói és igazgatóhelyettesi utasításoknak megfelelően - jogosultak a 
tevékenységükkel összefüggő kérdésekben előzetesen egyeztetni az Intézmény szolgáltatásait 
igénybe vevő szervezetekkel, előadókkal. Jogosult a tanfolyamokon részt vevők létszámának és a 
részvétel jogosultságának ellenőrzésére. Szervezeten kívül szakmai tevékenysége során 
kapcsolatot tart a településen működő Intézményekkel, civil szervezetekkel, az Intézmény 
szolgáltatásait igénybe vevő egyéb szervezetekkel. Az Intézmény szakmai programjairól szóló 
információkat a média felé továbbítja, de külön információt csak az Intézmény igazgatójának 
engedélyével adhat. Szervezeten kívül a feladatköréhez kapcsolódó célok megvalósítása 
érdekében kapcsolatot tart tanfolyami szolgáltatást nyújtó partnerekkel, szervezeten belül pedig a 
közművelődési, technikai, gazdasági és rendezvénykísérési területen foglalkoztatott 
munkavállalókkal. Részt vesz a szakmai és módszertani továbbképzéseken, kapcsolatot tart más 
intézmények hasonló feladatot ellátó munkatársaival. Szervezeten belül az Intézmény 
igazgatójával és igazgatóhelyetteseivel napi munkakapcsolatban végzi tevékenységét, kapcsolatot 
tart a könyvtári csoport és a gazdasági csoport munkavállalóival.  
Munkakörhöz tartozó felelősségi kör: csoport tagjai felelősek a közművelődési területhez 
kapcsolódó dokumentációk elkészítéséért. A munkakörébe tartozó feladatok ellátása során köteles 
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a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 52.§ (1) bekezdés c.) pontjában foglaltak 
szerint elvárható szakértelemmel és gondossággal eljárni.  
 
A Könyvtári csoport (3,5 fő) 
A könyvtári csoport vezetője a Könyvtárvezető-igazgatóhelyettes. 
 
A könyvtár alapfeladatai: 
Az 1997. évi CXL. Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
közművelődésről 55. § (1) bekezdés határozza meg: 
a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 
b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, 
c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, 
d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 
g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az 
egész életen át tartó tanulás folyamatában, 
h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az 
adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, 
i) kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez, 
j) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, 
az ország versenyképességének növeléséhez, 
k) a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi. 
(1a) A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-
hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen 
telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak lelki, testi és 
értelmi fejlődésének védelme érdekében. 
65. § (2) A települési könyvtár az 55. § (1) bekezdésében foglaltakon túl 
a) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 
b) közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 
c) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 
d) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik, 
e) gyermek- és családbarát szolgáltatásokat nyújt. 
(2a) A települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját - 
megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából - a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon belül 
megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár részére. 
A felsorolt alapfeladatok teljesítésével kapcsolatos jogszabályok: 
73/2003. (V.28.) Korm. rendelet az Országos Dokumentumellátási Rendszerről, 
3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) 
és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról, 
6/2001. (I.17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről, 
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  
 
A könyvtár szolgáltatásai: 
A könyvtár ingyenesen igénybe vehető – beiratkozáshoz és regisztrációhoz nem kötött 
szolgáltatásai: 

• Könyvtárlátogatás, 
• A könyvtár nyilvános tereiben elhelyezett gyűjtemény helyben használata, 
• Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól, 
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• Ingyenes WIFI használat hozott eszközzel, 
• Csoportos könyvtárlátogatás és könyvtárhasználati órák tartása iskolásoknak. 

 
Könyvtári tagsággal /olvasójeggyel/ igénybe vehető szolgáltatások: 

• Könyvtárlátogatás, 
• A könyvtár nyilvános tereiben elhelyezett gyűjtemény helyben használata, 
• Meghatározott számú dokumentumok kölcsönzése meghatározott időre, 
• Tájékoztatás a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól, 
• Segítség nyújtása a katalógus és a kézikönyvtár használatához, 
• Internet használat, térítési díj ellenében, valamint ingyenes WIFI használat hozott 

eszközzel, 
• Könyvtárközi kölcsönzés igénybe vétele. 

A felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes szabályok mellékletként csatolva. 
 
Könyvtári gyűjtemény bemutatása: 
Könyvtárunk települési feladatkörű, általános gyűjtőkörű közkönyvtár. A több mint hatvanezer 
kötetes állomány szabadpolcon van elhelyezve, az olvasók számára közvetlenül hozzáférhető. A 
gyűjtemény nagy része a felnőtt könyvtárban található, melyben közel azonos számban szerepel 
szépirodalom és szakirodalom. A gyermekkönyvtár állományát, - mely nagyjából 20%-a a teljes 
állománynak - mesék, képeskönyvek, ifjúsági szépirodalom és szórakoztató irodalom, valamint 
tudományos- ismeretterjesztő könyvek alkotják. Mindkét részlegen van kézikönyvtári gyűjtemény, 
mely helyben használható, csak hétvégére kölcsönözhető térítési díj ellenében. A könyvek mellett 
84 fajta folyóirat, 353 hangos könyv és 65 DVD áll a látogatók rendelkezésére. A hangoskönyvek 
a könyvekkel azonos módon, a folyóiratok és magazinok a legfrissebb szám kivételével 
kölcsönözhetők. A könyvtár az állományát a Szikla Integrált Könyvtári Rendszer számítógépes 
adatbázisban tartja nyilván, és a kölcsönzés is számítógéppel történik. 
A könyvtári csoport feladata az Intézmény közgyűjteményi tevékenységének szervezése, 
megvalósítása, részvétel a kulturális szolgáltató tevékenységben. Saját tevékenységükről éves 
munkatervet, a végrehajtásról beszámolót készítenek, amelyet az igazgató beépít az Intézmény 
munkatervébe és statisztikai jelentésébe. Maguk gondoskodnak a tervezett rendezvényekkel 
kapcsolatos propagandatevékenységről. Amennyiben a tevékenységgel kapcsolatban a 
tervezetthez képest jelentős változást észlelnek (létszámcsökkenés- illetve növekedés), kötelesek 
az igazgatót tájékoztatni. A könyvtári munkavállalók tevékenységük során kötelesek kapcsolatot 
tartani a közművelődési csoporttal, a város intézményeivel, oktatási intézmények szabadidő-
szervezőivel, intézményi könyvtárosaival. Ennek során az igazgató képviseleti jogának 
figyelembevétele mellett a meghatározott feladattal összefüggésben közvetlen kapcsolatot 
tarthatnak a partnerintézmények vezetőivel. A könyvtári munkatársak munkájuk során ügyelnek 
arra, hogy a ház szolgáltatásait igénybe vevők betartsák a vonatkozó szabályokat (házirend, 
tűzvédelmi, munkavédelmi stb. előírások). Szombaton ügyeleti szolgálatot látnak el a 
könyvtárban, változó munkarendbe beoszthatók. 
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Munkakörök (Könyvtári csoport) 
Feldolgozó könyvtáros  
Jogállása: Munkáját a munka törvénykönyve, a munkavállalók jogállásáról szóló törvény, az 
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
közművelődésről, az ezeket kiegészítő végrehajtási rendeletek, valamint az Intézmény Szervezeti 
és Működési szabályzata szerint végzi. 
Munkakör megnevezése: Feldolgozó könyvtáros. 
Szervezeti egység: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár. 
Közvetlen fölérendelt munkakör: Az Intézmény igazgatója, Könyvtárvezető-igazgatóhelyettes 
Munkáltatói jogokat gyakorolja: Az Intézmény igazgatója. 
Helyettesítés: A mindenkori könyvtári csoportvezető helyettesíti őt, ő helyettesíti távolléte esetén 
a gyermek könyvtárost. 
Munkakör célja, funkciója: Részvétel az Intézmény könyvtári feladatainak ellátásában. 
Munkakörhöz tartozó feladatkörök: A könyvtárvezető útmutatása, utasításai szerint részt vesz a 
feldolgozó könyvtárosi tevékenységben.  

• Közreműködik a könyvtár Gyűjtőköri Szabályzatának elkészítésében, folyamatos 
gondozásában, felülvizsgálatában. 

• Közreműködik a magyar és idegen nyelvű dokumentumok rendelésében, figyelemmel 
kíséri a határidők pontos betartását, a postázás lebonyolítását. 

• Folyamatosan figyelemmel kíséri a megjelenő magyar és idegen nyelvű kiadványokat és az 
antikváriumok állományát. 

• Figyeli és gondozza az olvasói igények alapján készülő könyvvásárlási listát. 
• A beérkező dokumentumokat ellenőrzi és rendszeresen vezeti a csoportos leltárkönyvet. 
• A beérkező dokumentumok tartalmi feltárása ETO alapján, szükség esetén tárgyszavazás. 
• A beérkező könyvtári dokumentumok folyamatos feldolgozása a Szikla Integrált Könyvtári 

Rendszerben. 
• A folyóiratok megrendelésére javaslatot tesz, ezeket érkezteti, gondozza, felügyeli. 
• Könyvtári nyomtatványok rendelésére javaslatot tesz, a rendelést figyelemmel kíséri. 
• Javításra szoruló dokumentumok nyilvántartása, előkészítése köttetésre, javításra, kötészeti 

napló vezetése, év végi összesítése. 
• Az állományból törölni kívánt könyvekről listát készít, az állomány nyilvántartásból 

kivezeti azokat. 
• A szombati ügyeletekben rendszeresen részt vesz. 
• Szükség szerint segít a könyvtári rendezvények szervezésében és lebonyolításában. 
• Részt vesz az állományellenőrzésekben. 

Kapcsolattartás: Szervezeten kívül a feladatköréhez kapcsolódó célok megvalósítása érdekében 
kapcsolatot tart könyvkiadókkal és könyvkereskedésekkel, szervezeten belül pedig 
közművelődési, kommunikációs és rendezvénykísérő csoport és a gazdasági csoport 
munkatársaival.  
Munkakörhöz tartozó felelősségi kör: Felel a beérkező dokumentumok nyilvántartásba vételéért és 
feldolgozásáért. A munkakörébe tartozó feladatok ellátása során köteles a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 52.§ (1) bekezdés c.) pontjában foglaltak szerint 
elvárható szakértelemmel és gondossággal eljárni.  
Gyermekkönyvtáros (1 fő) 
Jogállása: Munkáját a munka törvénykönyve, a munkavállalók jogállásáról szóló törvény, az 
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
közművelődésről, az ezeket kiegészítő végrehajtási rendeletek, valamint az Intézmény Szervezeti 
és Működési Szabályzata szerint végzi. 
Munkakör megnevezése: gyermekkönyvtáros. 
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Szervezeti egység: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
Közvetlen fölérendelt munkakör: Az Intézmény igazgatója, Könyvtárvezető-igazgatóhelyettes 
Munkáltatói jogokat gyakorolja: Az Intézmény igazgatója 
Helyettesítés: A mindenkori feldolgozó könyvtáros helyettesíti őt, ő helyettesíti távolléte esetén az 
olvasószolgálatost.  
Munkakör célja, funkciója: Az Intézmény közgyűjteményi, kulturális szolgáltató tevékenységének 
szervezésében való részvétel, a gyermekkönyvtár működtetése. 
Munkakörhöz tartozó feladatkörök:  

• A gyermekkönyvtári részlegben tájékoztat a könyvtár szolgáltatásairól, ismerteti a 
könyvtárhasználati szabályzatot az olvasóval. 

• Kölcsönzési, beiratkozási adminisztrációt végez, beiratkozási díjat szed, készpénzfizetési 
bizonylatot állít ki. 

• Betartja a pénzkezelésre vonatkozó szabályokat, az erre vonatkozó szabályokat aláírja. 
• A dokumentumok napi visszasorolását végzi, folyamatosan ellenőrzi és javítja a raktári 

rendet a polcokon. 
• Folyamatosan ellenőrzi a dokumentumok állapotát, összetételét, javaslatot tesz a 

selejtezésre, az új dokumentumok beszerzésére, a raktári rend esetleges átalakítására. 
• A periodikumok megrendelésére javaslatot tesz, a napi beérkezést regisztrálja, felel a 

periodikumok szabadpolcos rendjéért. 
• Információt szolgáltat (bibliográfiai, faktografikus, közhasznú, egyéb). 
• Könyvtárismertető- és tematikus foglalkozásokat tart. 
• Szükség szerint témafigyelést végez, bibliográfiát állít össze. 
• Tematikus összeállításokat készít (pl.: ünnepi versgyűjtemények). 
• Versenyeket, vetélkedőket (kulturális versenyek, rajzpályázat, évfordulós vetélkedők) 

szervez, azokat levezeti. 
• Gyermekkönyvtári munkába illeszthető kiállításokat, megemlékezéseket, irodalmi 

rendezvényeket szervez, a felnőttek részére szervezett rendezvények lebonyolításában 
közreműködik 

• Közreműködik az éves beszámoló és a következő évi munkaterv kialakításában, előkészíti 
a munkaterületével kapcsolatos anyagot. 

• A szombati ügyeletekben rendszeresen részt vesz. 
• Segít a könyvtári rendezvények szervezésében és lebonyolításában. 
• Végzi az internethasználattal kapcsolatos adminisztrációt – regisztrációs kártyák és lapok 

kiállítása, előjegyzések vezetése, figyelése, internethasználati-díj beszedése, 
készpénzfizetési bizonylatok kiállítása, bevételi pénztár kezelése az érvényes pénzkezelési 
szabályzat szerint, heti egyszeri elszámolás a pénztár felé. 

• Kérés esetén, szükség szerint segít az internetezőknek (nyomtatás, mentés, stb.). 
• Alkalmanként fénymásolási tevékenységet végez, és az ezzel összefüggő díjbeszedést és 

készpénzfizetési bizonylat kiállítását. 
• Részt vesz az állományellenőrzésekben. 

Kapcsolattartás: Szervezeten kívül szakmai tevékenysége során kapcsolatot tart a településen 
működő oktatási intézményekkel. Szervezeten belül kapcsolatot tart közművelődési, 
kommunikációs és rendezvénykísérő csoport és a gazdasági csoport munkatársaival.  
Munkakörhöz tartozó felelősségi kör: Felelős a gyermekkönyvtári részleg működéséért. 
A munkakörébe tartozó feladatok ellátása során köteles a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 
I. törvény 52.§ (1) bekezdés c.) pontjában foglaltak szerint elvárható szakértelemmel és 
gondossággal eljárni. 
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Olvasószolgálatos könyvtáros (1 fő) 
Jogállása: Munkáját a munka törvénykönyve, a munkavállalók jogállásáról szóló törvény, az 
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
közművelődésről, az ezeket kiegészítő végrehajtási rendeletek, valamint az Intézmény Szervezeti 
és Működési Szabályzata szerint végzi. 
Munkakör megnevezése: olvasószolgálatos könyvtáros. 
 
Szervezeti egység: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
Közvetlen fölérendelt munkakör: Az Intézmény igazgatója, Könyvtárvezető-igazgatóhelyettes 
Munkáltatói jogokat gyakorolja: Az Intézmény igazgatója 
Helyettesítés: A mindenkori gyermek könyvtáros helyettesíti őt, ő helyettesíti távolléte esetén, a 
könyvtárvezető. 
Munkakör célja, funkciója: Az Intézmény könyvtári, kulturális szolgáltató tevékenységének 
szervezésében való részvétel, az olvasószolgálati teendők ellátása. 
Munkakörhöz tartozó feladatkörök:  

• Közreműködik az éves beszámoló és a következő évi munkaterv kialakításban, előkészíti a 
munkaterületével kapcsolatos anyagot. 

• Tájékoztat a könyvtár szolgáltatásairól, ismerteti a könyvtárhasználati szabályzatot az 
olvasóval. 

• Kölcsönzési, beiratkozási adminisztrációt végez, beiratkozási díjat szed, készpénzfizetési 
bizonylatot állít ki. 

• A dokumentumok napi visszasorolását végzi, folyamatosan ellenőrzi és javítja a raktári 
rendet a polcokon. 

• Folyamatosan ellenőrzi a dokumentumok állapotát, összetételét, javaslatot tesz a 
selejtezésre, az új dokumentumok beszerzésére, a raktári rend esetleges átalakítására. 

• A periodikumok megrendelésére javaslatot tesz, a napi beérkezést regisztrálja, felel a 
periodikumok szabadpolcos rendjéért. 

• Információt szolgáltat (bibliográfiai, faktografikus, közhasznú, egyéb). 
• Napi statisztika vezetése, összesítése. 
• Könyvtári ügyviteli nyomtatványok meglétét ellenőrzi, figyelemmel kíséri, hiánya esetén 

rendelésére javaslatot tesz. 
• Végzi az internethasználattal kapcsolatos adminisztrációt – regisztrációs kártyák és lapok 

kiállítása, előjegyzések vezetése, figyelése, internethasználati-díj beszedése, 
készpénzfizetési bizonylatok kiállítása, bevételi pénztár kezelése az érvényes pénzkezelési 
szabályzat szerint, heti egyszeri elszámolás a pénztár felé. 

• Alkalmanként fénymásolási tevékenységet végez, és az ezzel összefüggő díjbeszedést és 
készpénzfizetési bizonylat kiállítását. 

• Az állományellenőrzésekben részt vesz. 
• A szombati ügyeletekben rendszeresen részt vesz. 
• Segít a könyvtári rendezvények szervezésében, lebonyolításában. 

Kapcsolattartás: Szervezeten kívül szakmai tevékenysége során kapcsolatot tart a településen 
működő intézményekkel, szervezetekkel. Szervezeten belül kapcsolatot tart a közművelődési, 
kommunikációs és rendezvénykísérő csoport és a gazdasági csoport munkatársaival.  
Munkakörhöz tartozó felelősségi kör: A munkakörébe tartozó feladatok ellátása során köteles a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 52.§ (1) bekezdés c.) pontjában foglaltak 
szerint elvárható szakértelemmel és gondossággal eljárni. 



 14 

Kommunikációs (0,5 fő) 
Jogállása: Munkáját a munka törvénykönyve, a munkavállalók jogállásáról szóló törvény, az 
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
közművelődésről, az ezeket kiegészítő végrehajtási rendeletek, valamint az Intézmény Szervezeti 
és Működési Szabályzata szerint végzi. 
Munkakör megnevezése: kommunikációs munkatárs. 
 
Szervezeti egység: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
Közvetlen fölérendelt munkakör: Az Intézmény igazgatója, Könyvtárvezető-igazgatóhelyettes 
Munkáltatói jogokat gyakorolja: Az Intézmény igazgatója 
Helyettesítés: A mindenkori gyermek könyvtáros helyettesíti őt, ő helyettesíti távolléte esetén, a 
könyvtárvezető. 
Munkakör célja, funkciója: Az Intézmény könyvtári, kulturális szolgáltató tevékenységének 
kommunikációs szervezésében való részvétel, digitalizálási teendők ellátása. 
Munkakörhöz tartozó feladatkörök:  

• Közreműködik az éves beszámoló és a következő évi munkaterv kialakításban, előkészíti a 
munkaterületével kapcsolatos anyagot. 

• Folyamatosan ellenőrzi a dokumentumok állapotát, összetételét, javaslatot tesz a 
selejtezésre, az új dokumentumok beszerzésére, a raktári rend esetleges átalakítására. 

• Végzi az internethasználattal kapcsolatos adminisztrációt – regisztrációs kártyák és lapok 
kiállítása, előjegyzések vezetése, figyelése, internethasználati-díj beszedése, 
készpénzfizetési bizonylatok kiállítása, bevételi pénztár kezelése az érvényes pénzkezelési 
szabályzat szerint, heti egyszeri elszámolás a pénztár felé. 

• Alkalmanként fénymásolási tevékenységet végez, és az ezzel összefüggő díjbeszedést és 
készpénzfizetési bizonylat kiállítását. 

• Az állományellenőrzésekben részt vesz. 
• Segít a könyvtári rendezvények szervezésében, lebonyolításában. 

Kapcsolattartás: Szervezeten kívül szakmai tevékenysége során kapcsolatot tart a településen 
működő intézményekkel, szervezetekkel. Szervezeten belül kapcsolatot tart a közművelődési, 
kommunikációs és rendezvénykísérő csoport és a gazdasági csoport munkatársaival.  
Munkakörhöz tartozó felelősségi kör: A munkakörébe tartozó feladatok ellátása során köteles a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 52.§ (1) bekezdés c.) pontjában foglaltak 
szerint elvárható szakértelemmel és gondossággal eljárni. 
 
Gazdasági csoport (2 fő) 
A gazdasági csoport vezetését az Intézmény igazgatója látja el. 
A csoport feladata az Intézmény zavartalan működéséhez szükséges gazdasági, műszaki, 
üzemeltetési feltételek vonatkozó jogszabályok szerinti biztosítása. Amennyiben a tevékenység 
során változást észlelnek, kötelesek az igazgatót tájékoztatni. Az munkatársak tevékenységük 
során kötelesek kapcsolatot tartani a közművelődési és a könyvtári csoporttal. A gazdasági és 
üzemeltetési munkatársak munkájuk során ügyelnek arra, hogy a ház szolgáltatásait igénybe 
vevők betartsák a vonatkozó szabályokat (házirend, tűzvédelmi, munkavédelmi stb. előírások). 
Ügyeleti szolgálatot látnak el, változó munkarendbe beoszthatók. 
 
Munkakörök (Gazdasági csoport) 
Pénzügyi ügyintéző (1 fő) 
Munkahely: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár  
Közvetlen felettesek: kinevezési jogkör gyakorlója az igazgató, szakmai irányítási jogkör 
gyakorlója a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője.  
Munkaköri feladatok: A munkakör funkciója: az Intézmény gazdasági feladatainak végrehajtása 
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Rendszeres munkafeladatok:  
• Közreműködik a megalapozott költségvetési koncepció elkészítésében, segíti a szöveges és 

számszaki adatok összeállításában. 
• Részt vesz a költségvetési tervjavaslat elkészítésében. A javaslat elkészítésekor 

adatszolgáltatással segíti a tervváltozatok készítését.  
• Költségvetési tervszámokat alátámasztó nyilvántartásokat, analitikákat készít. 
• Kezeli, feldolgozza, tárolja a könyvviteli, számviteli bizonylatokat. 
• Analitikus nyilvántartást vezet a munkavállalók havi bérterheléséről, fizetési előlegekről. 
• Havonta egyezteti a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások adatait az 

önállóan működő és gazdálkodó Intézmény kijelölt gazdasági ügyintézőjével. 
• Ellátja az érvényesítési feladatokat. 
• Aktívan részt vesz a költségvetési beszámolási tevékenységben. 
• Adatokat szolgáltat a gazdasági vezető kérésére a féléves-éves beszámoló számszaki és 

szöveges részének elkészítését. 
• Gondoskodik a bizonylati szabályzatban foglaltak betartatásáról. 
• Ellátja a selejtezési feladatokat. 
• Kis értékű (bruttó 100 ezer Ft egyedi érték alatti) eszközök nyilvántartását vezeti.  
• Heti likviditási tervet készít (következő heti pénzigény) a gazdasági vezető felé, számla 

mellékletekkel, bizonylatokkal ellátva. 
• Havonta kinyomtatja a MÁK által küldött fizetési jegyzékeket két példányban (egy 

példány a munkavállalóé, egy példány irattár), 
• havonta bérszámfejti a megbízási díjakat a szerződések alapján, KIRA számítástechnikai 

program segítségével. Adatot szolgáltat a változóbérről (szabadság, táppénz, 
betegszabadság jelentések), mindezt elektronikus úton jelenti a MÁK felé.  

• Havonta elektronikus úton eljuttatja a MÁK által részére küldött bérfinanszírozási táblákat, 
a gazdasági vezető által kijelölt gazdasági ügyintéző részére a könyvelés előkészítéséhez 

• Havonta egyezteti a gazdasági vezető által kijelölt gazdasági ügyintézővel a hóközi 
kifizetéseket és a bérterhelést, 

• Havonta analitikus nyilvántartást vezet az üres álláshelyekről, a tartós bérmegtakarításról, a 
havi bérterhelés és felhasználásról (1. és 2. számú bérnyilvántartás) 

• munkavégzése során betartja a munka- és tűzvédelmi szabályokat 
• előkészíti az Intézmény gazdálkodási tevékenységébe tartozó megállapodás tervezeteket 

(teremhasznosítás, megbízási díjak, beszállítói szerződések) 
Eseti munkafeladatok: 

• a gazdasági vezető kérésére adatot szolgáltat az analitikus nyilvántartásokról 
• jogszabályok figyelése, betartása. 
• Aláírási jogok: 
• érvényesítési és pénztár ellenőri aláírási joga van, az alapbizonylatok alaki és tartalmi 

felülvizsgálata, 
• Helyettesítési feladat: A másik pénzügyi ügyintéző feladatait látja el távollétében teljes 

feladatkörben 
• Külső kapcsolatok: 
• MÁK 
• Gyál Város Önkormányzat  
• Vállalkozók, művészek, előadók 
• Számlakezelő bank 
• Munkafolyamatba épített ellenőrzési és egyeztetési feladatok a FEUVE alapján: 
• MÁK bértábláinak egyezőségét vizsgálja az Intézmény által küldött adatokkal. 
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• Likviditási igény és a számlák egyezőségének vizsgálata, 
• Banki utalások előtt utalandó számlák formai, tartalmi ellenőrzése, 
• Számlák, bizonylatok formai, tartalmi elemének vizsgálata, 
• Kontírozás helyességét vizsgálja főkönyvi számlák alapján, 
• Informatikai eszközök használata és az azzal összefüggő felelősség: 
• ASP könyvelőprogram használata, felelősséggel tartozik az adatrögzítés valódiságáért, a 

határidők betartásáért. 
• KIRA számítástechnikai szoftver használata bérszámfejtéshez, felelősséggel tartozik az 

adatrögzítés valódiságáért, a határidők betartásáért. 
• Általános rendelkezések 
• A munkavállaló kötelessége az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint 

a gazdálkodásra vonatkozó belső szabályzatokat megismerje, a munkáltató kötelessége 
ezen dokumentációkat, ill. a bennük megjelölt törvényeket, jogszabályokat, 
rendelkezéseket a tanulmányozás időszakára rendelkezésre bocsátani. 

• Amennyiben a munkáltató a beosztás, illetve a feladatkör módosítását rendeli el, úgy ez a 
Munkavállalói törvény előírása szerint és a Szervezeti és Működési Szabályzatnak 
megfelelően történhet. 

Pénzügyi ügyitéző (1 fő) 
Munkahely: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
Közvetlen felettesek: kinevezési jogkör gyakorlója az igazgató, szakmai irányítási jogkör 
gyakorlója a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője 
Munkaköri feladatok, funkciók: Pénztár kezelésével kapcsolatos feladatok elvégzése 
Rendszeres munkafeladatok: 

• készpénz szükséglet felmérése, készpénz igénylése, 
• gondoskodik a készpénz feltöltéséről a Pénzkezelési szabályzatban meghatározott 

értékhatár – maximum napi 500.000,-Ft, azaz Ötszázezer forint összeghatár - 
figyelembevételével, 

• gondoskodik a készpénzfelvételről a fenntartó önkormányzat pénztárából.  
• a pénztárban tartott készpénz őrzése, 
• a befizetett készpénz átvétele, 
• készpénzes gazdasági eseményekről időrendi sorrendben a pénzmozgással egyidejűleg 

bevételi/kiadási pénztárbizonylatot, készpénzfizetési számlát és utalványrendeletet állít ki 
• a gazdasági eseményeket az utalványrendeleten kontírozza, 
• az igazgató, vagy Könyvtárvezető-igazgatóhelyettes, a Közművelődési igazgatóhelyettes 

engedélyével utalványozott, valamint a gazdasági vezető ellenjegyzésével történt 
kifizetések teljesítése az Intézmény pénztárából, 

• a készpénzes bevételekről számlát állít ki,   
• a pénzkezelési szabályzat alapján havonta pénztárzárást készít, 
• szabadság nyilvántartást vezet, 
• napi gyakorisággal a pénzmozgásról, adatairól adatot szolgáltat a gazdasági vezető 

kérésére.  
• Gondoskodik a bizonylati szabályzatban foglaltak betartatásáról. 
• munkavégzése során betartja a tűz- és munkavédelmi szabályokat. 
• Eseti munkafeladatok: 
• a gazdasági vezető kérésére adatot szolgáltat az analitikus nyilvántartásokról, 
• jogszabályokat figyeli, betartja 
• előkészíti az Intézmény gazdálkodási tevékenységébe tartozó megállapodás tervezeteket 

(teremhasznosítás, megbízási díjak, beszállítói szerződések) 
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• Aláírási jogok: 
• érvényesítési aláírási joga van, az alapbizonylatok alaki és tartalmi felülvizsgálata, 
• Helyettesítési feladat: A gazdasági ügyintéző feladatait látja el távollétében teljes 

feladatkörben. 
• Helyettesítő munkakör: A másik pénzügyi ügyintéző feladatait látja el távollétében teljes 

feladatkörben. 
• Külső kapcsolatok: 
• MÁK 
• Gyál Város Önkormányzat 
• Vállalkozók, művészek, előadók 
• Számlavezető bank 
• Munkafolyamatba épített ellenőrzési és egyeztetési feladatok a FEUVE alapján: 
• Likviditási igény és a számlák egyezőségének vizsgálata, 
• banki utalások előtt utalandó számlák formai, tartalmi ellenőrzése, 
• számlák, bizonylatok formai, tartalmi elemének vizsgálata, 
• kontírozás helyességét vizsgálja főkönyvi számlák alapján, 
• Informatikai eszközök használata és az azzal összefüggő felelősség: 
• ASP könyvelőprogram használata, felelősséggel tartozik az adatrögzítés valódiságáért, a 

határidők betartásáért. 
• KIRA számítástechnikai szoftver használata bérszámfejtéshez, felelősséggel tartozik az 

adatrögzítés valódiságáért, a határidők betartásáért. 
• Általános rendelkezések 
• A munkavállaló kötelessége az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint 

a gazdálkodásra vonatkozó belső szabályzatokat megismerje, a munkáltató kötelessége 
ezen dokumentációkat, ill. a bennük megjelölt törvényeket, jogszabályokat, 
rendelkezéseket a tanulmányozás időszakára rendelkezésre bocsátani. 

• Amennyiben a munkáltató a beosztás, illetve a feladatkör módosítását rendeli el, úgy ez a 
Munkavállalói törvény előírása szerint és a Szervezeti és Működési Szabályzatnak 
megfelelően történhet. 

 
1. Munkaköri leírások 
Az Intézményben foglalkoztatott munkavállalók feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. A 
munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell a foglalkoztatott munkavállalók jogállását, a 
szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségeit névre 
szólóan. A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint 
feladat változása esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani kell. A 
munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért felelős: az Intézmény igazgatója. Az 
aktualizált munkaköri leírások a belső intranet rendszerben a „G” meghajtón és az irattárban 
kerültek elhelyezésre, archiválásra. 
 
Az Intézmény vezetése és a vezetők feladatai 
Intézmény igazgatójának feladatai: 

• vezeti az Intézményt, felelős az Intézmény működéséért és gazdálkodásáért, 
• biztosítja az Intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, 
• képviseli az Intézményt külső szervek előtt, 
• tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az Intézmény szakmai és gazdasági működését, 
• gyakorolja a munkáltatói jogokat, 
• ellátja a jogszabályokban, rendeletekben és döntésekben a részére előírt feladatokat, 
• megszervezi az Intézmény belső ellenőrzését, 
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• felelős a FEUVE rendszer működtetéséért, 
• elkészíti az Intézmény SZMSZ-ét, szabályzatait, rendelkezéseket, 
• kapcsolatot tart a fenntartóval, Intézményekkel, szakmai szervezetekkel, 
• támogatja az Intézmény munkáját segítő szervezetek, közösségek tevékenységét, 
• folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az Intézmény tevékenységét. 

 
Könyvtárvezető-igazgatóhelyettes feladatai: 

• igazgatóhelyettes, Könyvtárvezető. 
• Az igazgató távollétében, akadályoztatása, illetve az Intézmény igazgatói tisztség 

betöltetlensége esetén helyettesíti az igazgatót döntési, aláírási, utasítási, ellenőrzési és 
képviseleti jogköreiben, az alábbi korlátozásokkal: 

• Helyettesítési jogköre nem terjed ki azokra a területekre, amelyeket a jogszabály az 
igazgató kizárólagos jogkörébe utal (munkáltatói jogok gyakorlása). 

• Kötelezettséget vállalhat a fenntartó eljárásrendje és az igazgató utasítása szerint. 
• Az általa tett intézkedésekről az igazgató munkába állását követően a lehető legrövidebb 

időn belül részletes, tételes tájékoztatást ad. 
• Ellátja a könyvtári csoport felügyeletét, irányítását, 
• Rendszeresen ellenőrzi a különböző könyvtári formák, könyvtári egységek (szakkörök, 

tanfolyamok, stb.) tevékenységét. 
• A tervezett szakmai programok szervezését az Intézmény igazgatójával és Közművelődési 

igazgatóhelyettesével történt egyeztetés után, annak jóváhagyásával dolgozza ki. 
• Az Intézmény infó kommunikációját ellenőrzi, felelős az éves programterv készítéséért, 

megvalósításáért. 
• Nyomon követi a szakterületet érintő pályázatokat, azokon az Intézmény részvételét 

előkészíti. 
• Szervezeten kívül szakmai tevékenysége során kapcsolatot tart a településen működő 

intézményekkel, civil szervezetekkel, az Intézmény szolgáltatásait igénybe vevő egyéb 
szervezetekkel. Az Intézmény szakmai programjairól szóló információkat a média felé 
továbbítja, de külön információt csak az Intézmény igazgatójának engedélyével adhat. 

• Részt vesz a szakmai és módszertani továbbképzéseken, kapcsolatot tart más intézmények 
hasonló feladatot ellátó munkatársaival. 

• Szervezeten belül az Intézmény igazgatójával és napi munkakapcsolatban végzi 
tevékenységét, kapcsolatot tart a Közművelődési igazgatóhelyettessel, a közművelődési, 
kommunikációs és rendezvénykísérő csoporttal és a gazdasági csoport munkatársaival. 

• Felelős a rendezvényekhez szükséges munkavállalói létszám biztosításáért, az ügyeleti 
beosztásért és a terembeosztásért, a könyvtári területhez kapcsolódó dokumentációk 
elkészítéséért. 

• A munkakörébe tartozó feladatok ellátása során köteles a munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény 52.§ (1) bekezdés c.) pontjában foglaltak szerint elvárható 
szakértelemmel és gondossággal eljárni.  

• Feladata a helytörténeti anyag kezelése, nyilvántartása, rendszeres gondozása. A 
helyismereti irodalomgyűjtés, feltárás összehangolása és irányítása. A rendelkezésre álló 
bibliográfiai segédeszközökkel, figyelemmel kíséri a helytörténeti irodalmat, javaslatot tesz 
beszerzésre, ezen a téren szorosan együttműködik a feldolgozó könyvtárossal. 

• Végzi a helyismeretei irodalomkutatást, az állomány elemző feltárását. Kezeli a 
helyismereti katalógust. A helytörténeti részlegben olvasótermi feladatokat is ellát. 

• Könyvtári területen rendezvényeket szervez és bonyolít le. 
• Elkészíti az éves statisztikát. 
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• Figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat. Összeállításáról, nyertes pályázat esetében annak 
felhasználásáról és visszaigazolásáról gondoskodik. 

• Feladatai közé tartozik a könyvek beszerzése. 
• Könyvtárvezetői minőségében ellenőrzi a könyvtári terület munkavállaóinak tevékenységét, 

felügyeletét, irányítását. 
• Szervezeten kívül képviseli a könyvtári területet. Részt vesz a könyvtári munkát tárgyaló 

üléseken, értekezleteken, beszámol a könyvtár tevékenységéről. 
• Könyvtárvezető-igazgatóhelyettes feladat és hatásköre, valamint egyéni felelőssége 

mindazon területre kiterjed, amelyet részletes munkaköri leírás tartalmaz.  
 

Közművelődési igazgatóhelyettes feladatai: 
• Az igazgató távollétében, azok akadályoztatása, illetve az Intézmény igazgatói tisztség 

betöltetlensége esetén helyettesíti az igazgatót döntési, aláírási, utasítási, ellenőrzési és 
képviseleti jogköreiben, az alábbi korlátozásokkal: 

• Helyettesítési jogköre nem terjed ki azokra a területekre, amelyeket a jogszabály az 
igazgató kizárólagos jogkörébe utal (munkáltatói jogok gyakorlása). 

• Kötelezettséget vállalhat a fenntartó eljárásrendje és az igazgató utasítása szerint. 
• Az általa tett intézkedésekről az igazgató munkába állását követően a lehető legrövidebb 

időn belül részletes, tételes tájékoztatást ad. 
• Ellátja a közművelődési, kommunikációs és rendezvénykísérő csoport szakmai és 

szervezeti felügyeletét, irányítását, ellenőrzését, értékelését a közművelődési 
feladatellátásban. 

• Rendszeresen ellenőrzi a különböző közművelődési formák, közművelődési egységek 
(szakkörök, tanfolyamok, stb.) tevékenységét. 

• A tervezett szakmai programok szervezését az Intézmény igazgatójával és Könyvtárvezető-
igazgatóhelyettesével történt egyeztetés után, az igazgató jóváhagyásával dolgozza ki. 

• Az Intézmény infokommunikációs tevékenységét ellenőrzi, felelős a munkatervben 
rögzített közművelődési programok magasszintű megvalósításáért, a megfelelő 
adminisztrálásáért. 

• Nyomon követi a szakterületet érintő pályázatokat, azokon az Intézmény részvételét 
előkészíti. 

• Szervezeten kívül szakmai tevékenysége során kapcsolatot tart a településen működő 
intézményekkel, civil szervezetekkel, az Intézmény szolgáltatásait igénybe vevő egyéb 
szervezetekkel. Az Intézmény szakmai programjairól szóló információkat a média felé 
továbbítja, de külön információt csak az Intézmény igazgatójának engedélyével adhat. 

• Részt vesz a szakmai és módszertani továbbképzéseken, kapcsolatot tart más intézmények 
hasonló feladatot ellátó munkatársaival. 

• Szervezeten belül az Intézmény igazgatójával napi munkakapcsolatban végzi 
közművelődési tevékenységét, kapcsolatot tart a Könyvtárvezető-igazgatóhelyettessel, a 
könyvtári csoport és a gazdasági csoport munkatársaival. Felelős a rendezvényekhez 
szükséges munkavállalói létszám biztosításáért, az ügyeleti beosztásért és a 
terembeosztásért, a közművelődési területhez kapcsolódó dokumentációk elkészítéséért. 

• Feladat és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet 
részletes munkaköri leírás tartalmaz. 

• A munkakörébe tartozó feladatok ellátása során köteles a munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény 52.§ (1) bekezdés c.) pontjában foglaltak szerint elvárható 
szakértelemmel és gondossággal eljárni.  
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IV. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE 
 

Az Intézmény működésének általános szabályai 
Az Intézmény feladatellátása során a fenntarthatóságra, a transzparenciára, a közpénzek hatékony 
felhasználására törekszik, gazdálkodásában az eszközök leghatékonyabb felhasználása az 
irányadó. 
Az Intézmény munkavállalóinak kötelezettsége és joga a jelen szabályzatból következő feladatok 
ellátása és hatáskörök gyakorlása, amelyekért felelősséggel tartoznak. A munkavállaló köteles a 
munkája során tudomására jutott szolgálati titkot megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet 
illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a 
tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel 
járhat. A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános 
adatra vonatkozó, törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre. A 
munkavállaó véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos gazdasági és 
szervezeti érdekeit súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhatja. 
Az Intézmény munkavállalói tevékenységük során együttműködésre kötelezettek. Az 
Intézménynél a munkafeladatok megállapítására és teljesítésére, a munkavégzés jogszerűségére, 
hatékonyságára a hatályos jogi keretek, az igazgatói rendelkezések, az Intézmény szabályzatai és 
eljárásrendje az irányadó. A munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg munkaköri leírásban a 
foglalkoztatottak munkaköri feladatait. Azok betartásának ellenőrzésére köteles. A munkaköri 
leírás — a felelősség megállapítására is alkalmas módon — tartalmazza a munkakörhöz tartozó 
alapvető feladatokat, az ellátandó tevékenységi kört, a kapcsolódó jogosítványokat, a legfontosabb 
munkakapcsolatokat, az alá- és fölérendeltségi előírásokat, valamint az adott munkakör ellátására 
vonatkozó követelményeket.  Az Intézmény munkavállalóinak munkáját közvetlen felettes 
vezetője irányítja. A munkavállalót az Intézménnyel fennálló foglalkoztatási jogviszonyának 
megszüntetése esetén munkaköri feladatait, a folyamatban lévő ügyeket, valamint ügyiratait erre 
vonatkozó jegyzőkönyv felvételével együtt átadás-átvételi eljárással köteles átadni. Az 
Intézménytől való távozáshoz a vezetői hozzájárulás csak akkor és arra az időpontra adható meg, 
amikor az érintett a folyamatban lévő feladatait igazoltan befejezte, és átadta az átvételre kijelölt 
munkatársnak. Az eljárást a közvetlen felettes vezető részvételével kell lefolytatni. A jegyzőkönyv 
egy példányát át kell adni a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőnek. 
 
Az Intézményi irányítás eszközei: 

• igazgatói utasítás 
• értekezletek 

Az Intézmény igazgatója igazgatói utasítást adhat ki a szervezet működtetésével, a 
gazdálkodással, a munkavégzéssel, munkajogi kérdésekkel és valamennyi egyéb kérdésben. 
 
Az Intézmény éves munkaterve 
Az Intézmény éves munkaterve a vezetés-irányítás eszközeként a szakmai tevékenység fejlesztése 
és ellenőrzése szempontjából alapvető jelentőségű. Az éves munkaterv összeállításáért az 
igazgatóhelyettesek, a gazdasági csoport és az igazgató a felelős. Az igazgató a terv 
megvalósulását figyelemmel kíséri. 
 
Az Intézmény gazdálkodása 
Az Intézmény a jóváhagyott költségvetése alapján gazdálkodást folytat. Az Intézmény a 
költségvetése tervezésének alapját a jogszabályokban meghatározott feladatok adják. Az 
Intézmény költségvetését a fenntartó – a szakmai és gazdálkodási megegyezést követően – 
meghatározza és biztosítja. A jóváhagyott költségvetés kereteinek felhasználását az igazgató 
folyamatosan figyelemmel kíséri, indokolt esetben intézkedési javaslatot készít a fenntartó felé. 
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Az Intézménynek a hatályos pénzügyi, gazdasági jogszabályok, és a gazdálkodást érintő belső 
szabályzatok alapján kell szigorú és transzparens módon gazdálkodnia. Az elemi költségvetésről 
és az Intézmény gazdálkodásáról beszámolóban kell számot adni. 
 
Kötelezettségvállalás, kiadványozás 
Általános kötelezettségvállalási és kiadványozási joga az igazgatónak van, amelyet eseti vagy 
állandó jelleggel a jelen szabályzatban, továbbá az erre vonatkozó igazgatói döntésekben jelölt 
rendelkezések szerint, az ott meghatározott ügykörben átruházhat. Az általános jogot kizárólag az 
igazgatóhelyetteseknek ruházhatja át.  
 
A munkáltatói jogok gyakorlása 
A munkáltatói jogkör gyakorlásának szabályozása az Mt. szabályain alapul. 
 
Az Intézmény képviselete 
Az Intézményt az igazgató képviseli, ezt a jogkörét esetenként, vagy meghatározott ügyekben a 
kijelölt munkatársra átruházhatja.  
 
Kapcsolattartás 
Kapcsolattartásra az igazgató jogosult.  Ezt a jogkörét esetenként, vagy az ügycsoportok szerint 
meghatározott munkatársra átruházhatja. 
 
Munkavállalói érdekképviselet  
Az Intézmény igazgatója, figyelembe véve a hatályos jogszabályokat, lehetőséget biztost a 
munkavállalók számára érdekeik képviselésére, az Mt. rendelkezései alapján. 
 
Az Intézmény munkáját segítő testületek, szervek, közösségek 
Az Intézmény igazgatója a hatékony és a magas színvonalú szakmai munka, a racionális 
gazdálkodás követelményét figyelembe véve rendszeresen tájékozódik és tájékoztat a számára 
biztosított fórumokon. 
 
Az intézményi munka irányítását segítő fórumok: 

• vezetői értekezlet, 
• munkatársi munkaértekezlet. 

Vezetői értekezlet: az Intézmény igazgatója hetente egy alkalommal vezetői értekezletet tart. A 
vezetői értekezleten részt vesznek: igazgató, igazgatóhelyettesek, meghívottak. 
A vezetői értekezlet feladata: tájékozódás a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek 
munkájáról, az Intézmény, valamint a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek aktuális és 
konkrét tennivalóinak áttekintése. 
Munkatársi értekezlet: az igazgató és az igazgató helyettesek szükség szerint, munkatársi 
értekezletet tarthatnak. Az értekezletet az igazgató – vagy helyettesei - hívja össze és vezeti. Az 
értekezletre meg kell hívni az Intézmény valamennyi érintett munkavállalóját. 
Az értekezlet feladata: 

• az eltelt időszak alatt végzett munka értékelése, 
• a munkavégzés során tapasztalt hiányosságok feltárása és azok megszüntetésére 

intézkedések megfogalmazása, 
• a munkafegyelem értékelése, 
• az Intézmény előtt álló feladatok megfogalmazása, 
• a munkaközösségeit érintő javaslatok megtárgyalása. 

 
Indokolt esetben a munkavállalói értekezleten: 
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• beszámol az Intézmény eltelt időszak alatt végzett munkájáról, 
• értékeli az Intézmény programjának, munkatervének teljesítését, 
• értékeli az Intézmény munkavállalóinak élet- és munkakörülményeinek alakulását, 
• ismerteti a következő időszak feladatait. 
• Az értekezlet napirendjét az igazgató állítja össze. 
• Az értekezleten lehetőséget kell adni, hogy a munkavállaló véleményüket, észrevételeiket 

kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel, és azokra választ kapjanak. 
 

V. FEJEZET 
AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI 

 
Az Intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 
1.1. A munkavégzésre irányuló jogviszony létrejötte kapcsán az Mt. rendelkezései az 
irányadóak.  
Az Intézmény feladatainak ellátására megbízásos jogviszony keretében is foglalkoztathat külsős 
személyeket. Az Intézmény megbízási szerződést köthet saját munkavállalójával munkakörén 
kívül eső feladatra, határozott időre, átmeneti időszakra. 
 
Vagyonnyilatkozat 
Az Intézmény igazgatója az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi 
CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozatot tesz, illetőleg számot ad a megelőző 
vagyonnyilatkozatban foglaltakhoz képest bekövetkezett vagyon gyarapodásáról és annak okáról. 
A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett köteles megjelölni azokat a hozzátartozókat, akik 
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek. 
 
Rendszeres személyi juttatások  
A rendszeres személyi juttatások körébe tartozik a foglalkoztatottak bérjövedelme és mindazon 
juttatások, amelyek rendszeresen ismétlődve kerülnek kifizetésre.  
 
Nem rendszeres személyi juttatások 
Jutalom 
A nem rendszeres személyi juttatások között kell megtervezni a jutalom előirányzatát, melynek 
mértéke a rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8 %-a. A személyi juttatások 
előirányzatának az előirányzat-maradványa év közben, illetve a következő évben a 
pénzmaradvány jóváhagyását követően felhasználható jutalom kifizetésére. E kifizetés 
valamennyi forrásból a fent említett mértéken felül, összesen a rendszeres személyi juttatási 
előirányzat 10%-os mértékéig terjedhet. E mértéken felül csak teljesítményhez kötötten fizethető 
jutalom. 
Megbízási díj 
Saját munkavállalónak megbízási díj, szerződéssel díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri 
leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben a tényleges feladatra 
vonatkozóan, előzetesen kötött megbízási szerződés alapján a megbízó által igazolt teljesítés után 
kerülhet sor. A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szerződéssel, számla 
ellenében történő igénybevételére szerződés külső személlyel, szervezettel csak jogszabályban 
vagy az irányító szerv által szabályozott feladatok elvégzésére köthető. 
Továbbképzés 
Az Intézmény a tanulásban, továbbképzésben azokat a munkavállalókat támogatja, akiknek 
munkakörük betöltéséhez nélkülözhetetlen a képzés által nyújtott képesítés megszerzése. 
A továbbképzés szabályai: Mindenki köteles írásban jelezni a tovább tanulását, akár diploma 
megszerzéséről, akár továbbképzésről van szó. Felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok 
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idején köteles igazolni, hogy beiratkozott az adott félévre. Köteles leadni a tovább tanuló 
munkavállaló a konzultációs időpontokat. Az Intézmény a tandíjat, a tankönyveket és oda-vissza 
út költségét a konzultációs napokra és a vizsga napokra a képzésben részt vevővel kötött 
tanulmányi szerződésben meghatározott részben és feltételek szerint térítheti. A továbbképzés 
költségeihez való hozzájárulás mértékét a rendelkezésre álló összeg, a továbbképzési díjak és a 
jelentkezők száma alapján évente kell felülvizsgálni. A továbbképzésben résztvevő személlyel 
tanulmányi szerződést kell kötni. 
Közlekedési költségtérítés 
A munkáltató köteles a munkába járás költségeit, annak meghatározott százalékát a 39/2010. 
(II.26.) Korm. rendelet értelmében megtéríteni. Ha a munkavállalónak alkalmazása után a 
munkába járás körülményeiben változás állt be, azt az igazgató részére azonnal be kell jelenteni. A 
munkavállalónak munkakörükkel összefüggő - helyi közlekedést igénylő - feladatellátásért utazási 
költségei megtérítésére az Intézmény helyi bérletet biztosít. A jogosultságot félévenként felül kell 
vizsgálni.  
Caffeteria 
Az Intézmény a munkavállalói jogviszonyban állók részére caffetéria keretet biztosít, a fenntartó 
önkormányzat döntése, rendelkezései és eljárásrendje alapján.  
Mobiltelefon használat 
Az Intézményben mobiltelefon használatára munkakörükkel összefüggésben az Intézmény 
munkavállalói jogosultak. A mobiltelefon használatát külön eljárásrend szabályozza.  
A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése 
A munkavégzés teljesítése az igazgató által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő szabályok 
és a munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányban leírtak szerint történik. A munkavállaló 
köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és 
pontossággal végezni, a hivatali 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. A 
munkavállaló munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője 
utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni. Amennyiben adott 
esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható 
felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és amelyek 
nyilvánosságra kerülése az Intézmény érdekeit sértené. 
Az Intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők: 

• a munkavállalók személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok, 
• a szolgáltatásokat igénybe vevők személyiségi jogaihoz fűződő adatok, 
• a munkavállalók és a szolgáltatásokat igénybe vevők egészségi állapotára vonatkozó 

adatok. 
A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az Intézmény valamennyi 
munkavállalója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak 
közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap. 
 
 
Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére 
A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az Intézmény munkavállalóinak elő 
kell segíteniük. 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: Az Intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az 
igazgató 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 
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ismertetéséért a nyilatkozó felel. A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell 
lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az Intézmény jó hírnevére és 
érdekeire. 
Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti 
nyilvánosságra hozatala az Intézmény tevékenységében zavart, az Intézménynek 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. 
 
Az Intézmény nyilvános nyitva tartása 

hétfőtől péntekig 8:00 órától 19:00 óráig, illetve 
rendezvényekhez igazodóan maximum 22:00 
óráig 

szombat 9:00-13:00 óra között, illetve 
rendezvényekhez igazodóan 

vasárnap rendezvényekhez igazodóan 

1.7.2. A Könyvtár nyilvános nyitva tartása 

Kedd-csütörtök 9:00-16:00 óráig, illetve rendezvényekhez 
igazodóan 

Szerda-péntek 12:00-19:00 óra között, illetve 
rendezvényekhez igazodóan 

Szombat  9:00-13:00 óráig, illetve rendezvényekhez 
igazodóan 

vasárnap-hétfő zárva 

A munkaidő beosztása 
A munkaviszonyra vonatkozó belső szabályok kialakításánál az Mt. rendelkezései az irányadóak. 
Az Intézményben a hivatalos munkarend, mely a munkaidőt és a pihenőidőt (ebédidő) tartalmazza 
a következő: 
Az Intézmény munkarendje 

hétfőtől péntekig 6 órától 19:00 óráig, illetve rendezvényekhez 
igazodóan indokolt esetben 22:00 óráig 

szombat 6:00-13:00 óra között, illetve 
rendezvényekhez igazodóan 

vasárnap rendezvényekhez igazodóan 

A Könyvtár munkarendje 

Hétfő 8-16 óra 

Kedd-csütörtök 9:00-16:00 óráig, illetve rendezvényekhez 
igazodóan 

szerda-péntek 12:00-19:00 óra között, illetve 
rendezvényekhez igazodóan 

Szombat  8:00-13:00 óráig, illetve rendezvényekhez 
igazodóan 

vasárnap-hétfő zárva 
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A heti munkaidő 40 óra. A rendezvényekhez kötődő, ettől eltérő munkaidőben történő esetenkénti 
munkavégzés kapcsán az Mt. szabályai az irányadóak. 
 
Szabadság 
Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel 
egyeztetett tervet kell készíteni. A rendes, rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére 
minden esetben csak az igazgató jogosult. A munkavállalók éves rendes szabadságának mértékét 
az Mt. előírások alapján kell megállapítani. A munkavállalókat megillető és kivett szabadságról 
nyilvántartást kell vezetni. Az Intézményben a szabadság nyilvántartás vezetéséért a gazdasági 
ügyintéző vagy pénztáros a felelős. 
 
A helyettesítés rendje 
Az Intézményben folyó munkát a munkavállalók időleges vagy tartós távolléte nem 
akadályozhatja. A munkavállalók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az 
igazgatónak, illetve felhatalmazása alapján az adott szervezeti egység vezetőjének feladata. A 
helyettesítéssel kapcsolatos, egyes munkavállalókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri 
leírások rögzítik. 
 
Munkakörök átadása 
Az intézmény vezető állású dolgozói, valamint az intézményvezető 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 eszközöket, 
• az 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. 
 
 

VI. Egyéb szabályok 
Fénymásolás 
Az Intézményben a szakmai munkával összefüggő anyagok fénymásolása térítésmentesen 
történhet. 
Minden egyéb esetben a fénymásolásért térítési díjat kell fizetni a www.gyalikozhaz.hu oldalon 
feltűntetettek szerint. 
Dokumentumok kiadásának szabályai 
Az intézményi dokumentumok (személyi anyagok, szabályzatok, stb.) kiadása csak az igazgató 
írásos engedélyével és a GDPR jogszabályok alapján, a külön belső szabályozott módon történhet. 
Saját gépkocsi használata 
A saját tulajdonú gépjárművek használatának térítési díját és elszámolási rendszerét a mindenkor 
érvényes központi előírások rendelkezései, illetve az adójogszabályok szerint kell kialakítani. 
Saját gépkocsit hivatali célra az Intézmény igazgatójának előzetes engedélyével lehet igénybe 
venni, a belső szabályzat szerint. 
Kártérítési kötelezettség 
A munkavállaó jogviszonyból eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért 
kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles 
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megtéríteni. A munkavállaó 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, egyéb pénzkezelőket e nélkül is terheli felelősség 
az általa kezelt pénz vagy árukészlet tekintetében (leltárhiány).  
Leltárhiánynak minősül a kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagban, áruban ismeretlen 
okból keletkezett, természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség mértékét 
meghaladó hiány. A leltárhiányért a leltárfelelősségi megállapodást kötött munkavállaó 
vétkességére tekintet nélkül felelősséggel tartozik. 
Amennyiben az Intézménynél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a megőrzésre 
átadott dolgokban a bekövetkezett hiány esetén pedig munkabérük arányában felelnek.  
Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye. A kár összegének 
meghatározásánál az MT az irányadó. 
Anyagi felelősség 
Az Intézmény a használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán bekövetkezett kárért vétkességre 
tekintet nélkül felel, ha a kár a munkavállaló munkahelyén vagy más megőrzésre szolgáló helyen 
elhelyezett dolgokban keletkezett. A munkavállaló a szokásos személyi használati tárgyakat 
meghaladó mértékű és értékű használati értékeket csak az igazgató engedélyével hozhat be 
munkahelyére, illetve vihet ki onnan. (Pl. laptop, számítógép, stb.) Az Intézmény valamennyi 
munkavállalója felelős a berendezési felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatáért, a gépek, 
eszközök, szakkönyvek stb. megóvásáért. 
Az Intézmény belső és külső kapcsolattartásának rendje  
 A belső kapcsolattartás 
Az Intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek egymással 
szoros kapcsolatot tartanak. Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan 
intézkedésnél, amelyik másik szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést 
megelőzően egyeztetési kötelezettségük van.  
A külső kapcsolattartás 
Az Intézmény rendszeres kapcsolatot tart fenn a Fenntartóval, Gyál Város Önkormányzatával. A 
kapcsolattartás gyakorlatát és gyakoriságát a Fenntartó és az Intézmény között kötött 
Együttműködési megállapodás részletezi. Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az 
Intézmény a szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, civil szervezetekkel, gazdálkodó 
szervezetekkel együttműködési megállapodást köthet.  
Együttműködés szakmai szervezetekkel, társintézményekkel 
A helyi és országos társintézményekkel folyamatosan kell a kapcsolatot tartani, szükség szerint 
segíteni kell egymás munkáját. Az Intézmény szoros kapcsolatot tart a különböző szakmai és civil 
szervezetekkel. 
Üzleti kapcsolatok 
Az Intézmény feladatainak eredményesebb ellátása érdekében kapcsolatot tart olyan gazdálkodó 
szervezetekkel, amelyek anyagilag és erkölcsileg segítik a magasabb szakmai munka ellátását. 
 
 
Az Intézmény ügyiratkezelése 
Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az igazgató felelős. Az ügyiratkezelést az 
Iratkezelési szabályzatban foglalt előírások alapján kell végezni. 
A kiadványozás rendje 
Az Intézményben a kiadványozás rendjét az igazgató szabályozza. 
11. Bélyegzők használata, kezelése 
Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen 
aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelent.  
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Az Intézményben cégbélyegző használatára a következők jogosultak: 
• igazgató, 
• Közművelődési igazgatóhelyettes 
• Könyvtárvezető-igazgatóhelyettes 

Az Intézményben használatos valamennyi bélyegzőről, 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. A nyilvántartás vezetéséért a 
gazdasági ügyintéző felelős. Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért. A 
bélyegzők beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti egyszeri 
leltározásáról gazdasági csoport gondoskodik. 
A költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
Az Intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, 
az Intézmény kezelésében lévő vagyon gazdálkodásával, hasznosításával összefüggő feladatok, 
hatáskörök szabályozása - a jogszabályok és az irányító szerv rendelkezéseinek 
figyelembevételével - az Intézmény igazgatójának feladata. 
Az általános, valamint a tevékenység sajátos jellegére vonatkozó gazdálkodási feladatokat az 
ügyrendben meghatározott módon kell végezni. 
A gazdálkodás vitelét elősegítő belső szabályzatok 
Az Intézményben a gazdálkodás szabályozottságát, a jogszabályok érvényesülését a jogszabályok, 
a fenntartó rendelkezései és az Intézmény belső szabályai határozzák meg részletesen. A 
gazdálkodásnak minden esetben transzparensnek, költséghatékonynak kell lennie. 
Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje 
A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét az Intézménynél a 
Fenntartó és az Intézmény igazgatója határozza meg. Ennek részletes szabályait a gazdasági 
szervezet feladat és hatáskörét szabályzó Ügyrendben kell meghatározni. 
Az általános forgalmi adó elszámolásának ügyvitele 
Intézmény az általános forgalmi adónak alanya, ezért terheli az általános forgalmi adóval 
kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség. Az általános forgalmi adó elszámolásával és 
nyilvántartásával kapcsolatos részletes ügyviteli teendőket a bizonylati rend tartalmazza. 
Az Intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati, hasznosítási rendje  
Az Intézmény épületét címtáblával, zászlóval kell ellátni. Az Intézmény saját bevételének 
növelése érdekében – ha az nem sérti az alapfeladatok ellátását – szabad helyiségeit, berendezéseit 
bérbe adhatja. A bérbeadás szabályait a Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és 
selejtezésnek szabályzata tartalmazza. 
 
Az Intézményben végezhető reklámtevékenység  
Az Intézményben reklámhordozó csak az Intézmény igazgatójának engedélyével helyezhető ki. 
Nem lehet olyan hirdetést, reklámhordozót kitenni, amely személyiségi, erkölcsi jogokat 
veszélyeztet. Tilos közzétenni olyan reklámot, amely kegyeleti jogokat sért, amely erőszakra, a 
személyes vagy a közbiztonság megsértésére, a környezet, a természet károsítására ösztönözne. 
 
Belső kontrollrendszer 
A belső ellenőrzés működtetése 
Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár között kötött „Munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodás” –ban 
rögzítésre került, hogy a gazdálkodáshoz kapcsolódó belső ellenőrzési feladatellátást a Hivatal 
által működtetett független belső ellenőrzés látja el. A Belső Ellenőrzés feladat-, hatás, és 
felelősségi rendjét az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárra is kiterjedően a Hivatal 
által készített Belső Ellenőrzési kézikönyv tartalmazza. Az Intézmény belső ellenőrzésének 
megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az Intézmény igazgatója a felelős. 
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Folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés 
Az Intézmény igazgatója a gazdálkodás folyamatára és sajátosságaira tekintettel köteles 
kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés 
(FEUVE) rendszerét. A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a szervezeten 
belül a gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és 
ellenőrzési rendszer, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési 
szerv vezetője felelős. Az Intézmény igazgatója köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat 
kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források 
szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.   
A FEUVE a kontrolltevékenység része, amely magába foglalja: 

• a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését (költségvetési tervezés, 
kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések, szabálytalanságok miatti visszafizetések 
dokumentumai, stb.), 

• az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és 
szabályozottsági szempontból történő jóváhagyását illetve ellenjegyzését, 

• a gazdasági események elszámolásának kontrollját. 
Az Intézmény igazgatója évente értékeli a FEUVE rendszer működését és az éves költségvetési 
beszámolóval együtt megküldi az irányító szerv részére. 
 
A belső kontrollrendszerek  
A Hivatal által működtetett Belső Ellenőrzés nem mentesíti az Intézmény igazgatóját a vezetői és 
a munkafolyamatokba épített ellenőrzési feladatok alól, melyet a belső kontrollrendszer során a 
működés folyamatára és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni. A 
belső kontrollrendszeréért az Intézmény igazgatója a felelős. 
Az Intézmény igazgatója köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és 
működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, 
szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 
A kontrolltevékenységek kialakítása során az Intézmény belső szabályzataiban rögzíti az 
engedélyezési és jóváhagyási eljárások, az információkhoz való hozzáférés, a fizikai kontrollok 
(hozzáférés eszközökhöz), és beszámolási eljárások rendjét. 
Az Intézmény igazgatója köteles:  

- Elkészíteni az Intézmény ellenőrzési nyomvonalát, amely a szervezettervezési, pénzügyi 
lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges, illetve táblázatba foglalt és 
folyamatábrákkal szemléltetett leírása. 

- A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési 
rendszert működtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani az 
Intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat.  

- Olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben világos a szervezeti struktúra, 
egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai 
elvárások a szervezet minden szintjén és átlátható a humánerőforrás-kezelés. 

- Az Intézményen belül kontroll tevékenységet kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok 
kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. 

- Olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a meglévő 
információk a megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, 
illetve személyhez. 

- Olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, 
a célok megvalósításának nyomon követését. 

- Szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. 
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Intézményi óvó, védő előírások 
Az Intézmény minden munkavállalójának alapvető feladata közé tartozik, hogy az egészségük és 
testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, baleset, vagy ennek veszélye esetén a 
szükséges intézkedéseket megtegye. Minden munkavállalónak ismernie kell a Munkavédelmi 
szabályzatot és Tűzvédelmi szabályzatot, valamint tűz, bombariadó esetére előírt utasításokat, a 
menekülés útját. Az Intézmény biztosítást köthet tárgyi eszközeire, készleteire, illetőleg az 
irányító szerv által meghatározott veszélyes feladatot ellátó, az Intézmény által foglalkoztatott, 
illetve az Intézmény szolgáltatásait igénybe vevő személyekre. 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvánosságra hozatala  
Az Intézmény szervezeti és működési szabályzatát az információs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény szerint internetes honlapon, digitális 
formában közzé kell tenni. Az SZMSZ-t a helyben szokásos módon minden érdeklődő számára is 
elérhetővé kell tenni.  
 
A közérdekű adatok elektronikus közzététele 
Az Intézmény honlapjára kerülnek feltöltésre azon dokumentumok, melyeket kötelezően 
nyilvánosságra kell hozni.  
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VII. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
Az SZMSZ hatálybalépése 
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat érvényességéhez Gyál Város Önkormányzata Oktatási és 
Kulturális Bizottságának jóváhagyása szükséges.  
Jelen SZMSZ hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az előző SZMSZ. 
Az SZMSZ mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról az Intézmény igazgatója gondoskodik. 
 
Mellékletek: 

1. számú melléklet: Az Intézmény szervezeti felépítése 
2. számú melléklet: A Városi Könyvtár Használati Szabályzata 
3. számú melléklet: Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje  
4. számú melléklet: Szabályzat-leltár  
5. számú melléklet: gyűjtőköri Szabályzat 

 
 
 
Gyál, 202…………………………..  

……………………………… 
Intézmény igazgatója 

 
 
 
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot Gyál Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális 
Bizottsága a      /2022 (XI.16.) sz. határozatával jóváhagyta. 
 
 
 
  ……………………………….  ……………………………… 
   Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
   polgármester    címzetes főjegyző 
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1. számú melléklet 
az Intézmény szervezeti felépítése 
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2. számú melléklet 
Könyvtárhasználati Szabályzat 

 
A könyvtár célja: 
Gyál város és polgárai számára a nyilvános könyvtári feladatok teljesítése, és minőségi 
szolgáltatások nyújtása. 
Küldetése: 
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár nyilvános könyvtár és közszolgálati 
intézmény, ennek megfelelően az a feladata, hogy mindenki számára biztosítsa a hazai és 
nemzetközi információhoz és tudáshoz való szabad hozzáférést a tudomány, kultúra, irodalom és 
gazdaság minden területén. Ennek érdekében támogatja az írás-olvasás fejlesztését, az egész 
életen át tartó tanulást, a kulturális értékek megőrzését és közkinccsé tételét, a tudományos és 
kutatási eredmények terjesztését és népszerűsítését, és a szabadidő hasznos eltöltését. 
Könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítja más könyvtárak állományának elérését. 
Küldetésének tekinti Gyál helytörténeti értékeinek, kulturális, történelmi hagyományainak, 
gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását és bemutatását.  
Küldetésének megvalósítása érdekében: 
- ismeretterjesztő tevékenységet folytat és rendezvényeivel bekapcsolódik a város kulturális 
életébe, 
- a használói szokások és igények ismeretében folyamatosan módosítja és bővíti a könyvtár 
szolgáltatásait, 
- a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett kiemelt figyelmet fordít a számítástechnika 
könyvtári alkalmazásának továbbfejlesztésére, a dokumentumok és információk hozzáférésének 
növelésére. 
A Közösségi Ház és Városi Könyvtár, a fenntartó Gyál Város Önkormányzat célkitűzéseivel 
összhangban arra törekszik, hogy korszerű könyvtárként és információs központként működjön. 
Dokumentumbázisa, folyamatosan fejlesztett információs és kommunikációs technológiája, 
szakemberei segítségével szolgálja a fenti célok megvalósítását. 
Könyvtárunk települési feladatkörű, általános gyűjtőkörű közkönyvtár. 
A közel hatvanezer kötetes állomány szabadpolcon van elhelyezve, az olvasók számára 
közvetlenül hozzáférhető. A gyűjtemény nagy része a felnőtt könyvtárban található, melyben 
közel azonos számban szerepel szépirodalom és szakirodalom. A gyermekkönyvtár állományát, - 
mely nagyjából 35%-a a teljes állománynak - mesék, képeskönyvek, ifjúsági szépirodalom és 
szórakoztató irodalom, valamint tudományos- ismeretterjesztő könyvek alkotják. Mindkét 
részlegen van kézikönyvtári gyűjtemény, mely helyben használható, kézikönyv csak hétvégére 
kölcsönözhető térítési díj ellenében. A könyvek mellett 60 fajta folyóirat, 410 darab hangoskönyv 
és 40 darab DVD áll a látogatók rendelkezésére. A hangoskönyvek a könyvekkel azonos módon, a 
folyóiratok és magazinok a legfrissebb szám kivételével kölcsönözhetőek. A könyvtár az 
állományát a Szikla Integrált Könyvtári Rendszer számítógépes adatbázisban tartja nyilván, és a 
könyvtárhasználók – jogszabályban meghatározott (1997. évi CXL tv.) - adatait is ebben a 
rendszerben rögzíti, arról számítógépes és papír alapú nyilvántartást vezet, valamint a kölcsönzés 
számítógéppel történik. 
A könyvtár elérhetősége: 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120. Telefon: 06/29-541-646 Honlap: 
www.gyalikozhaz.hu Email: konyvtar@gyalikozhaz.hu 
A könyvtár ingyenesen igénybe vehető – beiratkozáshoz és regisztrációhoz nem kötött 
szolgáltatásai: 

• Könyvtárlátogatás, 
• Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól, 
• Csoportos könyvtárlátogatás és könyvtárhasználati órák tartása iskolásoknak. 
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A könyvtár ingyenesen igénybe vehető - beiratkozáshoz nem, de regisztrációhoz kötött 
szolgáltatásai: 

• A könyvtár nyilvános tereiben elhelyezett gyűjtemény helyben használata, 
• Ingyenes WIFI használat hozott eszközzel, 

A Könyvtár többi szolgáltatásainak igénybevételére jogosult minden személy, aki a Könyvtár 
tagjai közé regisztráltatja, és ezzel a könyvtárhasználati szabályzat betartására kötelezi magát, 
valamint a kölcsönzéshez olvasói tagságot létesít, melynek során - a jogszabályban meghatározott 
(1997. évi CXL tv.) - személyes adatait  
közli és igazolja, valamint a mindenkori érvényben lévő tagdíjat megfizeti. 
Regisztrált látogatók igénybe vehetik a könyvtár ingyenes szolgáltatásait, valamint az internet 
használatát térítési díj ellenében. Kölcsönzésre csak akkor jogosultak, ha a beiratkozási díjat 
megfizetik. 
Könyvtári tagsággal /olvasójeggyel/ igénybe vehető szolgáltatások: 

• Könyvtárlátogatás, 
• A könyvtár nyilvános tereiben elhelyezett gyűjtemény helyben használata, 
• Meghatározott számú dokumentumok kölcsönzése meghatározott időre, 
• Tájékoztatás a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól, 
• Segítség nyújtása a katalógus és a kézikönyvtár használatához, 
• Internet használat, térítési díj ellenében, valamint ingyenes WIFI használat hozott 

eszközzel, 
• Könyvtárközi kölcsönzés igénybe vétele. 

Állományfeltáró eszközök: A könyvtár katalógusa távolról a 
https://www.gyalikozhaz.hu/index.php?cikk_id=184 oldalon az „online katalógus” menüpont alatt 
megtekinthető. A könyvtárban lévő számítógépekről is elérhető, valamint kérje a könyvtárosok 
segítségét. 
BEIRATKOZÁS 
A kölcsönzés beiratkozáshoz kötött, a beiratkozáshoz szükséges a mellékelt Olvasói Nyilatkozat 
kitöltése és aláírása. Az olvasói nyilatkozat aláírásával a könyvtárhasználó tudomásul veszi, és 
elfogadja a könyvtár Használati Szabályzatát, és hogy a könyvtár a könyvtárhasználó 
jogszabályban (1997. évi CXL törvény) meghatározott adatairól számítógépes nyilvántartást 
vezet. 
A könyvtárhasználónak a beiratkozáshoz, vagy regisztrációhoz az alábbi személyes adatokat 
kell közölnie és igazolnia (személyi igazolvánnyal, útlevéllel, 14 éven aluli esetében 
diákigazolvánnyal): 

• név, születési név, anyja születési neve, 
• születési helye, ideje, 
• lakcíme, tartózkodási, vagy levelezési címe. 

Olvasójegy kiállításához a további személyes adatok közlése, vagy és bemutatása szükséges: 
• Kedvezményre jogosító igazolványok, igazolások /nyugdíjas, diák, munkavállalói igazolás 

közgyűjteményben dolgozók részére/ bemutatása 
• 16 éves kor alattiak könyvtári tagságához a szülő, gondviselő kezességvállalása. 

A kezesség vállalásához a kezes ugyanazon adatainak megadása szükséges, mint a 
beiratkozáshoz. 
A könyvtár az alábbi adatokat is gyűjti és rögzíti, állományvédelmi és könnyebb kapcsolattartási 
szempontból, melynek megadása nem kötelező: 

• Tanulóknál az oktatási intézmény neve 
• Telefonszám 
• E-mail cím 

 
 

[B1] megjegyzést írt: valami olyasmi kellene, hogy az 
önálló keresettel nem rendelkező esetében kezességvállaló 
szükséges 
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A tagság meghosszabbításakor a könyvtár munkatársai ellenőrzik az olvasó adatait, és az 
esetlegesen bekövetkezett változásokat rögzítik. 
A könyvtárhasználó adatainak kezelése 
A könyvtár a személyi adatok védelméről az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően 
gondoskodik. A felvett adatokat kizárólag a könyvtári nyilvántartások vezetésére, illetve 
statisztikák készítésére használja fel. Az adatokat harmadik fél részére nem adja át és nem hozza 
nyilvánosságra az adatközlő írásos beleegyezése nélkül. Az adatokhoz kizárólag munkaköri 
leírásuk alapján jogosult munkatársak jutnak hozzá. A részletes tájékoztatót az Adatvédelmi 
Szabályzat tartalmazza. 
Beiratkozási díj: 
2018. szeptember 1-től: 1200 Ft/év 
A beiratkozás fordulónapi, vagyis a beiratkozás napjától egy évig érvényes, és a nyomtatott 
dokumentumok (könyv, folyóirat), valamint hangoskönyv kölcsönzésére jogosít. 
Kedvezményes beiratkozási díj: 600 Ft/év 
Kedvezményben részesülnek: 

• 16 éven felüli érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulók, hallgatók 
• 70 év alatti nyugdíjasok 
• Pedagógusok 

Mentesek a tagsági díj fizetése alól: 
• A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek 
• Könyvtári, levéltári, múzeumi munkavállalók 

Könyvtárunkat pártolójegy vásárlásával támogathatják, melynek összege tetszőleges és bármikor 
felajánlható. 
 
SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI 
KÖLCSÖNZÉS 
A könyvtár a kölcsönző térben elhelyezett dokumentumokat a beiratkozott könyvtárhasználók 
számára az alábbi feltételek mellett kölcsönzi: 
Könyv 

• kölcsönzési idő 4 hét 
• egyszerre 5 db könyv kölcsönözhető 
• hosszabbítás 1 alkalommal 

Folyóirat, hetilap 
• kölcsönzési idő 4 hét, a legfrissebb számok kivételével 
• egyszerre 5 db kölcsönözhető 
• hosszabbításra nincs lehetőség 

Hangoskönyv 
• kölcsönzési idő 4 hét 
• egyszerre 4 db kölcsönözhető 
• hosszabbítás 1 alkalommal 

DVD 
• kölcsönzési idő 1 hét 
• egyszerre 2 db kölcsönözhető 
• hosszabbítás 1 alkalommal + 1 hétre 

Diafilm 
• kölcsönzési idő 1 hét 
• egyszerre 5 db kölcsönözhető 
• hosszabbítás 1 alkalommal + 1 hétre 
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Egyszerre maximum 5 db dokumentum (könyv, hangoskönyv, DVD), 5db diafilm és 5 db 
folyóirat kölcsönözhető. 
A helytörténeti gyűjtemény egyes dokumentumai csak helyben használhatóak, fénymásolat 
kérhető róluk a szerzői jogok betartásával. 
Kölcsönzési idő hosszabbítása 
A kölcsönzési határidő hosszabbítására akkor kerülhet sor, ha a dokumentumra nincs felvéve 
előjegyzés. A kölcsönzés hosszabbítására személyesen, telefonon, az online katalóguson 
keresztül, vagy e-mailben, van lehetőség amelyet a könyvtár munkatársai figyelemmel kísérnek 
és legkésőbb a következő munkanapon visszaigazolják a hosszabbítás tényét. Hosszabbításkor 
szükség van az olvasó nevére, olvasójegyének számára, és a dokumentumok címére. 
Előjegyzés 
Kölcsönzésben lévő dokumentumokra kérésre előjegyzést veszünk fel. Előjegyzést csak 
beiratkozott olvasók kérhetnek, vagy az OPAC-on keresztül intézhetnek A dokumentum 
beérkezésekor a könyvtáros a dokumentumot lefoglalja, és értesíti az olvasót, aki az előjegyzést 
kérte. A könyvtár a foglalást az értesítéstől számított 1 hétig tartja fent, utána elévül. Az 
előjegyzés feltétele, hogy az olvasónak ne legyen lejárt határidejű kölcsönzése, illetve pénzbeli 
tartozása a könyvtár felé. 
 
Könyvtárközi kölcsönzés 
A könyvtárunkban nem található műveket az olvasó kérésére könyvtárközi kölcsönzés útján 
beszerezzük. 
A szolgáltatást igénybe veheti a könyvtár bármely beiratkozott olvasója, aki vállalja az alábbi 
könyvtárközi kölcsönzési szabályok betartását. 
A könyvtárközi ellátás az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) segítségével valósul 
meg. Katalógusa a http://www.odrportal.hu/ honlapon tekinthető meg. 
Könyvtárunkban a könyvtárközi kölcsönzés térítésköteles, a belföldi postai úton küldött könyv 
visszaküldésének költsége (postai díjszabás szerint) az olvasót terheli. 
A kért dokumentum beérkezésekor a könyvtáros értesíti az olvasót, aki a dokumentumot kérte. A 
visszahozatali határidőről a dokumentum átadásakor tájékoztatja. Késedelem esetén a küldő 
könyvtár díjszabásai a mérvadók és a késő olvasót terheli. 
 
Kézikönyvek kölcsönzése 
A kézikönyv alapvetően helyben használható állományrész. Az itt tárolt könyveket csak indokolt 
esetben, néhány napra, a könyvtár zárva tartási idejére – hétvégére - kölcsönözzük ki a 
következő feltételek mellett: 

• kézikönyvet csak 14 éven felüli és beiratkozott olvasó kölcsönözhet, 
• a könyveket szombaton 12 óra után adjuk ki és kedden 12 óráig vissza kell hozni, 
• kölcsönzési díj: 200 Ft/naptári nap/kötet, 
• maximum 2 db könyv vihető el, 
• a kölcsönzött könyv értékének arányában letéti díjat kell fizetni, melyet az olvasó 

visszakap a könyv visszahozatalakor, 
• letéti díjak: a könyv értékének az 50 %-a, de minimum 2000 Ft. 

Kézikönyv kölcsönzése nem hosszabbítható meg. 
A kölcsönzési díjat és a letéti díjat a könyv elvitelekor kell kifizetni. 
Amennyiben az olvasó késik a kézikönyvek vissza hozatalával, a késedelmi díjat meg kell 
térítenie. 
Ez naponta és könyvenként 200,- Ft.  
A továbbiakban a késő olvasó ezt a szolgáltatást nem veheti igénybe. 
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Eljárás késedelem esetén 
Amennyiben az olvasó a kölcsönzési határidő lejártáig a kikölcsönzött 
dokumentumot/dokumentumokat nem szolgáltatja vissza, és még a határidő lejárta előtt nem kéri 
a kölcsönzési idő hosszabbítását, késedelmi díjat és postai költséget köteles fizetni. 
A könyvtár a kölcsönzési határidő lejárta előtt 3 nappal e-mailben figyelemfelhívó üzenetet 
küld azon olvasóknak, akik ehhez hozzájárulásukat adták. 
A késedelmi díj összege: 
Könyv, hangoskönyv, folyóirat, diafilm 30 Ft/dokumentum/nap 
DVD               50 Ft/db/nap 
 
1. Felszólító 
Ha a késés meghaladja a szabályozott mértéket, a könyvtár a késő olvasót postai úton, levélben 
figyelmezteti, melyben feltünteti a dokumentumok címét, a késés idejére vonatkozó késedelmi 
díjat + a postaköltség összegét. 
2. Felszólító 
Ha a dokumentum nem kerül vissza a könyvtárba, 30 nap elteltével a könyvtár ismét felszólítót 
küld, melyben feltünteti a dokumentumok címét, a késés idejére vonatkozó késedelmi díjat + a 
postaköltség összegét. 
3. Felszólító 
Ha az olvasó továbbra sem hozta vissza a kikölcsönzött dokumentumot, újabb 30 nap eltelte után a 
könyvtár ismét felszólítót küld, melyben feltünteti a dokumentumok címét, a késés idejére 
vonatkozó késedelmi díjat + a postaköltség összegét. 
Ha az olvasó a kölcsönzött könyvet háromszori írásbeli felszólításra sem hozza vissza, a követelés 
behajtására a könyvtár hivatalos eljárást indít. 
A dokumentum megrongálása, illetve elvesztése esetén a dokumentum aktuális beszerzési árát az 
olvasó köteles megtéríteni, vagy ugyanannak a műnek egy másik, kifogástalan állapotban lévő 
példányát beszerezni. Ez idő alatt az olvasó másik dokumentumot nem kölcsönözhet. 
A dokumentumokat megrongáló és a könyvtári szabályokat többször megszegő olvasótól a 
könyvtár a használat jogát megvonhatja.  
 
Kiegészítő, térítéses szolgáltatások 

• Internet-és számítógép használat 
A könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel 
rendelkező számítógépek használatát tűzfallal látja el, mellyel biztosítja a kiskorúak lelki, testi 
és értelmi fejlődésének védelmét. 
• Fénymásolás 
• Nyomtatás 
• Szkennelés 

A térítéses könyvtári szolgáltatások árait a mellékelt díjtáblázat tartalmazza. 
Az Internet- és számítógép használatot külön szabályzat rögzíti, melyet a melléklet tartalmaz. 
Általános könyvtárhasználati rend  
A könyvtár rendjét biztosító Könyvtár Használati Szabályzatot az olvasók és látogatók 
kötelesek betartani.  
A könyvtár igénybevételéhez a ruhatár (kulccsal zárható szekrények) használata kötelező. 
Kabátokat, táskákat a polcok területére bevinni tilos. A könyvtári terekbe bevihető táska 
maximális mérete 15x20 cm. A könyvtárba a következő személyes tárgyakat lehet bevinni: 

• pénztárca, irattárca, 
• mobiltelefon (lehalkított állapotban), 
• laptop (táska nélkül), 
• füzet, jegyzetlap, íróeszköz, tankönyv, egyéb könyvet a könyvtárosnak be kell mutatni. 

[B2] megjegyzést írt: ld. lejjebb a térítési díj táblázatnál. 
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A könyvtár területéről csak kikölcsönözött dokumentum vihető ki. 
Az olvasó által használt dokumentumokban, a könyvtár egyéb felszereléseiben szándékosan kárt 
okozni tilos. Az olvasó az általa okozott kárt köteles megtéríteni. 
A könyvtár helyiségeinek tisztaságára minden felhasználónak ügyelnie kell. A helyben használt, 
illetve a kölcsönzött könyveket tiszta, megkímélt állapotban kell visszaszolgáltatni a könyvtár 
részére. 
A gyermekkönyvtárat 8 éven aluli gyermekek, csak szülői felügyelettel használhatják. 
A könyvtár termeiben enni, inni nem szabad. Mobil telefont csak úgy szabad használni, hogy 
ezzel ne zavarja a többi olvasót.  
Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet.  
A könyvtárba kutyát behozni tilos. (Kivéve a segítő-és terápiás kutyák.) 
A könyvtár látogatása csak az alapvető higiéniás szabályok betartásával lehetséges. Alkohol, 
kábítószer, vagy más tudatmódosító szer befolyása alatt álló, illetve szembetűnően, érezhetően 
ápolatlan, vagy a közízlést sértő, hiányos öltözéken megjelenő személyek nem látogathatják a 
könyvtárat. Az ilyen személyt a könyvtár munkatársai felkérik a könyvtárból való távozásra. 
A könyvtár a többi olvasó munkáját indokolatlanul zavaró, illetve károkozáson, könyvtári tulajdon 
eltulajdonításán tetten ért személy használati jogait korlátozhatja. 
Bármilyen külső személy vagy szervezet plakátja, szórólapja csak a könyvtárvezető előzetes 
engedélyével helyezhető el a könyvtári terekben. A könyvtár a kihelyezett plakátokat 
eltávolíthatja. 
Infokommunikációs eszközök használata 
Korlátlan idejű, ingyenes WIFI használatot biztosítunk az olvasó által hozott saját eszközzel. 
Dokumentumok fotózása:  
Saját digitális fényképezőgéppel, vagy mobiltelefonnal való fotózás ingyenes, de csak érvényes 
könyvtári tagsággal lehetséges. Minden esetben kérni kell a könyvtáros engedélyét! A szerzői jogi 
szabályozás miatt teljes dokumentumok fotózása nem megengedett.  
Ha a dokumentumban károsodás következik be az olvasó tevékenysége miatt, az olvasó köteles a 
javítást megtéríteni. 
Panaszkezelés 
A könyvtár a panaszokkal, észrevételekkel kapcsolatban a Panaszkezelési Szabályzatban 
rögzítettek szerint jár el. A Panaszkezelési szabályzat és Panaszfelvételi űrlap elérhető az 
Intézmény honlapján, a www.gyalikozhaz.hu címen a könyvtár menüpont alatt, valamint a 
könyvtárban. 
 
Gyál, 2022.      
 
 
 
 
 
 

          Bretus Imre                                                          Hüttner Szilvia                                                                 
     Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár                        könyvtárvezető 
                                   igazgatója



 

  

     Olvasói Nyilatkozat  
   
Alulírott ...................................................................... ezúton olvasói jogviszonyt létesítek az 
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárral. Hozzájárulok, hogy a könyvtár az 
alábbiakban általam önként megadott, és igazolt adataimat az Adatvédelmi Szabályzatnak 
megfelelően a számítógépes és kartonos nyilvántartásában rögzítse, és a továbbiakban az erre 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon nyilvántartsa. 
Az olvasó neve:............................................................. 
Leánykori neve:............................................................ 
Anyja neve:................................................................... 
Születési helye, ideje:................................................... 
Lakcíme:....................................................................... 
Értesítési címe:.............................................................. 
A kapcsolattartást segítő adatok (megadása nem kötelező): 
Telefonszáma:..................................................  E-mail címe:………………………………… 
Szülő telefonszáma:………………………….. Szülő E-mail címe:…….................................  
 
A Könyvtárhasználati Szabályzatban és az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat megismertem és 
elfogadom. 
 
Gyál,................................................                                …........................................... 
                                                                                                      Olvasó/Szülő 
Szülői jótállási nyilatkozat 
A 18 éven aluli gyermekek szüleik által kitöltött, aláírt jótálló nyilatkozat ellenében iratkozhatnak 
be a könyvtárba. A 12 éven aluli olvasó csak a gyermek részlegről kölcsönözhet. 
A jótálló aláírásával vállalja a beiratkozóval szembeni könyvtári kötelezettségek teljesítését, 
melyek a következők: 

• könyvek határidőre való visszahozatala 
• a könyvtár rendjének megtartása 
• a kölcsönzött és helyben használt dokumentumok állagának megóvása 
• kártérítési kötelezettség a dokumentum megrongálása, illetve elvesztése esetén 
• késedelmes visszahozatal esetén a késedelmi díj megfizetése 

 
Szülői jótálló adatai: 
Név*: 
Születési hely*: 
Születési idő (év, hónap, nap)*: 
Állandó lakcím*: 
Levelezési cím*: 
Személyi igazolvány szám*: 
Telefonszám: 
E-mail cím: 
(*kötelező adatok) 
         ………………….................. 
Gyál, 2020. …………            Szülői jótálló aláírása 
 
 
 
 



 

  

• Internetezni a könyvtár nyitva tartási idejében lehet, a szolgáltatás 13 éves kortól vehető 
igénybe könyvtárunkban. 

• Első alkalommal, a géphasználat megkezdése előtt olvasói jogviszonnyal nem rendelkező 
látogatóinkat regisztráljuk, mely díjtalan. A regisztrációhoz az alábbi személyes adatokat 
kell közölni és igazolni (személyi igazolvánnyal, útlevéllel):  

- név, születési név, anyja születési neve, - születési hely, idő, - lakcím. 
• A személyes adatokat az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezeljük, melynek 

megismerését és elfogadását regisztrációkor az internetező aláírásával igazolja. 
• 16 éven aluliak esetében az Adatvédelmi Nyilatkozatot a szülő töltheti ki és írja alá. 
• Internethasználat díja: 300 Ft/óra 
• A használat díját a könyvtáros a használat után számolja ki, arányosan a számítógépnél 

töltött idővel. 
• Saját adathordozó (CD, pendrive, stb.) használatára és nyomtatásra is van lehetőség. 
• Nyomtatás díja: - Fekete-fehér  szöveg 25 Ft/oldal, Kép 40 Ft/oldal-nincs 

 - Színes szöveg 50 Ft/oldal, Kép 50% nyomtatási felületig 100 Ft/oldal 
     50-100% nyomtatási felületig 150 Ft/oldal 

• Szkennelés díja: 60 Ft/oldal. 
• NYOMTATÁSI SZÁNDÉKÁT KÉRJÜK, ELŐRE JELEZZE! 
• A használó a számítógép programbeállításait nem változtathatja meg, ideértve a Windows 

operációs rendszer beállítási lehetőségeit is (asztal beállításai, képernyőkímélő stb.) 
• Az olvasó a munkájához használhatja a számítógépen található irodai programokat, kérésre 

a könyvtáros segítséget nyújt. 
• A számítógépek használatát a könyvtár munkatársai felügyelik. 
• Ha üzemzavart észlel, köteles szólni a könyvtárosnak anélkül, hogy az üzemzavar 

elhárítására beavatkozást kezdeményezne (az elindított program nem futtatható, rendellenes 
kilépés a programból, lefagyás stb.). 

• Saját, magánjellegű dokumentumokat / önéletrajz, személyes adatok, címek, levelek, képek 
stb. / legyenek szívesek törölni a gépből. Ezeket a dokumentumokat ne hagyják az asztalon! 

• A számítógép használata során tilosak az alábbi tevékenységek: gyűlöletet, agressziót 
sugárzó képek, kiadványok, és erotikus jellegű, ill. mások ízlését sértő tartalmak nézegetése, 
feltöltése, mások személyiségi jogainak megsértése, a számítógépre telepített programok 
módosítása, a hálózat biztonságos működését zavaró vagy veszélyeztető információk, 
programok terjesztése (pl. vírusok). 

• A gépre elmentett adatok kikapcsoláskor törlődnek, ezért kérjük önöket, hogy amit meg 
szeretnének tartani, azt a dokumentumok mappába, vagy saját pendrive-ra mentsék el. 

• Az Internet–sarokban is be kell tartani a könyvtárhasználatra vonatkozó szabályokat. 
• A Használati Szabályzat ellen vétőket a könyvtáros figyelmeztetheti, majd jogában áll az 

Internet használatot az olvasó számára megtiltani. 



 

   

[B3] megjegyzést írt: be kell illeszteni a most aktuálisat a 
honlapról, vagy be lehetne írni, hogy az aktuális díjszabás a 
honlapról elérhető + a link 



 

  

Adatkezelési nyilatkozat 
 

A Városi Könyvtár kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek és az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének megfelelően járjon el 
Az adatok kezelésének célja a könyvtárhasználat biztosítása, valamint a kapcsolattartás és a 
tájékoztatás lehetőségének megteremtése a minőségi szolgáltatás érdekében. 
 
A személyes beiratkozás során kötelezőként kért adatok gyűjtésének törvényi jogalapja az 1997. 
évi CXL. törvény 57. §-a és az 1996. évi XX. törvény 4.§-a. A kapcsolattartás érdekében elkért 
adatok gyűjtésének jogalapja az adatok tulajdonosának hozzájárulása. 
 
A könyvtár használói jogviszony létrejöttéhez a fent hivatkozott törvény alapján szükséges 
megadni a családi és utónevet, a születési családi és utónevet, a születés helyét, idejét, anyja 
születési családi és utónevét valamint az állandó lakcímet. A kapcsolattartás érdekében kérjük 
a beiratkozó olvasó értesítési címét, telefonszámát és e-mail címét. 
16 éven aluliak esetében a szülő hozzájárulása és aláírása kell az adatok kezeléséhez. 
Az adatkezelés a fennálló jogviszonyig, azaz 1 évig + 4 évig a szolgáltatás minőségének 
megtartása céljából, összesen 5 évig történik. 
 
A jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a könyvtár a vonatkozó 
jogszabályok előírásai szerint kezelje személyes adataimat és átfogó statisztikák készítéséhez 
felhasználja. 
 
Az adataim megadásával igénybe kívánom venni a könyvtár által nyújtott szolgáltatásokat, illetve 
a könyvtárhasználati szabályzatban meghatározott kedvezményeket, és hozzájárulok adataim 
kezeléséhez. 
 
Hozzájárulásomat adom, hogy a könyvtár a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat 
velem közölje a megadott e-mail címen vagy telefonszámon. 
 
Nyilatkozom, hogy a könyvtár hírlevelére igényt tartok / nem tartok igényt a megadott e-mail 
címemen. (a kívánt rész aláhúzandó) 
 
Alulírott könyvtárhasználó ………………………………………………….. tudomásul 
veszem, hogy a jelen nyilatkozat a jogviszonyom megszűnéséig érvényes és rám nézve kötelező. 
Az adataimban időközben bekövetkező változásokat a könyvtárnak bejelentem. 
Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, 
gondoskodik azok biztonságáról. 
Felhívjuk a Tisztelt Könyvtárhasználók figyelmét, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó 
részletes szabályokat az Adatkezelési szabályzat tartalmazza. Kérjük, olvassák el figyelmesen az 
abban foglaltakat. Az Adatkezelési szabályzat kinyomtatva a könyvtárban, online az Intézmény 
honlapján: https://www.gyalikozhaz.hu tekinthető meg. 
 
 
 
Gyál, 2022 ……………………..                                         ……………………………………. 

   olvasó / szülő 
 
 



 

  

3. számú melléklet 
 

SZABÁLYZAT-LELTÁR 
 
Az Intézmény működését meghatározó dokumentum a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat. 
A városi könyvtár használati szabályzata, a Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje, valamint 
az SZMSZ-szel összhangban készült, a szakmai és gazdasági munka vitelét segítő különféle 
szabályzatok, munkaköri leírások: 

• Számviteli politika 
• Számlarend 
• Eszközök és források értékelési szabályzata 
• Bizonylati szabályzat           
• Önköltség-számítási szabályzat 
• Pénz- és értékkezelési szabályzat 
• Leltározási szabályzat 
• Selejtezési szabályzat  
• Ügyrend 
• Munkavédelmi szabályzat, munkavédelmi kockázatértékelés 
• Tűzvédelmi szabályzat 
• Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszer 
• Anyaggazdálkodási és raktározási szabályzat 
• Kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás rendjének szabályzata 
• Iratkezelési szabályzat 
• Közbeszerzési szabályzat 
• Internethasználati szabályzat 
• Gyűjtőköri szabályzat 
• Munkaköri leírások gyűjtője 
• Igazgatói utasítások gyűjtője 
• Házirend 

[VE4] megjegyzést írt: elnevezés? 

[VE5] megjegyzést írt: ez a teljes? 



 

  

4. számú melléklet 
Gyűjtőköri Szabályzat 

A könyvtár típusa, nagysága, feladatköre, munkaszervezete 
 
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár összevont intézményként Gyál Város 
nyilvános közkönyvtára, a város központjában az Arany János Közösségi Házzal szervezetileg egy 
intézményt alkotva közművelődési feladatokat lát el.  
Könyvtárunk települési feladatkörű, általános gyűjtőkörű közkönyvtár a város és 
vonzáskörzetének könyvtári ellátásáért felelős. Feladatait felnőtt- és gyermekrészleg, valamint 
helytörténeti gyűjtemény működtetésével látja el. 

A könyvtár környezete 
Gyál 1997 óta város, lakosainak száma: 25 631 fő  
Oktatási intézmények a városban: 3 általános és 1 középfokú oktatási intézmény, 1 zeneiskola 
található a településen. Iskolai könyvtár mindegyik intézményben működik. 
A könyvtár állománya, feladata, működése 
A könyvtári állományt közel hatvanezer dokumentum alkotja. A gyűjtemény nagy része a felnőtt 
könyvtárban található, melyben közel azonos számban szerepel szépirodalom és szakirodalom. A 
gyermekkönyvtár állományát, - mely nagyjából 20%-a a teljes állománynak - mesék, 
képeskönyvek, ifjúsági szépirodalom és szórakoztató irodalom, valamint tudományos- 
ismeretterjesztő könyvek alkotják. Mindkét részlegen van kézikönyvtári gyűjtemény, mely helyben 
használható.  
Az Intézmény nyilvános közkönyvtárként általános gyűjtőkörű könyvtár, települési ellátási 
feladattal: gyűjteményével, ill. a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásainak közvetítésével a 
város és környéke lakosságának könyvtári ellátását biztosítja.  
Kiemelt feladatként gyűjti, őrzi, feldolgozza, és rendelkezésre bocsátja a városra vonatkozó 
szakirodalmat. 

A könyvtár gyűjtőköre 
A gyűjtőkörbe csak könyvtári használatra alkalmas formában megjelent dokumentumok tartoznak. 
Egyéni használatra kiadott művek (pl. munkafüzetek, „babakönyvek”, színezők, stb.) nem 
tartoznak a könyvtár gyűjtőkörébe. Spirálkötésű, sérülékeny formában kiadott műveket csak akkor 
szerzünk be, ha a helytörténeti külön gyűjteménybe kerülnek vagy kartográfiai kiadványok. Egy 
adott mű többféle hordozón is beszerezhető. Ha a gyűjtőkörbe tartozó dokumentumhoz melléklet 
is tartozik, akkor az is beszerzésre kerül. 
A gyűjtés szempontjai: 
1. formai  
2. nyelvi 
3. időrendi  
4. tartalmi szempontok 
5. földrajzi szempontok 
 

1. Gyűjtött dokumentumtípusok formai szempontból 
1.1. Papíralapú (hagyományos) dokumentumok: könyv, időszaki kiadvány, térkép, leporelló, 
aprónyomtatvány, kézirat és fénymásolat /csak helytörténeti jellegű/. 
Szakdolgozat /csak Gyálról szóló vagy gyáli szerző által készített/. 
1.2. Nem papíralapú (nem hagyományos) dokumentumok: CD, DVD, diafilm illetve csak 
helytörténeti jellegű magnókazetta, videó kazetta. 

 
2. Nyelv 

Válogatva: magyar nyelven megjelenő dokumentumok; a világnyelvek tanulását segítő 
nyelvkönyvek, munkafüzetek, szótárak, hangzó dokumentumok. 



 

  

Erősen válogatva: angol, francia, német, orosz, olasz, spanyol, latin, cigány nyelvű 
dokumentumok. 

3. Időrendi szempontok 
Válogatva: napjaink, és az azt megelőző 10 év. 

4. Tartalmi szempontok 
4.1. Szépirodalom 
A szépirodalmi művek a tartalmas kikapcsolódás, élményszerzés, szórakozás mellett az általános, 
középiskolai és felsőoktatási tanulást, ismeretszerzést is szolgálják. A gyűjtőkörbe a magyar és a 
világirodalom klasszikusai, mérvadó mai alkotók művei, új stílusokat, formákat képviselő 
alkotások, bestsellerek, lektűrök, népköltészeti alkotások tartoznak. 
Antológiák, évkönyvek, gyűjteményes munkák: válogatva. 
Az egyes nemzetekhez, népcsoportokhoz, nyelvterületekhez, stílusokhoz, alkotói csoportokhoz, 
irodalomtörténeti korszakokhoz, ünnepekhez, témákhoz, egy-egy időszakhoz kötődő művek: 
válogatva. 
Kritikai kiadások: csak a magyar irodalom klasszikusainak alkotásaiból. 
Életmű sorozatok: válogatva, csak azokat a műveket, amelyek a gyűjtőkör részei, figyelembe véve 
az adott mű már meg lévő példányszámait. 
Kötelező olvasmányok: teljességre törekvően a helyi és környékbeli általános és középiskolák 
által kijelölt művek. 
Képregény, manga: csak a műfaj klasszikusainak számító, mérvadó mai alkotások. 
Kizárva: nyelvileg igénytelen, pornográf, durván brutális, szadista, erősen „kísérleti” jellegű, 
erősen szélsőséges nézeteket tükröző művek. 
4.2. Ismeretterjesztő és szakirodalom  
Az ismeretterjesztő és szakirodalom célja a tájékozódás, az „élethosszig tartó tanulás”, a korszerű 
ismeretek, információk megszerzésének segítése, a szabadidő hasznos eltöltéséhez, 
kikapcsolódáshoz kapcsolódó irodalom (utazás, hobbi stb.) biztosítása. A tanulást segítő irodalom 
a középiskolás és a felsőfokú képzésben résztvevők igényeit szolgálja, illetve ezekhez a 
tudásszintekhez igazodik. 
Általános és középiskolai tankönyveket nem vásárolunk. 
Kizárva: erősen hipotetikus művek, erősen szélsőséges nézeteket tükröző mű. 
4.3. Sajtótermékek 
Napilapok, hetilapok, folyóiratok, különszámok: válogatva a magyarországi, magyar nyelvű 
kínálatból a korszerű ismeretszerzést biztosító, a kikapcsolódáshoz, hobbihoz, az általános, a 
közép- és a felsőoktatáshoz, teljességre törekvően: a város és a vonzáskörzet életéhez köthető 
sajtótermékek. 
Kizárva: nyelvileg igénytelen, erősen szélsőséges nézeteket tükröző propagandisztikus kiadvány. 
4.4. Kartográfiai kiadványok 
Válogatva: Közigazgatási és domborzati térkép, atlasz: világatlasz, Magyarország, Budapest, 
Magyarország megyéi, várostérképek / magyar és európai városok/ turistatérképek. 
Történelmi atlasz, térkép: világtörténelem és Magyarország története. 
Teljességre törekvően: Gyál és vonzáskörzete térképei. 
4.5. Szoftver, adatbázis, prezentáció 
Válogatva: a könyvtári munkafolyamatok, az olvasók által használt számítógépes szolgáltatások 
üzemeltetéséhez szükséges dokumentumok. 
A könyvtár által digitalizált tartalmak. (pl. újságok, könyvtárhasználati prezentáció stb.) 
4.6. Utolsó példány 
Egy adott mű egy példányát az ismeretterjesztő irodalomból vagy a szépirodalomból. Ha egy 
műnek több kiadása van, akkor csak a legfrissebb kiadás utolsó példányát őrizzük meg. 
Kizárva: avult tartalom, efemer szépirodalom. 
 



 

  

5. Földrajzi szempontok 
A gyűjtőkör kiterjed az egész magyar könyv- és dokumentumkiadásra és erősen válogatva a 
külföldön megjelent kiadványokra. 

6. Példányszámok 
Példányszámok kialakítása a már meglévő állomány, egy-egy mű kiadásai és a várható kereslet 
függvényében történik. 
Könyvtárunk állományában az alábbi keretszámok a mérvadóak egy kiadásból: 
Szépirodalom 1- 3 példány 
Kötelező irodalom 1-5 példány 
Ismeretterjesztő és szakirodalom 1- 2 példány 
Helytörténeti irodalom 1 – 5 példány 
Időszaki kiadványok 1 – 1 példány 
Nem nyomtatott, nem papír alapú kiadványok: 1 példány 

7. Megőrzési kötelezettség 
Végleg: helytörténeti állomány; gyáli sajtótermékek; szakdolgozatok; dedikált példányok, 
könyvtárunk irodalmi /vers és prózaíró/ pályázatára beküldött kéziratos anyagok. 

8. Tájékozódás és beszerzés forrásai 
Beszerzés történhet vásárlással és ajándékozással. 
Dokumentum beszerzéskor a könyvtár elsődleges tájékozódási forrása az olvasói igények, az 
internetes könyváruházak, és egyéb terjesztői-kiadói reklámok. 

9. Állományapasztás 
A könyvtári állományapasztást a 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet szabályozza. 
A könyvtár az állomány nyilvántartásából a dokumentumokat: 

- tervszerű állományapasztás során, 
- természetes elhasználódás folytán, 
- egyéb okból: megengedhető hiány (káló) kapcsán vezeti ki. 

Kényszerű kiiktatás: a dokumentum megrongálódása, elvesztése, hiánya miatt. 
Tervszerű állományapasztás:  

- tartalmi elavulás miatt  
- ugyanazon mű újabb, korszerűbb kiadása jelenik meg  
- használati igény csökkenése, vagy teljes hiánya miatt a példányszám egy része fölöslegessé 

vált 
- duplumok nagy száma 
- gyűjtőköri módosulás 

Jogcímenként külön törlési jegyzék készül. A jegyzék tartalmazza a dokumentum leltári számát, 
címét, szerzőjét, darabszámát és értékét. 

Könyvtári egységek – kölcsönözhető állomány 
1. Felnőtt könyvtár 
Szépirodalom: 
Válogatva: a magyar nyelven megjelenő művek. 
Erősen válogatva: eredeti nyelven angolul, franciául, németül, oroszul megjelenő művek. 
Ismeretterjesztő és szakirodalom: 
Válogatva: tudománytörténet, könyvtártudomány, médiaismeret, médiatörténet, filozófia, 
pszichológia, vallástudomány, vallástörténet, szociológia, szociográfia, belpolitika, külpolitika, 
pedagógia, nevelés, közművelődés, néprajz, folklór, számítástechnika, természettudományok, 
mentálhigiéné, egészséges életmód, gyógyítás, művészettörténet, irodalomelmélet, magyar 
irodalomtörténet, útikönyvek, honismeret, életrajz, magyar történelem, ezoterika, közgazdaság, 
jog, műszaki tudományok, háztartás, mezőgazdaság, szervezés, marketing, nyelvtudomány, 
nyelvkönyvek, szótárak, egyes nemzetek irodalmának története, egyes országok történelme. 



 

  

Erősen válogatva: egyes nemzetek irodalomtörténetéről, történelméről, honismeretéről szóló 
szakirodalom világnyelveken. 
Időszaki kiadványok: válogatva. 
Kizárva: mozgóképek, aprónyomtatvány, fénykép, fénymásolat, kézirat, szabvány – kivéve, ha az 
helytörténeti anyag. 
2. Gyermek könyvtár 
Szépirodalom 
Válogatva: az óvodás és az általános iskolai korosztály számára befogadható magyar nyelven 
megjelenő alkotások, az egyes népek, nemzetek magyar nyelven megjelent népköltészeti 
alkotásai. 
Kizárás: iskolai tankönyvek, munkafüzetek, színezők, feladatlapok, mosható babakönyvek. 
Ismeretterjesztő irodalom 
Válogatva: az óvodai és általános iskolai korosztály információszerzéséhez, tanulásához, 
tudásszintjükhöz igazodó, középiskolai felkészüléséhez kapcsolódó magyar nyelvű irodalom. 
Időszaki kiadványok 
Erősen válogatva: a magyar nyelven megjelenő, az óvodás és általános iskolás korosztály számára 
befogadható kiadványokból. 
Kizárva: aprónyomtatvány, fénykép, fénymásolat. 

 
Nem kölcsönözhető állományrészek 

 
1. Olvasótermi állományok - kézikönyvek 
Az olvasótermek állománya az általános, közérdekű és az egyes tudomány- és ismeretágakhoz 
kapcsolódó alapinformációkhoz való hozzáférést biztosítja. 
 
1.1 Felnőtt könyvtár 
Válogatva: általános, életrajzi és szaklexikonok, enciklopédiák, tudományterületek bibliográfiái, 
összefoglaló művei, monográfiák, adattárak, határozók, atlaszok, képzőművészeti albumok, 
világnyelvek és a latin nyelv nagy szótárai, a magyar és a világnyelvek értelmező, etimológia, 
helyesírási szótárai, repertóriumok magyar nyelven  magyar nyelvű szépirodalmi gyűjteményes 
munkák (szöveggyűjtemény, ünnepek), jogszabálygyűjtemények, statisztikai évkönyvek: a KSH 
által kiadott Statisztikai évkönyv, Demográfiai évkönyv, Területi statisztikai évkönyv, magyar 
népszámlálási adatok. 
 
1.2. Gyermek könyvtár 
Erősen válogatva: az általános iskolai korosztály számára szükséges és befogadható információkat 
tartalmazó magyar nyelvű általános, életrajzi és szaklexikonok, enciklopédiák, atlaszok, a magyar 
nyelv értelmező, helyesírási szótárai. 
Magyar nyelvű szépirodalmi gyűjteményes munkák (szöveggyűjtemény, ünnepek). 
 
2. Segédkönyvtár 
Az adott területen folyó munkát segítő magyar nyelvű bibliográfia, szakirodalom, szabvány, 
jogszabálygyűjtemény nyomtatott vagy elektronikus formában. 
2.1. Tájékoztató segédkönyvtár 
Válogatva: a közkönyvtári, városi könyvtári munka minden területével, a magyar könyvtári 
rendszerrel kapcsolatos magyar nyelvű szakirodalom, a különböző szintű könyvtáros képzések 
tankönyvei, példatárai, a magyar könyvtáros szakmai egyesületek kiadványai, évkönyvei, a 
könyvtárban folyó munkafeladatok elvégzéséhez szükséges könyvtári szabványok. 
Erősen válogatva: szakkönyvtárakat, községi, falusi könyvtárakat érintő szakirodalom. 
2.2. Állományalakító segédkönyvtár 



 

  

Válogatva: az állományalakító és feltáró munkához szükséges magyar nyelvű szakirodalom, 
könyvtári szabványok. 
2.3. Gyermekkönyvtári segédkönyvtár 
Válogatva: a gyermekkönyvtári munkát segítő könyvtári szakirodalom. 
 
3. Helyismereti külön gyűjtemény 
Adott településen működő közkönyvtár felelős a településre vonatkozó információk 
összegyűjtéséért, feltárásáért, megőrzéséért és szolgáltatásáért. A helyismereti gyűjtőmunka Gyál 
város életéhez, történetéhez köthető, a nyilvánosság számára megjelentetett információk, ill. 
dokumentumok gyűjtésére és a helyi alkotók műveire terjed ki. A könyvtár irodalmi /vers és 
prózaíró/ pályázatára beküldött kéziratos anyagok szintén a helyismereti gyűjtemény részét 
képezik. 
Egyes esetekben nem publikus anyagok is a helytörténeti gyűjtemény részeit alkothatják. 
Vonzáskörzethez tartozó települések: Felsőpakony, Alsónémedi, Ócsa, Vecsés. 
 
3.1. Szépirodalom 
Teljességre törekedve: megyei és a helyi antológiák, helyi szerzők alkotásai, amelyeket az adott 
településen alkotott, függetlenül a tartalomtól. 
Válogatva: nem helyi szerzők, tartalmában a településekhez köthető alkotásai. 
 
3.2. Ismeretterjesztő és szakirodalom 
Teljességre törekedve: monográfiák, bibliográfiák, konferenciaanyagok, adattárak, tanulmányok, 
újságcikkek, amelyek a városhoz köthetők. 
Válogatva: Pest megyével kapcsolatos dokumentumok. 
 
3.3. Időszaki kiadványok 
Teljességre törekedve:  

- a városban megjelenő újságok, folyóiratok, kivétel a hirdetési újságok, 
- iskolai és kulturális kiadványok 

Válogatva: 
- Pest megyei, kistérségi, városi statisztikai évkönyv, 
- a vonzáskörzet településein megjelenő helyi újságok, folyóiratok, 
- Gyál és a vonzáskörzethez tartozó települések közigazgatási, domborzati térképei, atlaszai. 

 
3.4. Önkormányzati értesítők, jegyzőkönyvek - Csak Gyálra vonatkozóan gyűjtjük: 
Teljességgel: közgyűlések jegyzőkönyvei nyomtatott formában öt évig,  
Hatályos önkormányzati rendeletek, határozatok 
Intézményünk életével foglalkozó beszámolók, tervek 
 
3.5. Kéziratok, szakdolgozatok  
Teljességre törekedve: 

- a Gyálra vonatkozó szakdolgozatok, valamint gyáli szerzők szakdolgozatai bármely 
témában 

- a gyáli könyvtár éves beszámolói, munkatervei 
- helyi szerzők, a város életében meghatározó szerepet játszó személyek visszaemlékezései 
- teljes egészében Gyál intézményeinek történetével, működésével kapcsolatos 

szakdolgozatok 
3.6. Aprónyomtatványok 
Teljességre törekedve: az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár kiadványai, plakátjai. 
 



 

  

3.7. Állóképek, fényképek,  
Válogatva: városképek, közintézmények, közterületek, képzőművészeti alkotások, a könyvtár 
életével kapcsolatos képek, a könyvtár fotópályázatára beküldött képeket mind megőrizzük 
3.8. Mozgóképek, filmek 
Teljességre törekedve: 

- helyi kábeltévé könyvtárral kapcsolatos anyagai (nem csak híranyag) 
- nem helyi alkotók várossal kapcsolatos játék- és dokumentumfilmjei 
- a várostörténettel kapcsolatos helyi konferenciák anyaga 

 
3.9. Hangdokumentumok 
Teljességre törekedve:  

- helyi szerzők, a város életében meghatározó szerepet játszó személyek visszaemlékezései 
- helyi alkotók, előadók zenei dokumentumai 
- helyi rádiók hosszabb (nem hír jellegű) műsorai a könyvtárral kapcsolatban 

 
3.10. A könyvtár kiadványai: Teljességgel gyűjtendők. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2023. évi 
munkatervére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Mellékelten Önök elé terjesztem a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkatervére 
vonatkozó – Polgármesteri Hivatal által elkészített – javaslatot. A munkaterv-tervezet készítése során figyelembe 
vettük az előttünk álló megoldandó legfontosabb feladatokat, azokat havi ütemezésben építettük be a tervezetbe. 
 
A munkaterv elkészítésének kötelezettségét Gyál Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 
11. §-a írja elő. 
 
Kérem Önöket, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek annak érdekében, hogy 
testületi üléseinket a jövőben is szabályozott rendben tudjuk megtartani. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti – 2023. évre 
vonatkozó – munkatervet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Oktatási és Kulturális Bizottság 
    Ifjúsági és Sport Bizottság 
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
    Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 
Gyál, 2022. november 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 
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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
………/2022.(……..) sz. határozatával elfogadott 

2023. évi munkaterve 
 
 
Állandó napirendi pontok: 
 

 Polgármester beszámolója a két testületi ülés között tett intézkedésekről 
 Polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

  Egyebek 
 
 
Január 26. 
 

1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotására (a 
rendelettervezet benyújtása) 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

2. Javaslat Gyál Város Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének részleges módosítására: Gyál 
5060/2, 0169/16-19, 4363/4, 2587, 2611, 2615 és 2617 hrsz.-ú ingatlanaira vonatkozóan. A dokumentáció 
elfogadása 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. Javaslat a 2020-2025. időszakra vonatkozó Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára és 
aktualizálására 

 
Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester  

Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

4. Javaslat a gyáli általános iskolák 2023/2024 tanévre vonatkozó felvételi körzeteinek módosításával 
kapcsolatos vélemény kinyilvánítására 

 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

5. Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde által nyújtott bölcsődei ellátásra vonatkozó 2023. évi önköltségszámítás 
megismerésére, és intézményi térítési díj meghatározására 

 
Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
 

6. Javaslat Bretus Imre, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár illetményének megemelésére, 
munkaszerződésének módosítására 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

7. Javaslat Dr. Szécsényi-Nagy Balázs a Városi Egészségügyi Központ intézményvezetője 
munkaszerződésének módosítására 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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8. Javaslat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának béremelésére 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

9. Javaslat a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezető igazgatójának 
béremelésére 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

10. Javaslat a Gyáli - Városgazda Gazdasági – Műszaki Ellátó Kft ügyvezető igazgatójának béremelésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

11. Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2022. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
                  Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság  
                  Szociális és Egészségügyi Bizottság 
                  Ifjúsági és Sport Bizottság 
                  Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
 
Február 23. 
 

1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotására (a rendelettervezet 
elfogadása) 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
                  Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság  
                  Szociális és Egészségügyi Bizottság 
                  Ifjúsági és Sport Bizottság 
                   Oktatási és Kulturális Bizottság 

 
2. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének módosítására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

3. Javaslat a természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet módosítására  
 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítására: a Helyi Építési Szabályzat és 
a mellékletét képező Szabályozási terv módosítása Gyál 4856/6 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanra 
vonatkozóan. A dokumentáció elfogadása 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervére 
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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6. Javaslat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítására 
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

7. Javaslat Gyáli - Városgazda Gazdasági – Műszaki Ellátó Kft. 2023. évi üzleti tervére 
 
Előterjesztő: Lendvai György ügyvezető igazgató 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

8. Javaslat GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervére 
 
 Előterjesztő: Horváth Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

9. Javaslat „közművelődési intézmény technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak 
gyarapítására vonatkozó” közművelődési támogatás pályázat benyújtására és saját erő biztosítására 

 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

10. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2022. évi működéséről szóló beszámoló 
elfogadására 

 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

11. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2023. évi munkatervének - és annak részét 
képező éves intézményi szolgáltatási terv - jóváhagyására 

 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

12. Javaslat a Kertváros Szociális Központ által nyújtott szociális ellátásokra a Társulási Tanács által 2023. évre 
megállapított intézményi, és személyi térítési díjak megismerésére, és egyetértés kinyilvánítására 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
13. Javaslat pályázat kiírására a civil szervezetek támogatásához  

 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

14. Javaslat pályázat kiírására sport célú támogatás elnyeréséhez 
 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Ifjúsági és Sport Bizottság 
 

15. Javaslat a Települési Értéktár Bizottság 2022. II. félévi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester   
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

16. Javaslat a 2023. évi közbeszerzési terv elfogadására  
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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17. Javaslat a Polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 
Zárt ülés: 
 

18. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetői pályázat elbírálására, az új 
intézményvezető megbízására 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

 
 
Március 30. 

 
1. Javaslat a Városi Egészségügyi Központ 2022. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására 

 
 Előterjesztő: Dr. Szécsényi-Nagy Balázs intézményvezető 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

2. Javaslat Gyál Város Önkormányzata új Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására 
 
  Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
                   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság  
                   Szociális és Egészségügyi Bizottság 
                   Ifjúsági és Sport Bizottság 
                   Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

3. Javaslat a 2023. évi nyári napközi időtartamának meghatározására 
 

Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

4. Javaslat Gazdaház eszközbeszerzésére 
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 
Április 27. 
 

1. Beszámoló a DPMV Zrt. 2022. évi mérlegéről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Beszámoló a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2022. évi mérlegéről és 
közhasznú jelentéséről 

 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

3. Beszámoló a GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi mérlegéről 
 
 Előterjesztő: Horváth Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Beszámoló a Gyáli - Városgazda Gazdasági – Műszaki Ellátó Kft. 2022. évi mérlegéről 
 
 Előterjesztő: Lendvai György ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. Javaslat a 2. sz. háziorvosi praxissal kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
6. Beszámoló a civil szervezetek számára 2022. évben nyújtott támogatások felhasználásáról 

 
  Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
  Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

 
7. Javaslat a civil szervezetek pályázatainak elbírálására, a támogatás felosztására 
 
  Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
  Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
8. Beszámoló a sport szervezetek//sportolók számára 2022. évben nyújtott támogatások felhasználásáról 
 
  Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
  Tárgyalja: Ifjúsági és Sport Bizottság 
 
9. Javaslat a sport célú pályázatok elbírálására, a támogatás felosztására 
 
  Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
  Tárgyalja: Ifjúsági és Sport Bizottság 

 
10. Javaslat iskolai alapítványok támogatására 

 
Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

11. Javaslat a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím pályázati kiírására 
 

Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja:  Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

12. Javaslat Önkormányzati feladatellátást segítő pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára – pályázati 
lehetőség függvényében 

 
Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
Zárt ülés: 
 

13. Javaslat a 2023. évi Dr. Pusztai Lajos Emlékdíj odaítélésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

14. Javaslat a 2023. évi Gyáli Közoktatásért Díj kitüntetés odaítélésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
 
Május 25. 
 

1. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadás) 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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2. Javaslat a Dabasi Rendőrkapitányság 2022. évi beszámolójának elfogadására 

 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. Javaslat a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 2022. évi tájékoztatójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. Javaslat Gyál Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
2022. évi átfogó értékelésének elfogadására 

 
Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
5. Javaslat a gyáli óvodákban a 2023/2024. nevelési évben indítható csoportok számának meghatározására 

 
Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

6. Javaslat a Városi Egészségügyi Központ 2023-2027 közötti időszakra vonatkozó Szakmai tervének 
elfogadására 

 
Előterjesztő:  Nagy József Elek alpolgármester 
Tárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
7. Javaslat az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 2022. évi tevékenységéről szóló értékelő 

jelentések elfogadására 
 

Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja:  Oktatási és Kulturális Bizottság 

 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
8. Beszámoló a 2022. évi belső ellenőrzési vizsgálatainak tapasztalatairól 

 
Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 

Június 29. 
 

1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat nyári intézményi felújítással kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Zárt ülés: 
 

3. Javaslat a 2023. évi Kiváló Gyáli Sportolói Díj odaítélésére 
 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Ifjúsági és Sport Bizottság 
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Szeptember 28. 
 

1. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2023. év első félévi költségvetésének teljesítéséről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat Gyál Város vezetékes ivóvíz és szennyvízelvezető rendszerére vonatkozó (2024-2038) gördülő 
fejlesztési terv elfogadására 

 
Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

                   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához való 
csatlakozásra 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
  

4. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2023-2034 közötti időszakra vonatkozó Idősügyi Stratégiájának 
elfogadására 

 
 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 

Tárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

5. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2023. I. félévi munkájáról 
 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
 
Zárt ülés:  
 

6. Javaslat a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím pályázatainak elbírálására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

7. Javaslat a Pest Megyei Önkormányzat által alapított díjakra való felterjesztésre 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
 
Október 26. 
 

1. Javaslat likviditási hitelkeret újrabiztosítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat a  Gyáli Bóbita Bölcsőde 2022/2023. nevelési évéről szóló beszámoló elfogadására 
  

 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

3. Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda 2022/2023. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
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4. Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda 2022/2023. évi beszámolójának elfogadására 

 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

5. Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda 2022/2023. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

6. Javaslat lejárt víziközmű-szolgáltatóval (Dél-pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.) kötött szerződés 
meghosszabbítására, a Gyál város közigazgatási területén belül keletkező nem közművel összegyűjtött 
háztartási jellegű szennyvizek begyűjtése tárgyában  

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja:  Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 

 
 
Zárt ülés: 
 

7. Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására  
 

 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
 
November 30. 

 
1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítására 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

  Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat a 2024. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

 
3. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2024. évi munkatervére 

 
  Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
                  Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság  
                  Szociális és Egészségügyi Bizottság 
                  Ifjúsági és Sport Bizottság 
                  Oktatási és Kulturális Bizottság 

 
4. Javaslat a 2024. évi köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló rendelet megalkotására 

 
  Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester  
  Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
5. Javaslat Gyál Város vezetékes ivóvíz és szennyvízelvezető rendszerére vonatkozó (2023-2037) gördülő 

fejlesztési terv módosítására 
 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

6. Javaslat a gyáli óvodákban nevelt, és saját alkalmazású közalkalmazott gyógypedagógussal el nem látott 
szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek megbízási szerződés keretében 
történő ellátására, fejlesztésére a 2024. évben 
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Előterjesztő:  Nagy József Elek alpolgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 
 

7. Javaslat az önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyására 
 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
Zárt ülés: 
 

8. Javaslat a Gyáli Közművelődési Díj odaítélésére 
 
  Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
  Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
 
 
 

 
December 1. 
 
Közmeghallgatás: 
 

1. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2023. évi gazdálkodásáról 
2. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2023. évi fejlesztéseiről 
3. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2024. évre vonatkozó terveiről 
4. Közérdekű kérdések és bejelentések 

 
G y á l, 2022. november ….. 
 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály Rozgonyi Erik 
 polgármester címzetes főjegyző 
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