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A Gdcseji M zeum
Szervezeli ds Miik disi Szabdlyzata
l. Altrlinos rcrdelkoz6sck
1.1 A szetvezeti is miki.lisi sz.tb.iltz.tl (SZMSZ) citio

Az SZMSZ a jogszabrilyi el6irdsoknah megteleltien meghaterozza a muzed.iis intdzm6ny
szervezeti felepitdsdt, az intdzmeny miikdddsCnck bels<i rendjdt. a bcls6 6s a kiils6
kapcsolatoka, hatiskdrttke vonatkoz6 megellapitd$okat ds mindazon rendelkezeseket,
amelyeket jogszabdly ncm utal mAs hatiskdrbc.

1.2

Az

,7 szeNezeti i"-

mikbdisi szobdlyzat szenilyi ls idiibeli hatdlya

SZMSZ szemdlyi hatalya kdrelezd drvinnycl kitcrjed

a

Ciicseji Mtizcum

ds

tagirtdandDyei, illetve mrikddisi egysdgei valamennyi alkalmazottjdra.
Az SZMSZ Zalaegerszeg Megyei Jogri Viiros Kdzgyrilise Oktatasi. Kultunilis. l8ns6gi is
Spon Bizottsrigdnak j6viihagy{srival ldp hatalyba. ds hatdrozatlan id6re sz6l. Megtekinthet6 a
Cdcseji M'izeum tiftersAgiin. valamint az inldzm€ny honlapjAn (w\.w.eocsciimuzcun.hu).

2. A Gticseji

Mizeum jogdllisa, ahpvet6 adatai

2.1 A Gdcseji Mtbeum jogtilltiso, besorolisa

A

Gdcseji Mizeum Zalaegerszeg szdkhelyii. Zalaegerszeg Megyei
Onkomfnyzata fenntanasaban miikiid6 mcgyei hat6kdrii verosi mizeum.

mcgncvezdse:
Szdkhelye:

Cdcseji Mize'lm
8900 Zalaegerszeg Batthyany L. u.2.

Az intdzm6ny

Az intdrcndny besorolisa

:

. tevdkenysdgdnekjellcgcalapj6n:

.

feladatelatashoz gyakorolt tlnkci6

.

jogAlldsa

.

sza.kmai

2.2. Az

Jog[

szerint:

szerint:
szempontb6l:

kdzszolgaltatdkdltsigvetesiszerv
tipusa: kdzintdzm€ny
mulcum
iinrill6an nrokdd<i ds gazdrllkod6
kiiltsegretesi szerv
<inAll6.jogi szemdlykint miikdd6
kdltsCgvetCsi szerv
megyei hat6kdrii v[rosi mlzeum

inltzniny adotai

A mtzeum iutdzmdnyi tdrzssztna: 4331 l4

Azintdzmdnyad6sz6ma:
EU-s

ad6szim:

A mtzeum

szdmlaszdma:

15433114-2-20
IIU-15433114

l' Bank Nya. l)dl' Dunantfli Rigio. Zalaegerszegi
Igazgatoseg. I I749008- 54331 14-00000000

Ol

1

Veros

Egydb elktil6nitett szimla (alszdmla)

szima:

I I 749008-l 54131 l4-10030008
r r 749008- r 54331 r 4- 10040007
I I 749008- I 5433 I l4-l 0050006
I 1749008-l 5433 l t4-10060005
I I 749008- 15433 I t4-10070004
I t749008- 154331 l4- t0080003
l l 749008- I 5433 I I 4- 10090002
l r 749008- 154331 l4-10100008

I t749008- 15431I
I I 749008- I 5,133 I
I I 749008-15433 r

I4-l0l

10007

l4-t0t 20006
l4-r0r30005

2.3 Az intdzmany lennlortojo

Neve:
Cime:
2.J.

Zalaegerszeg Megyei Jogi V6fos Onkorminyzala
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. l7-19.

llapitd okirot

M6dosilou alapito okiralaLnak

kclte:

2017. junius 7.

M6dositonalapitookiratanaksztuna:

f08-17/2017

Elfogadiisihaliirozaliinaksztuna:

ZMlyK9ll2017.(y.18.)sz.hat{^rczat
2017. jrinius 15.

Alapir.is
Torzskttnyvi bejeglzds

1950

HatAlyos:
idripontja:
detuma:
^.zi

elfieny

gazdasilgi ilgyeinek

1979. december 29.

inGzdje: Kt zgyiijteminyi is Kdzmiivel6d6si Cazdasiigi
EIldt6 Szervezet (KKCESZ)

3. Kozfeladraoh foglrlkoztrl{si jogvilzony
3. 1.

Az intizminy jogszabdlyban meghatdrozou kii{eladato

A

muzedlis in6zmdnyekr6l. a nyilvenos kdnyvtfui ellatAsrol 6s a kdzmiiveltidesrtil sz6ld
1997. €vi CXL rnrvdny (Kulrv.) 37lA. 6, 32 $, 45 $, 45lA $-ai alapjrin gondoskodik a
kulturilis javak meghalarozo( anyagenal folyarnatos gyiijt€ser6l. nyilvan(anasardl,
meg6rzdsdr6l ds restaurdldsllr6l. tudomenyos f'eldolgozis{r6l es publikiiltsd{61, valamint
kidllitasokon ds m6s m6don ttn€n6 bemutatiistudl. a kitzmiivelddisi es kozgyiijtemdnyi
feladatok ell6tdslr6l.
A kultunilis drdkseg vddelmdr6l sz6lo 2001. dvi LXIV. tdrvdny 20. $-a alapja,n terilledleg
illerikes muzeumkdnl regeszEti feltfuSst vdgez.
3

2 Az intdzminy foglalkozlololtjoitu vonolkoz6.foglalkoztatdsi jogviszony:
- ktizalkalmazoft i jogviszony

- megbizisi jogviszony
- munkaviszony
- v6llalkozis jellegii jogviszony
- kozfoglalkoztatasi jogyiszony

.t

4. Az int6zm6ny tcv6kenys6g6nck

1

I

Az

bcsorolis.i

intizminy aldptevikenysiginek dllanhaztartasi szaldgazati besorolasa:

910200

Mizeumi tev€kenysdg

I2

Az intdzmiry s:ukJelatlutui

1.2

I

Kormiryzati lunkci6k (kDzponti (:OFOG-kil) szetinli olaptevikenysigi
szak/eladat

041231
041233
082030
082042
082061
082062
082063
082064
082070

Rdvididritartamikdzfoglalkoztat6s
Hosszabbidittartamrlkiizfoglalkoztatdsa
MLivdszetitcvdkenyscgck(kivdve:szinhdz)
Kdnyvtdridlbmdnygyarapitrsa.nyilv.intartdsa
Muzeumi gyiijlemenyi tcvdkenysdg
Mfzeumi tudomenyos feldolgoz6 ds publikdci6s tevdkenysdg
M[zeumikidllitesircvdkenysdg
Mtizeumikdzmiivel6ddsi,kttzainsdgkapcsolatitevdkenysig
Td(dnelmi hcly. ipitminy. cgyib lAtviinyossiig mrikddtetdse 6s
tamogatesa

082091
082092

Kijznriirckides - kdzdss€gi is rArsadalmi rdszv€tel fejleszldse
Krizmtivel<idds - hagyominyos ktizdssegi kultwllis ertikek
gondozisa
Ktinyvkiadds
Egydb kiadoi tcvckcnysig

083020
083030

A mizeud vdlhlkozrsi tev6kenysdget nem folytst.
5. A Giicseji

Mtzeum

A kdltsdgvetds tervezise

kaihs6gvet6se

ds vdgrchajtasa a 2011.

dvi CXCV. tdrvdny, a 368/2011. (XILl9.)

KormAnyrendelet alapjrir, ilJetve az el6bbieket m6dosit6 aktu6lis jogszabiilyok, valamint
iinkorm6nyzat kitlts€gvetdsi koncepci6jAnak figyelembe vdteldvel tiirtdnik.
Az e l6ze te: kAl t -ti gve t is i j

uyr.rs

iu

lu I I arvezise :

Az intdzminy el6zetes kdltsdgvetdsi javaslarat a fbnntart6 eltal meghaterozott hatdridtire

ds

tartalommal kdsziti el.

eldzetes katltsdgvetdsi .iavaslatet a KKCESZ vezet6je kdsziti el, is
gondoskodik a szervezeti egysdgek lervezesi feladatainak koordinalAsAr6l.
A tervez€s sor6n mind a fenntan6, mind az intdzmdny szervezeti egysdgeinek javaslatit,
ig6nydt figyelembe kell venni.
A szervezeti egysdgek igdnyeinek tanalmazlia kell a kdvetkezdket:
a feladatok viillozisait. azok kdltscgvctcsre gyakorolt hatdsAt,
a szakmai feladatokat.
a specidLlis beszcrzdsi igdnyeket. clvcgzcnd6 karbanlanasi 6s felijitdsi munkil&at.

Az irtezmeny

,
-

IA

Gocs€ji Muzum gazdasegi feladatait ellrio szervezel v€z€l6ie a kat inlazmeny kirzoni EgyiinmiikMesi
megallapodas ahpjan a KKGESZ igazgaroja, akir egy€s feladalok eser€n. leadon jogkorben a helyb€n dolgozo
gazdasagi csoponvezet6 kdpviscl

A szeruczeti cgyscgek igdnyeinek szimszcr[sitese

ds lervez€si elfogadasa ut6n gondoskodni
kell a kiaddsi eltiininyzatok kiize tiirtdn6 bedpit€sdr6l.
A kiadiisi el6inturyzatok mellelt kdriiltekint6en szimba kcll vcnni mindazokal a bevdteleket,
amelyek az intdzmdny feladataival kapcsolatosak, 6s
jogszabelyonalapulnak,
szerzddis€n,megdllapoddsonalapulnak,
tapasztalatok alapjen rcndszeresen el6fordulnak,
esetijelleggel vagy egydbk€nl varhat6ak,
az cs,.ktizdk hasznosius6val (bdrbeadaMval, enikcsitisivel) ftiggnek 6ssze.

,
-

Az intizmdny kdltsigvetesi javaslalit rigy kcllttsszeallitaoi. hogy
az alap-el6ininyzatot ds
az eldirdnyzati rdbbletcr.

-

,4

a:z

kiildn

l@:aalma?2a.

I ap- e 16 i r.intzal I ar I ol ma :

Az alap-el6irrinlzat a tervit megel6z6 dv eredeti elitininyzatenak a szerkezeti valrozesokkal ds
szintre hoz6sokkal m6dositott dsszege.
Szerkezeti vdltozeskint kell szerepehehi a kdvetkezdket:
a megsziin<i feladatok el6ininyzatainak dves szintli rdrldsdr,
a feladat b6ltlldsb6l, illetve megszttntet6#b61, adodo eliiininyzar va{toztatasokat,
a bevdteli eldirdnyzat vdltozA, t,
iiLrvdltozisokat.
elit'26 dv b€rfejlesztas arhizodo hatiisat,
lerszimvdltozist.
Nenr tckinthct<i szcrkc/eri vdlloasnal az olyan cl<iirinyzar,v6ltozlauis. amelyet
a helyi ttnkormdnyzal egyszeri j el legii tdmogatesnak mindsitett,
a helyi tinkormdnyzat egysz-eri jclleggcl c\g.delye:&tt az eliizii dvi penzmaradvihya

'
.
.
.
,

terhdre.

Szinue hoz6skdnt kell szamiulsba venni a kdltsdgvetdsi 6vet megel6z6 dvben n€m teljes dven
6t elldtofl, kdltsdgvetisbe szerkezeri vdltozdsk6nt bedptilt feladatok, finanszirozisi
kdlelezettsegek cgesz ivi kiad6si €s bcvircli eltlininyzatiinal megfelel6 tisszcgii kiegdszitdsct.
A kitltsegvet€si ivet megel6zd 6v erederi eltiirdnyzatanak szerkezeti veltodsokkal is szintre
hozi.Eokkal modositott tisszegc a kdltscgvc(ds alap-eltiirdnyzata.

a

Eldirdnyati kiodosi is beviteli tdbblet tartalma:
kiiltsdgvetisi ivben jelentkezii titbbletfeladatok ell6t6$ir.4
fejlesztdsre fordiftato el6irdnyzari tobblet, arnely lehet
;- egyszeri jellegf, vagy

A

a

mennyisdgi ds mindsdgi

i a ktivctkczr! iv kdlts€gvetis€be bcdpiil6.
alap-el6idnyzal
Az
eliiirrinyzati riihblettel nitvek dsszegc a melyet a kiivetkezdk szerint kell
levezel'ni:

.
,

El6z(i dvi eredeti el6infuryzat +
Szerkezcti
+
Btuis
Szintre
+
Alap

vdltoz{sok
elttinhyzat
hoz-6s
eliiir6nyzat
El6irfuyzat ttbblet

t
t

+

'I6rgyivi javasolt cloininyzat +

6

A javasolt cl6iriinyzatok tckintctdbcn ki kcll mutarni egyrdszt mindazon 6thuz6d6 bcvdteleket.
kiaddsokat, amelyek a kdve*ez6 dvi kbltsagvetdsl illetden k6relezettsdget jelentenck. tovdbbii
ajavasolt cl6irdnyzatok kdvctkczi kcl cvrc varhar6 kihatdsar
A kdltsdgverisi javaslat iinkormiinyzat rdszerc tiirtin6 tovdbbidsddn az intdzm6nyvezet6
felel<is.

Az el6irdnyzatok dnkormiinyzattal t6rtdn6 egyeztetdsen az intdzmdny vezetdje is a gazdasigi
szervezet vczet6je vesz rdszt.

A viglc 1qc s kdl rs i gt eti s te rvczi s e :
vdgleges kdltsdgletds ijsszefllitisakor az dnkormen.yzat kdpvisel6 testiilete rltal a
kiiltsegrctcsi rendeletben az intdzminyrc vonalkoz6 el6iriisokal tigyelcmbc kcll venni. Ezen
ttl a gazdasdgi szervezet a rdszletes ktiltsigvetdsi el6irAnyzatokat tartalmaEo alapokmenf a
Pdnziigyminisztdrium dllal adott dvrc kiadott tajekozlal6jaban mcghatiirozolt "C)
onkormdnyzati inldzmdnyi koltsegvetes" elnevezdsii nyomtatv;iny-gamitrira felhasznrllasival
kisziti cl.
A kiillsigvetes tenezdse soren biztositani kell. hogy a bevdteli ds kiaddsi el<iirinyzatok 16

A

dsszegc cgynrassal mcgegyezzen.

Az elkdszitett kdltsdgvetdst az dnkormiinyzat hivatala eltal megadott hatarid6rc rovdbbitani
kell a hivatal riszdre.
A vigleges kdltsdgvetds dssze6llitilsddrt ds a viirosi dnkorm6nyzat raszdre tdrtdn6
mcgkiildisidn a KKGESZ vezet6je felel6s,
El6irdnyzat m6dositds:
Az intezminy reszdre jovdhagyott tdmogatdsi el6irdnyzat csak alaprevdkenysigre Es arzzzl
risszcftigg<i kiaddsokra hasznAlhat6 Icl.
Az iinkormiiDyzat dltal eredeti elijininyzatkdnl j(ivrhagyott eltiirenyzatok kdzdtt eliiininyzatiitcsoponorilesokal illetve el6iren),zat-nodosiusokal a Zalaegerszeg Megyci Jogu Viros
Kdzgyiilesin€l kell kezdemdnyezni.
El6iftinyz.aratcsoportosites. illelve el6iriinyzaGmddosir6s csak az dnkormenyzat kdpvisel6testtilete dtintdse alapjan az abbar foglaltak szerint hajthat6 vdgre.
Ennek el6kdszit6sd€n a KKGESZ vezer<ijc felcl6s.
Az e16iriinyzalm6dositrisok nyilvAnrafi6sedn a KKGESZ vezet6je felel6s.
A k il t si gre ti s t'i gre hoj tds o :
Az intizmcny alapvct6 mrikdd6sden cgy szcmclybcn a mizcumigazgato l'clcl6s.
A ktiltsdgvetdsben szerepl6 bev€telek teljesillesddrt az adott szervezeti egysig vezEtijje
fclckis. Ennck drdckibcn a tcrvczctt programok szinvonalas lebonyolil6sa. kiallildsok
rendezdse, PR munka vdgzdse, valarnint a rdgdszeti is ehhez kapcsol6d6 feladatok hatdridrire
Itirtdn6 clvdgz€se is a rendelkczdsre dll6 eszkdziik hatdkony kihaszneldsa sziiksiges.
A bevdtelekhez kapcsol6d6 szerz6ddsek el6kiszit€se az adott szaktertilet feladata. A
lcrvczclcl a nlizeumigazgat6hoz. liivoll6tc csetin helyettesihcz kcll eljuttatni. a KKGESZ
vezet6tdvel tiirtdn6 egyeztetds utiin a muzeumigazgar6 ds a KKGESZ vezeldje ir ali,
tavollcliikbcn hclycttesiik. A szakmai v6llalkozdsi ds rnegbiz6si szcrzrjddsekct mindcn esctbcn
ds minden oldalon szigni{nia kell az azt el6kdszit6 oszt6l}ryezet6nek.
A bevdtclck noveldse, illetve a feladatok szinvonalas elliliisa drdekeben folyamatosan figyelni
kell a pelyazati lehet6sdgeket.

A mikitddshez kapcsol6d6 szemdl,vi feltdtelekr6l az e cdlra rendelkezdsre el16 pdnzkeretek
figyclcnrbevdteldvel a munkdltattii .loggal rendelkez6 mlzeumigazgat6 a KKGESZ
vezerdjdvel tdrtdnii egyeztetds alapjan gondoskodik a iogszabdlyi el6iresok betartdseval

A

mii&<iddshez kapcsol6d6 szerzdddseket folyamatosan feliil kell vizsgalni. Tttrekedni kell a
takardkos, hat6kony gazdrlkod{sra. Kaitelezeftseget csak a bevdrellel fedezetr feladarokra
lehet viillalni.
Az 6v kdzben felmeriil6 rendkiviili kiaddrsok (meghibdsodis. kriresemdny, pdlydzari dner6
stb.) ledezet6re a feliigyeleri szervhez kerelmct kell beadni.
A gazd6lkod,isi jogkttrdket (ezek: ktitelezettsdgvallales, utalvdnyozis, 6rvdnyesitds ds szakmai
igazolAs) a GazdAlkodiisi Szcrvczcl iigyrendje, Kdtelezerrsdgvallal Lsi szabirlyzata
a
Pinzkezeldsi Szab6lyz.at tanalmzza.

is

6. S26khely, telephelyek

6.1 AGocseji M

zeum szikhelye

Giicseji Mizeum (8900 Zalaegerszeg, Batthy6ny u. 2.)
6 2.

A Gbcseji Mizeum telephelyei

L

Gdcseji Skanzen ds Finnugor Ndprajzi Park (8900 Zalaegerszeg, Falumuzeum u..
ttniillo g),rijtemdnnyel nem rcndclkczi ki6llil6hely)
2. Cdcseji iti relephely, a Zala Megyei Kormrinyhivatal Ndpegdszsdgiigyi SzakigazgaLisi Szerv dpiiletdben (8900 Z-alaegerszeg. cttcscji u. 24.)
6.1. /1 Giicseji Vrizeum

kuki ntktirui

Rakuirbdzis. a volt Pais [)czsd Altalanos lskola dpiilerdben (8900 Zalaegerszeg, pais
Dezs6 u.2.)

7. Gyiij

t6teriilet,

ryijti,kitr

I A Gitcseji Mrizeum megyei hat6kair[ vrrosi muzeum. gyiijt6te ilete igy Zala megye,
Zalaegerszeg ds Nagykanizsa MJV kOzigazSatasi teriiler6vel egyiitt.

2. Szakmai indokok

fiByelen1be vdlclivcl cgyes. a Gcjcscji Mrizeun munkatA{sai 6ltal
begyiijtdtt targyak, dokumentumok. dsatesi anyagok az intdzm6nyek kdzdtti ki.ilatn
megiillapodiis alapjifu - m6s. adol1 gyr.ijl6kiiril kdzgyiijtemdny (orszAgos mtzeum, orsz;gos
szakmtzeum, tertileti mtzeum. levdltdr) gyiijtemdnydbe is keriilhetnek.

3. A Gdcseji Mfzeum 6ltal gyiiit

t

nruzealis tirgyak kiire az intdzmdny Miikdddsi
engeddlydben leltiinleletl gyLi.il6kcirdkhoz rigiszct. ldrtenel. n6prajz. k6pz6- is
ipann(vdszet. ipar- es technikal(inenet kapcsolodoan. a mindenkori megye tiin6netdre
vonatkoz6 6rgyi cs szcllcmi cmlckckrc. \alanlrnt a lerdltiirakra vonatkozo ttindny hal6lya
ald ncm esd iresos emldkekrc tcrjcLl kr.

lt

E. A G6cseji

Mrlzeum miikatddsdt ncghst{roz6 slopvea6 jogszsb{lyok

c

1997. 6vi CXL. tdrvdny

r
o
o
.

intdzmenyek6l, a nyilvdnos kOn)rytari ellauisrol ds a ktizmtvel6ddsrdl
1992. dvi XXXIII. ltirvdny a k6zalkalmazonak jogellasarol
2012. dvi I. tdrvdny a munka tiirvdnykiinyvdr6l
20ll. ivi CXCV. tiirviny az iillamheztandsrol
368/2011. (XIl. 31.) Korm. rendclcr az iillamhazhn4sr6l szol6 rdrvdny

.
o
o
.
.

a

muzeelis

javak v€delmdr6l ds

a

muzedlis

vigrehaj Liserdl
211993. (1. 10.) MKM rendclet az egyes kulturAlis kdzalkalmazo[i munkakiirdk
b€tiiltdsdhez sziiksdges kdpesitdsi ds egydb feltdtelekr6l
11/2002. (lV. 13.) NKOM rendeler a muzeelis intizm€nyekben foglalkoztatottak
szlkmai munkakdrcrnek bctdltdsdhez sziiksdges kipesitdsi telldrclekrdl
l/2000 (l.la) NK()M rendelel a kulturiilis szatenrberek szervezett kepz€si
rendszcrdrtil, kdvetelmcnycirril es a kdpzds fi nanszirozisar6l
2000. dviC. t6rvdny a sz6mvitelrtil

2012002.

(X. 4.) NKOM rendelet a

muzedlis intdzmdnyek nyilvtutartasi

sT bilyzatitbl
370/201 I. (XII. 31.) Korm. rendelet a ktiltsegvetesi sz-erv€k bels6 kontrollrendszererdl es bels6 ellen6rzisirdl
2007. evi Cl,tl. tdrviny a vagyonnyilatkoz-aF rdrcli kdrclczcfisigrdl
A kultudlis drttksdgvddelemrtil is a rigdszeti felnifiisok rendjidl szolo, mindenkori hatalyos
jogszabAlyok. kiilttnos tckinte(.el :
2001. dvi LXIV. ttirveny a kultur6lis driiks€g vddelmCr6l
496D016. (X11.28.) Korm. rendelet a kulturalis driikseg vedelmdvel kapcsolatos
szab6lyok16l

.

r

r
.

9. A Gticscji Mrizeum szervezeti feldpitdsc 6s a miikaidas rendje

9.1. A Odcseji Muzeum szereezeti

dbr.lja

9 2. Szervezeti

egtsigek

lgazgar6s6g: tagJai az tgalga!6, i8azgal6hclycltcs. titktun6k (iigyviteli alkalmazottak).
rendszergazda. Feladata az intizmdny operativ 6s adminisztrativ enyitesa. a mindezdrt egy
s./cmcl) bcn fclclo igaTtsalo munLajdral scgrcs( cs ldmopatdsa.
Engeddlyezetl l6tszim: 5 fd (ebb6l az igazgaki es helyettese muzeol6guskdnt a tairtdneti vagy
a r€g€szeti osza{yok ldtszimiiban is mcgiclcnhct)

- Iti(incti os7Jaly: tagiai a kindndsz. ctnogra[us. miiviszettd(enesz,

technikataininisz
muzeol6gusok, oz osndlyl,oz beosztolt gyiijteminykezel6k. mizeumpedag6gusok. az
osztAlyon beliil milkdd6 seg6dgyiijteminyi csoportot alkolo adat- is fot6taros. valaninl
kiinyvtiiros. Az osztrly feladata
tiirtdneti. ndprajzi. kdpz6- ds iparmiiviszeti,
technikaldrt€neli szakegak. vala inl a scgddgyLiitcrnenyek (kdnyvtar. adar cs fot6tiir)
glarapitrisi. meg6rz6si. feldolgozrisi ds kdzzdtdteli tevdkenysdgdnek. tovAbbd az intizmdny
muzcumpedag6giai tevekenysdgdnek vegzisc. illclvc koordindlasa.
Engeddlyezett l6tszdm: l1 lii

a

-

Rdg6szeti osztdly: tagjai a rdgdsz muzeoldgusok, rdgdsztechnikusok, rdgdszeti rajzol6k,
tdrinfomatikusok, rdgdszeti gytjtcm6nykcz-cl6k. rdgdszeti seg6drestaurdtorok. Az osztilly

a

rdgdszeti szakeg gyarapit,si. n)eg6rzdsi. feldolgozdsi ds kdzzitdteli
tcvdkenysdg6nek vdgzdse. illelve koordirtldsa. a sz:kiigra vonatkoz6 ki.iltin jogszab6lyok
keretei kiiziitt Az osztely benti alaptevikenysdgdt az intdzmdny Gricseji riti bizisin legzi.
Engedelyezett ldBziin: 4 + 20 fd (uldbbi hal&ozort idejii szcrzddisscl)

ltiadara

-

Mribrg)'vddelmi oszriily: tagiai a rcslaurelorok ds segdd.estaurdtorok. fcladata a rnizcumi
mitdrgyilllomdny rillagdnali folyamatos monitorozisa. j6 rillapotban val6 megtaniis,nak
biztosi6sa- a sziiksdges beavatkozisok (lisztitris. konzcrviiliis, restauraias) elvdgzisc. a
kirillitisok rendezdsdben ds a miitiirgyak mozgatdsiiban val6 rdszvdtell-ingcdill-czctt letszii{n: 3 fd
Kiizdnsdgkapcsolati osztaly: tagjai a kdrdns€gsrervez6 (osztal),vezet6), kommunikiici6s
munkatdrs, tiirlatvezet6k, pon6sok. pdnztiirosok, teremitrtik. taka t6n6k. Az osztdly tiladata a
kdzdnsdgszervezds, az inti,andny kiils6 kommunikaci6janak ds marketingiinck inltzdse. a
ki6llitrisok miikdddsdnek ds feliigyeletdnek. valamint a mtzeumdpiilet tisztasdg6nak ds
rendj6nck biaositisa, a lAtogat6k bcldptctdse 6s szakszeni informaliisa.
Engeddlyezett ldtszrim: 9 f6

-

Falumuzeumi ds miiszaki osztdly: tagiai az osa{lyvezet6. falumizeumi pdnztdros.
lerem6rdk. kertdsz, takarit6, a falumlzcunri cs belsri int6zm6nyi kaJbantart6k. A7 oszlAly
leladata a Gaicseji [alumtzeum el6irdsszerr.i mtiktiddsdnek ds leliigyeletdnek, valamint
tisztasdgAnak ds rendj€nek biztosiusa. a latogat6k bcliptetese ds szakszcni inlomriiliisa.
tovdbb6 a falumrizeum objektumainak karbantartdsa, feltjitrisa, illewe a Gcicseji Mozeum
6piiletrillomenyanak miisTaki feliigyelelc. a sziiksdgessd v616 bcavatkozisok kezdcmdnyezesc
ds szenezise. a kiiillitrisok kivitelezds€ben ds a mritrirgl mozgat6sban va16 rdszvdtel.
f-ngcdclyczett l€tszirn: l0 lit
9

j

Vizeumiguzgutri

A Zalaegerszeg MJV Ktjzgytldse iiltal kincvezctt nlizeumigazgat6 egy szemilyben felel6s a
Gdcseji Mrizeum iranyitesdirt, a jogszabiilyok €s a 1'enntart6 6ltal meghatifuozolt keretek

l0

kttzdfl oniilloan dtinl. nz intd.amdny vezet6sebcn jclcntkczd fontosabb elvi ds gyalorlati
probldmrk feltdresiban es megolddslban a felsdbb vezet6ktxil 6s vezet<ikbtil 6116 tadcsad6
tcstiiletrc (igazgat6i tanacs) rimaszkodik. Ennek lagiai: a mrizeumigazgato, az igu9at6helyettes, a KKGESZ vezet<ije ds az osaAlyvezet6k. Szahmai kird€sekben esetenkint kikdri
az intizmdny tudomenyos dolgo'zoib6l tisszeellitott tudomdnyos lan6cs vdlemdnydt is.
A kitzalkalmazotti ttirvdnyben szabdlyozott kdrd6sekben az ig^zgat6 doDtdse el6tt kikdri a
reprezentativ szakszervczct, illetve a kdTalkalmaT-otti bnecs vilcmcnyit.
A

n

zeumrgozgati.litladot- is hatdskare

A

m[zeumigazgat6 biztositla az intdzmdny alapokmaLiyaibai is a jogszabAlyokban
meghatarczott keretek kdzdtti miikitdes€t, ellarja mindazokat a feladatokat, gyakorolja azon
jogokat cs (eljesiti azon kdtclczctbigckct. mclyck a kdltsigvetisi szcrvek vczcl6it mcgillctik,
illetve kdtelezik:

l./

fenntan6 ikal elfogadon vezetdi programjrinak
mcgfelcl6en ininyilja az intezmCny napi munkajAt is mcghatdrozza kttzrptavt mlikddesi
stratdgidjdt.
2.1 Biztositja az- in€zmdny miikddisdhcz sziiksigcs szcmilyi ds tergyi feltetclckcl.
3./ lrfuryida ds szervezi a gyiijtemdnyek gyarapitds6t. megdvesdt. feldolgoz6s6l, rudomenyos,
kdzmiiveliidesi Cs muzcumpcdagogiai hasi.nosiles6l.
4./ A hat6eigokkal, mds szervekkel is magALnszemdlyekkel foly6 ugyekben. kapcsolatokban
kdpvis€li a mrizeurnot.
5./ A fenndllo jogszabdlyok alapjAn meghaterozza a mfzeum iigyviteli- is munkarendjdt,
gondoskodik azok bctaniiEiir6l. meghariro.zza az intdzmdny dolgoz6inak munkaktirdt.
6./ Felcl6s az allami ds dnkormenyzati tulajdon vddelmidn. a mizeumi nyilvanrandsok

A fcnntarto hatfuozataine& ds a saj6t.

vezetdscdrt.

Munkehat6i jogkitrt gyakorol a m0zeum dolgoz6i feld, ellatja az inrdzmeny szemdlyi
vezet6i feladatait.
8./ Irdnyitja ds ellen6rzi a muzeum gazdalkoddeil.
9./ Condoskodik arrol. hogy a mizcumi munkal irintd jogsT-abAlyokat is rcndclkczesekct a
muzeumi dolgoz6k megismerjdk is betansak.
I0./ Gondoskodik a dolgoz-ok suaknrai tovdbbkdpzds€r6l.
ll.l A 2007 ivi CLII.
3.9 (l) c). valamint 5.$ (l) cb) pont dnelmdben kdtdvente
vagyonnyilatkoi.atot tesz.
12./ Egydni munkalerve alapjan tudomdnyos es kaianrivel6ddsi munket vdgez.
13./ Rcndszeresen drtdkeli a dolgoz6k munkajat, biaositja a vdgzett munka mendke ds
min6sige szerinti elismerdsl.
14./ Felekis a bels<i kontroll rendszer megszervcz€sddn is hatikony miikiidtetdse6n. tovabba a
szew besorol{sdnak megfelel6en a szakmai ds pdnzUgyi folyamatos nyomon kdvetdsi
(monitoring) rendszer miikddtctcsicn. a tcwczisi. a bes/imoliisi. valamint a ktizdrdekli
is kiizdrdekb6l nyilvdnos adatok szolgalEtrisera vonatkozo kdtelezettsdg teljesilisddrt,
annal reljessdg6dn ds hitelesscgicrr.

7./

tv

9.L Igozgat6heIyeItes

l./

A

ellal kinevezell igazgaldhclyettcs annak uivolldtdbcn hclyettesiti az
igazg^tbL Az igazgatoi beosztris ellitesira sz6l6 megbiziis megszfindse eselin, az
igazgat6i beosztds clldtdsdra szolo rncgbiziisra kiin palydzat crcdminycs lezeresiiS tcljes
jogkdnel ds feleldssdggel vezeti az intizminlt.
mu.?cumiga.78ar6

ll

2./
3./

Scgiti az igazgatot vezetdsi feladarainak ell6tdsdban.

A

mlzeumigazgar6 megbizisa alapjdn annak kiils6 kapcsolataiban kipviseli az
intii mdnyt. alairasi. a meghattuozott keretek ktiztitl kiitelezeltsdgvallalisi 6s
utalvenyozisi jogor gyakorol.
4.1 A 2007. dvi CLII. tv. 3.S (l) c), valamint 5.S (l) cb) pont dnelmdben kdtdvente
vagyonnyilatkozatot lesz.
5./ Risa vdllal az intezfiieny kdzrniivel6ddsi tcv€kenysdgevel kapcsolatos iftimyitAsi

6./
7./
8-/
9./

feladatokb6l.
Az igaz.gatbval konzultdlva gondoskodik az int€,.rndn], sTabilyTalainak (a penzugyekrc 6s
a gazdalkoddsra vonatkozo szabelyzatok kivdlelivel) napra kdszen tan4sArol.
l-illetja a Gttcscji Muzeum ro(incti osz6lya vczctisdveljaro feladatokal.
Egydni munkaterve alapjiin tudomdnyos ds k<izm0vel<iddsi munk6l vigez.
Az igazgato is sajAt tdvollctdben a7- allala kijclailt szem€ly helyettesiti,
9.5. A KKGESZ vezet6je

A Cocscji Mlzeum dnall6an

gazd6lkod6 intdzmdny. de sajat gazdasagi szcrvczettel nem
rendelkezik. Gazdalkodiisi. pdnziigyi ds szemdlyzeti l'eladatait - kiil<in megdllapodas ahpjlin
a Kdzgy0jrcmenyi 6s Kdzmiivelddesi Gazdasagi EIl6t6 Szervczet (KKOESZ) letja el.

-

A KKGI-ISZ vezetiie felelds:
l./ az drvdnyben ldvii pdnzttgyi ds szimviteli rendelkezesek betalr6s6drt,
2./ a kdltsegveldsi es gazd6lkodasi terv elkdszitisddrt is teljesitdse6rt. a beszimol6 jelentdsek
elkdszitdsddrt.
a panzugyi fcgyclcm betarLi,sain.
az cngeddlyezett bdralap betanesedrt.
az anyaggazdiilkod6s rendjdirt.
6.1 az iinkom{\yzati tulajdon vddelmddrt,
7./ a kdnyveldsi ds gazda&igi nyilvdmtandsok el6iresszerii ds naprakesz vezetdsddn,
E./ mds szervekkel szemben fennrill6 pdnzugyi ktttelezettsdgek teljesitdseen, valamint a
muzrum ktivetel6seinek drvdnyesildseid.
Tdvolldtdben az altah kijel6lt szemdly helyettesiri.

3./
4./
5./

9.6 Ot.tilyezetik

Gticseji Mizeumon bel[l a szakigi tevekenysdgeket osztalyvezet6k irii{ryitjdLk. Az
osztiilyvczet6k feladata a mizeum szakagi feladahira, kidllitasair4 gyiijtemdnyfejlesztesere.
kiadvanyaira is munkatervdre vonatkozo szakrigi javaslatok elkdszitdse ds egyeaeldse. Sajet,

A

illetve osztdlyukat drint6 szakmai kird€sekben - az intdzm€nyi allesponl figyclembe vitcldvel
6nell6an td(gyalnak ds nyilatkoaak, az auryagi vonatkozisokkal jAr6 [gyekben eliikdszitik a
veze(6i ddntist.
Tiirt i nc t i o szld Iyeze

l./

t

6

Kdzvetlenul iranyitja

a

Giicseji Muzeum t6(ineti. niprajzi

is

mivdszettdrtdneti

tevdkcnys€gdt.
Feltlgyeli a Gitcseji Muzeum seg€dgytjlem€nyi csoponjat.

2./
3./ Kiils6 paflnerckkcl folytatoll szakmai egyeztetdseken kipvis€li az

oszlAly'val

kapcsolatos mUzeumi drdekeket.

4./

El6lerjesztast les?- az osrtAly munkatiirsai megfelcl6 kdpzellsegdnek megszerz-esere
felela szakmai szinvonal lblyamatos fennlanes6d .

ll

is

5./ Javaslatot tesz dz
6./

oszt

lyhoz tartozo munkaliirsak alkalmazisara.

munJGbertil

vdltozlatesara. jutalnrazisdra. fegyelmi felel6ssdgre vonasii(a.
Sajat lchct6s€gei kdzdt( gondoskodik az oszt6ly miikiiddsi felretelcir6l. cldterjesztdsr resz
a

t'ej

lesztis irdnyaira.
az csctilcg kijeltill muzcol6gus helyeuesiti.

7./'lavollildben
Rl gi sze I i

l./

osz t.ilt eeze t6 :

Munkakiiri leirdsdnak megfelel6en ellatja a megye terilletdn a rigdszeli projeklek
irenyit6sdt. Ez alol kivitclt kipearek a jogszabalyban a mcgyci hatoktirii viirosi mriz.eum
hataskairdkil kivont leletmentd risauisok. Eltikisziti a felfi|Iiisokkal kapcsolatos
szerz<idisekct, is tinell6an is vdgzi az azokkal kapcsolatos el6zetes ldlgyalasokar.

7./

Dl6kiszit6 td.Lrgyaldsair6l beszemol az igazgat6na&.
Onell6an iranyitja a rigis/cti oszliilyhoz (artoz6 munkad$ak tcvckcnysigel. valamint a
rdgdszeti brizison folyo munkdt.
Az egyes dgdszcti projekteket, illetve a rdgeszeti biiison foly6 munkAr szakmailag
felilgyel<i r€gdszekkel, illetve a mttdrgla/ddelmi osztdlyvezet6vel egyeztel is koordinalja
a rdgiszcti fcldolgoz.6 munka minden sirakmai f6zis6r.
Kiils6 megbizokkal, megbizoflakkal ds magdnszemdlyekkel follatott szakmai
cgyeztctdsckcn kipviseli a fclrardsokkal kapcsolatos mtzcumi irdckcket.
El6terjesztdsr tesz a nrunkatersak megfelelci kdpzettsdgdnek megszezdsdre es felel a
si.akmai szinvonal [olyamatos fcnntafl dsaen.
Javaslatot tesz a szeruezeri egysighez tanozo muntatdrsak alkalmaziisfua, munkabdrilk
viiLltoztatiisriu-+ juralmazii*ir4 fegyelmi feleltisscgrc vondsira.
Gondoskodik a szervezeti egysdg mfikddisi felrdteleirdl, el6terjesztdst tesz a fejlesztds

8./

Tdvolldtdb€n az esetileg kijelitlt regisz-muzeol6gus helyettesiri.

2./
3,/

4./
5./
6./

iriiLnyaira.

M it ir 3;vfi de I mi

l./

2.1

3./
4./
5./
6./
7./

os2

t

i

I'\eze

d

lranyilja a Gdcscji MUzeum miitiiryyvddelmi ds raktirozjsi tevdkcnysigcl.
Veze|i, es szeNezi az osztelydhoz tartoz6 restauritorok munkejdt.
K0lsd paanerekkel folytatott szakmai egyezterdseken kipviseli a szaktcrillctivcl
kapcsolatos mtzeumi irdekeket.
El6terjesztist tcsz az osztdly munkatdrsai mcglclcl6 kcp?cttsdginck mcgszerzcsere ds
fblel a szakmai szinvonal fblyamaros fenntartdsddrt.
Javaslatot les?. dt- oszt{lyhoz. larlozo munkaufsal alkalmazrisifa, munkab€riik
vdltozlatesara, jutalmazdsdra. legyelmi felel6ssdgre vondsdra.
Gondoskodik az oszuily mrikddisi fehetcleirdl, el6terjeszldst tesz a fejlesztds irdnyaira.
Tavolldldben az Altala az adon id6szakrd kijelttlt szemdly helyettesiti.

Koza nsi g ka pc so I al i os. t d ly

l./

t

ve ze t 6j e

:

kanyitja a C&seji Mrlzcum PR. muzcumpcdagogiai, kttzmovcl6disi, kommunikaci6s es
kidl litas-mIkttdrerdsi tevdkenysdgdt.
2.1 Vczcli. szcrvezi ds feliigyeli a Cdcseji Mtzeum kommunik6ci6s munkatdrsdnak,
ponasainak, terem6reinek ds Ekarit6inak munkajdt
2./ Kiilsd pannereklel fol),tato( sTakmai egyeztetdsekcn k6pviseli az osztAly|val
kapcsolatos mtzeumi irdekeket.
3./ EldterjesztCst tesz az osa,Aly munkatdrsai megfeleld k€pzettsdgdnek megszerzdsdre ds
felel a szakmai szinvonal folyamatos fennlan6s6drt.
4./ Javaslatot tesz az. osztAlyhoz tanoz6 munkaE$ak alkalmazris.fua, munkabertik
velloztausera, jutalmazesAra. fegyelmi l!leliissigre vondsiira

t:l

5./

Sajal lehetitsegci kdzdtr gondoskodik az oszliily miikdd€si leltdleleiriil, el6tcrjcszrcst resz

6./

a feilesztds ir6nyatra.
Tevollitibcn a kOnyvtarcs-mrizcumpcdagogus hclycttesili

f'alun

l./

2./
3

/

4./
5./
6./
7./

is mfiszaki osztdlyvezet6.
Felugyeli a Cdcseji Mtzeumhoz tartozo dpuleldllom6ny miiszaki dllapotil. gondoskodik
annal karbanEfleser6l. fcliigycli cs osszehangolja dr. azokon foly6 fclnjitrisi
munkelatokat.
A muzcoldgiai siakmai munket ds a rcndezvdnyek szervezds6t kivdve irinyida a Cttcseji
Mizeum karbantanojdnak, valamint a Gdcseji Skanzen ds Finnugor Ndprajzi Parkban
dol9oz.6 karbantanok. kenisz-takarit6, pdnzdros is tc.cm6rok tcvckcnysiget.
KUls6 partnerekkel fol),taton szakmai egyeztetdseken kdpviseli a szakteritlelivel
kapcsolalos mlreumi crdckckcl.
Dl6terjesztdst tesz az osztiily munkataEai megfelel6 kdpzettsigdnek megszerza*re es
felel a szzkmai szinvonal folyamatos fenntanesadn.
Javaslator tesz az osrelyhoz tartoz6 munkatdrsak alkalmazdsdra. munkaberiik
vahoztatesaE, jutalmazis6ra. fcgyclmi fcleldssigrc voniisira.
Sajat lehet6segei kdzittt gondoskodik az osztily miikdddsi fehdteleirdl. el6terjesztdst tesz
a fejlesztds irAnyaira.
T6volldtiben mindig az adott alkalommal kijelttlt szemdly helyettesiti.
zeumi

A m[zeum vezet6iDek riszletes f'eladat- 6s hateskdreil, a hateskdriik gyakorlisinak m6djrit, a
helyettesitds rendjdt, az e,rekhez kapcsolod6 felekissdgi szab6lyokal a munkakdri leirds
larlalfiaz2a.

9

7.

Munkntarsok

A

m0zeum munkateEai munkatertlleNknek, munkaktiri leiresuknak ds az intizmdny dves
munkatervenek megfelelcicn. oszdlyvezetdjiik szakmai iranyitasa. illetve hivatali fclcttcsiik
utasitdsai szerint letjdk el feladatukat. A munkatdrsak r€szletes flladat- ds hatdskdrcil. a
hatiiskOrok gyakorliisrinak m6djat, a helyettesitds rendjet. az ezekhez kapcsol6d6 fclcl6ssegi
szabAlyokat a munkakori leirAs tanalmazza.
10. Bels6 cllen6rzds,

kontrollrendszer

A belsii ellen<izdsi tevdkenysdg ciljai:
Scgitsc c16 a mizcum alaptevdkcnysiginck minil ha(ckonyabb vdgTas6(.
kirje szfunon a munkaterv szerinti feladatok elvigzdsdt ds a szakalkalmazottakt6l,
- kiivesse nyomon a vezctdi utasi6sok vdgrehajtdsiit.
-jriruljon hozzri a hibAk, hituryosnigok. szabdlltlans{igok feltArrisdhoz ds kijavitdsehoz. a
gazdalkoddsi €s szemviteli fegyclcm javidsehoz.
Az intdzmdny 370/201 l. (XII.3l.) Korm. rendelet 16.$ (2) pontta szerinti a belsii ellen<lrzes
vezetCset is a belsd cllcndresi tevdkenyscgdt az intdzmdnytdl fuggetlen. allala mcgbizol(,
mcgfelel6 kdpesitdss€l rendelkezri szemdly vdgzi. 6ves bels<i ellen6rzasi terv alapjen, az
intizmdny bels<i ellen6rzisi kizikdnyvaben foglaltak sz-erint. Icladan az intizmdnyi
gazdiilkortds szaMlyszerfisdg6nek, a szitnviteli fegyelem betart6senak, az erdforrisokkal val6
gazddikodas jogsz2bdlyok-kal hamoniziil6 voltanak, a vagyon meg6vas6nak cllenrirzcsc, a
belsd kontrollrendszer mfikdddsdnek elemzese. az esetleges hienyossegok feltdrisa' is az azok
felszilrnolasiira ininyulo javaslatletcl.
Az intdzmdny szalonai ds kdzmiiveltidesi tevdkenysdgdnek bels6 cllen6rzesdl az igv,$ato

+

t

vczelesevd
igazgatohelyelres is az osztiilyvezet6k vcgzik. Az ellentirzds formdi:
- heti vezet6i dnekezlet
- oszelyCrtckezlerek
- ttsszmunkat6rsi drtekezlet
- egy6ni szimonkirds
egydni munkajclentdsek

A kttltsigvetdsi szervek bels6 kontrollrendszerir<il is belsti ellen6rzesdrill
(Xll. 31.) Korm. rcndelctben meghatdrozoltak szerint a mizeum szervczeti

sz6lo 3?0/2011.
integriusat sdrt6
esemdnyek kezeldsdnek eljdnisrendjdre ds az inregrelt kockdzarkezeldsre vonatkoz6
szabalyok, el6iftisok killdn siabelyzatokban keriilnek mcghattuo.zisra.
I

A

l. Az iira6zlr!6oy mikaid6sdt mcghati1026 rlapvet6 szsbilyzrtok

6s

dokumcntumok

m[zeum mfikddisehez kapcsolodo. pdnziigyi kihardssal biro. €s jogszabdlyban

meghartuozort cgydb s'zabalyok, el6ir6sok kiildn szabdly2rrokban keriilnck mcghatdrozdsra.

l2.lraakezel6s

Llz

iratkezelis szervezeti rendje
Az iratkezeldssel kapcsolatos egyes levdkenysigeket. kezeldsi feladatokal az inrdzmdny
Iral.kezelisi szabalyzata tanalnr.az?2..
A Gdcseji Mizeumban az iratkezelds a szervezeti lagoz6dasnak, valamint iratfbrgalomnak
mcgfclcl6cn kd,zpontilag ldncnik. n rigdszeti iigyintdzds iratanyagat elkiilttnirvc kcll kezclni.
Az intdzmdnyhez drkez6, illetve ott keletkez6 iratokar ha jogszabridy miskdnt nem
rendelkezik - iklatassal kell nyilviinlaaani. Az imtokar ugy kcll iktatni. hogy abMl az irat
bedrkezdsenek poDtos ideje. az intdzkeddsre jogosult ii$/intdzd neve. az irat tdrgya, valamint a
kezeldsi fcljegyzds€k megalhpithat6k legyenek.
Az imtkezelds m6dja hagyomdnyos kdzi iktatd6. Kdzi iktatds celjdra minden dv kezdetdn
rljonnan nyitott. hitelesitelt, oldalsi.imozott iklatokttnwet kell hasznalni.
Az iratkezeldsi feladatokat az intdzrniny adminisztrihorai ldtjdk el. Vdgzik a bedrkez<i levelek.
faxok. c-mailck fogaddse(, tovabbixiset. megvelaszoldsdr, az iratok kdzponti iktatasdl az
iraftirozisr, vezetik az intdzmdnyi iildsek jegyz6kitnyveit. nyilvanknva az dlldsfoglalasokat
ds a hatdrid6ket.
12.

-

l2

2. Az irutkezellsi

.feladunk elldtdsa
Az intczrn€nyben az iratkezelis feliigyeleldt az ig?Izgat6 l6tja el, aki feleltis azert, hogy a
biaonsdgos iratkezelds szemilyi, dologi feltdtelei ds eszkdzei rendelkez6sre 6lljanak.
Az intdzminy vezctdjc rendszerescn ellenrirzi az iratkezel6s szabiilyainak bclanAsiit ds
intdzkedik az esetleges szabelylalansiigok megszdnretdsCriil
Az iratkczclisnck az 1995. 6vi l-XVl tv. I t. g-dban. valanrint a 1012002. (lV. 13.) NKOM
rendelet (R.) 8. $-eban el6irt, legalebb dldvenkdnti kaizlevdhdri ellen6ftdse kapcsdn a Magyar
Nemzeti Levdltdr Zala Megyei I-evdlt6.ra ille(dkes.
Az iratkezeles tov6bbi rendelkez€seit az lratkezelisi szabelyzat tartalmazza
zalaegerszeg, 2017. m6jus
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7-alaegcrszeg Megyci JogU V6ros Kdzgytldse Oktatiisi. Kulrurelis, IlnMgi
Spo(
Bizottsdga 20f7. irinius 6-i iildsdD 84/2017. sd'r,i ha6roza6val j6vahagyta a Gitcseji
Mizeum Szervczeti es Miikttdcsi Szabdly,,adr, amcly 20t 7. jinius h6 l5 napjtur lip harrilyba.
ds ezzel egyidej eg az intdzminy el6zii Szervezeli ds Miikddesi Szabilyzata har6ly6t veszti.

Zalactscrszcg. 2017. juDius 6.

Makovecz Tamiis
elndk
Zalaegerszeg MJ V6ros Kiizgyr.ilise
Oklauisi, Kultuftilis, llusrigi ds Sport Bizo[s{iga
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