
1. sz. határozati javaslat 2. sz. melléklete 

Okirat száma: …/2018.ikt.sz. 

Alapító okirat 
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

(tervezet) 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Hegyesi János 

Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító okiratát a következők szerint 

adom ki: 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 5525. Füzesgyarmat, Mátyás u. 10. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Szitás Erzsébet képtár és Tűzoltó kiállítás 5525. Füzesgyarmat, Kossuth u. 67. 

2 Tájház 5525. Füzesgyarmat, Simonyi u. 1. 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2002.07.01. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

3.1.2. székhelye: 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: közművelődési feladatok ellátása a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a muzeális 
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intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény alapján. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910100 Könyvtári levéltári tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

a) Közgyűjteményi könyvtári tevékenység 

- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi, 

- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 
bocsátja, 

- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól, 

- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 

- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 

- közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 

- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 

- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

b) Közművelődési és kulturális tevékenység, a közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése, hagyományok és közösségi, kulturális értékek gondozása 

c) szervezi a város közművelődési tevékenységét,  

d) ellátja a művelődési ház, működtetését, 

e) kiállításokat, műsoros rendezvényeket szervez, 

f) kapcsolatot tart a civil szervezetekkel és összehangolja azok közművelődési 

tevékenységét. 

g) Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása 

h) Tájház működtetése 

i) Képtár működtetése  

j) Tűzoltó kiállítás működtetése  

k) Helyi és országos rendezvények szervezése 

l) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

4.4. 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 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

5 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi rézvétel fejlesztése 

6 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Füzesgyarmat Város 

közigazgatási területe 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

Az intézmény vezetőjét Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete bízza meg, vagy nevezi 

ki – pályázat útján – 5 évre, az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2016.február 18. napján kelt, 909/2016. 

ikt. számú alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Füzesgyarmat, 2016. február 15. 

 

 

 

Bere Károly 

polgármester 

 

 


