Okirat száma: 17-3/2020

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Bessenyei György
Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár
1.1.2. rövidítése: BGYMHK
1.1.3. idegen nyelvű megnevezése (angolul): György Bessenyei Cultural House and
Library
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2347 Bugyi, Beleznay tér 2.
1.2.2. telephelye(i):

1

telephely megnevezése
Nagyterem

telephely címe
2347 Bugyi, Kossuth Lajos u. 1.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő
rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.04.25

2.2 A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.1.1. megnevezése: Bugyi Nagyközség Önkormányzata
2.1.2. székhelye: 2347 Bugyi, Beleznay tér 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 2347 Bugyi, Beleznay tér 1.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Bugyi Nagyközség Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 2347 Bugyi, Beleznay tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
A költségvetési szerv közfeladata a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján a helyi közművelődési tevékenység

biztosítása, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.). 64 § (2) a) pont szerinti nyilvános
könyvtári ellátás, valamint a 76. § (3) bekezdésének a), b), c), e) pontja szerinti
közművelődési alapszolgáltatások biztosítása.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1.

szakágazat száma
910110

szakágazat megnevezése
Közművelődési intézmények tevékenysége

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenységei:

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi
színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben foglaltak
figyelembevételével a költségvetési szerv az alábbi közművelődési alaptevékenységeket
végzi:
•
•
•
•

művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítása,
a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.

4.3.1. Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása
A könyvtár gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
közhasznú információs szolgáltatást nyújt, helyismereti információkat és
dokumentumokat gyűjt, szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 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, biztosítja az elektronikus
könyvtári dokumentumok elérhetőségét. A könyvtárhasználókat segíti a digitális
írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás
folyamatában, segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a
tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkeresés lehetőségét.
Kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez, tudás-, információ- és
kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország
versenyképességének növeléséhez.
4.3.2. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
A könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon – a használói és helyi
igényeknek megfelelően – a könyvek, dokumentumok beszerzésével (kötelespéldányjuttatás, vásárlás, ajándék vagy csere útján), illetve a települési könyvtárak esetében
kiemelten a helyismereti dokumentumok gyűjtésével, a könyvtár állományába került
dokumentumok nyilvántartásával; a köznevelési intézmények tankönyvtámogatás
keretében történő tartóstankönyv beszerzésével összefüggő feladatok ellátása.

4.3.3. Könyvtári szolgáltatások
A rendelkezésre bocsátással (a könyvtár gyűjteményének a használóknak való
eljuttatása, helyben használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a könyvtári
tájékoztatással (a használóknak szóló információ-szolgáltatás, amelynek speciális
feladata az adott könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól
való tájékoztatás)
4.3.4. Közművelődés-, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a
különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a
közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az
állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a
gyerekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi
művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi,
kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség
elősegítése, mentálhigiéniás, prevenciós programok megvalósítása.
4.4. A költségvetési
megjelölése:

szerv

1.

kormányzati funkciószám
082091

2.

082092

3.

082093

4.

082094

5.
6.

082042
082043

7.

082044

alaptevékenységének

kormányzati

funkció

szerinti

kormányzati funkció megnevezése
Közművelődés – közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése
Közművelődés – hagyományos közösségi
kulturális értékek gondozása
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás,
amatőr művészetek
Közművelődés
–
kulturális
alapú
gazdaságfejlesztés
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése,
védelme
Könyvtári szolgáltatások

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Bugyi nagyközség
közigazgatási területe a hozzátartozó külterületekkel együtt, melyek: Ürbőpuszta, Alsóvány,
Felsővány.
4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: Az intézmény az
alapfeladatot nem zavaró vállalkozási tevékenysége(ke)t folytathat, melyek arányának felső
határa az intézmény kiadásaiban a vállalkozási tevékenységek bevételeinek legfeljebb 50 %-a
lehet.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a költségvetési szerv vezetőjét a
vonatkozó jogszabályok alapján előírt pályázati eljárással Bugyi Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete a magasabb vezetői beosztásban történő közalkalmazotti jogviszonyban

legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója a
polgármester.

5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
közalkalmazotti jogviszony

jogszabályt szabályozó jogszabály
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályozás

2.

munkaviszony

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3.

megbízási jogviszony

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény

1.

ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a BESSENYEI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS
KÖNYVTÁR 2020. február 04. napján kelt, 2020. február 04. napjától alkalmazandó 17-1/2020 okiratszámú
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2020. február 04.
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