
 

 Okirat száma: 107-4/2017./Ált. 

Alapító okirat 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Hegyeshalom 
Nagyközségi Könyvtár  alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Hegyeshalom Nagyközségi Könyvtár   

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 9222 Hegyeshalom, Árpád utca 15.  

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2017. 09. 01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat  

2.2.2. székhelye: 9222 Hegyeshalom, Fő utca 134.  

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 9222 Hegyeshalom, Fő utca 134.  

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat  

3.2.2. székhelye: 9222 Hegyeshalom, Fő utca 134.  

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezéseiben előírt feltételeknek és 
szakmai követelményeknek megfelelő nyilvános könyvtári ellátás és könyvtári 
közszolgáltatások biztosítása, valamint e közfeladatok teljesítéséhez kapcsolódóan 
közművelődési és közgyűjteményi tevékenység (pl.: ismeretterjesztés, kiadványok készítése, 
stb.) végzése.  
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4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910100 könyvtári, levéltári tevékenység  

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: ellátja a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. §- ában foglalt 
nyilvános könyvtári alapfeladatokat, valamint a 65. §- ában meghatározott feladatokat.  

4.3.1. A költségvetési szerv közfeladatának ellátása keretében használja az önkormányzat 
tulajdonában lévő 611/11 hrsz-ú ingatlanon, amely természetben 9222 Hegyeshalom, 
Árpád u. 15. szám alatt található, a könyvtári tevékenység céljára biztosított 
ingatlanrészeket, valamint az intézményi leltárban rögzített ingó vagyont.  

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 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 086090 egyéb szabadidős szolgáltatás  

9 095020 iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés  

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Hegyeshalom közigazgatási területe  

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a könyvtár vezetőjét a Hegyeshalom 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg. A vezetői megbízása a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (3) bekezdése alapján öt 
éves időtartamra szól. A költségvetési szerv vezetői beosztásra történő megbízása mellett 
határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel rendelkezik. Foglalkoztatási jogviszonyára 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
A költségvetési szerv vezetője feletti 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  

6. Záró rendelkezés 
 
Jelen alapító okiratot 2017. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.   
Kelt: Hegyeshalom, 2017. augusztus 4.  

 
 

P.H. 

Szőke László  
 polgármester  
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