
 

Okirat száma: H/1615-4/2020. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Székely Bertalan 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: Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár  

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2111 Szada, Dózsa György út 63.  

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011. szeptember 1.  

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

2.2.1. megnevezése: Szada Nagyközség Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 2111 Szada, Dózsa György út 88.  

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Székely Bertalan Általános Művelődési 
Központ 

2111 Szada, Dózsa György utca 63. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  

3.1.2. székhelye: 2111 Szada, Dózsa György út 88.  

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
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3.2.1.  megnevezése: Szada Nagyközség Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 2111 Szada, Dózsa György út 88.  

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 55. § (1) bekezdés alapján könyvtári feladatok ellátása, 
valamint a 76. § alapján közművelődési feladatok ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége  

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján 
A nyilvános könyvtár alapfeladatai: a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban 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, 
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 információkérés lehetőségét, kulturális, közösségi és egyéb könyvtári 
programokat szervez, tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az 
életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, a szolgáltatásait a könyvtári 
minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi. 
 
A közművelődési alapszolgáltatások: 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, a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek 
biztosítása, az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, a 
tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

2 082041 Nemzeti könyvtári feladatok 

3 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

4 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

5 082044 Könyvtári szolgáltatások 

6 
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és 

megóvása 

7 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
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8 
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 

9 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

10 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

11 083030 Egyéb kiadói tevékenység  

12 
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai 

szolgáltatások fejlesztése, működtetése 

13 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés  

14 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás  

15 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szada közigazgatási területe  

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a költségvetési szerv élére pályázat alapján, jogszabályban megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki, határozott időre, legfeljebb 5 évre a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) alapján. A költségvetési szerv vezetőjét a 
Képviselő-testület menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

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

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

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2018. február 15. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Szada, 2020. október 29.  

 

Pintér Lajos 
polgármester 

 


