
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

 

 

1.  A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár  

 

1.1.  Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 

 

 

2.  A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 5. 

 

2.1.  Telephelyei:                           9721 Gencsapáti, Dózsa György u. 2/A. 

 

 

3. Az alapítás időpontja: 1991. Január 01 

A létrehozást elrendelő döntés: Gencsapáti Önkormányzati Képviselőtestület 18/1990. 

Sz. határozata. 

Tevékenysége folyamatosan kapcsolódik ezen Alapító Okirat jóváhagyása előtt 

végzett feladataihoz 

 

4.  Működésének köre: Gencsapáti község közigazgatási területe  

 

5. Alapító és fenntartó szerv neve: Gencsapáti Község Önkormányzat 

 

Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gencsapáti Község Önkormányzat 

Képviselőtestülete  

Székhelye: 9721 Gencsapáti, Hunyadi u. 229. 

 

 

6 A költségvetési szerv jogállása: Az intézmény önálló jogi személy, egyszemélyi 

felelős vezetője: az igazgató. Az intézmény vezetője önálló munkáltatói jogkörrel 

rendelkezik. 

 

7. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

7.1. Az intézményvezetői / igazgatói / állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A 

pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a fenntartó 

önkormányzat jegyzője / körjegyzője / köteles elvégezni. 

7.2. Az intézményvezetői megbízást Gencsapáti Önkormányzat Képviselőtestülete adja. A 

megbízás határozott időre, 5 évre szól.  

A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi  XXXIII. Törvény (Kjt. ) vonatkozik. 

 

8. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Szakágazat száma: 932 900 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős 

tevékenység 

 

 

9. Az intézmény típusa: Alapszintű közművelődési ellátást biztosító művelődési ház, és 

alapszintű nyilvános és iskolai könyvtári ellátást nyújtó kettős funkciójú könyvtár 



 

10. Az intézmény alapfeladatai: 

 

 

10.1. Közművelődési tevékenységek besorolása a 2010. január 1-jétől érvényes szakfeladat 

rend szerint:  

 

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése, 932919 M.n.s. egyéb 

szórakoztatási tevékenység 

 

 

- A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 

feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása és 

gazdagítása. 

- A szabadidő kulturális célú eltöltésének biztosítása. 

- Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 

stb. tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolákban rejlő lehetőségek 

kihasználása. 

- Amatőr alkotó, valamint a községben élő, a községhez kötődő alkotó 

művészek bemutatkozási lehetőségeinek biztosítása. 

- A meglévő művészeti csoportok működési feltételeinek biztosítása. 

- A közösség kapcsolataiból eredően kulturális csoportok fogadása és a 

kapcsolatban résztvevő településekre való eljutás elősegítése. 

- A helyi társadalom kapcsolatrendszerének közösségi életének elősegítése. 

- Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 

- Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra 

értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása. 

- A helyi újság szerkesztése és kiadása, együttműködve a Kezdőkör 

Egyesülettel. 

- Pályázati tevékenység: 

A pályázati munka érinti egyrészt az intézmény alaptevékenységével, 

fejlesztésével, korszerűsítésével kapcsolatos pályázati lehetőségek 

kihasználását, illetve az önkormányzati intézményrendszerrel kapcsolatos 

pályázatok figyelését, előkészítését. Az önkormányzattal egyeztetve, 

önkormányzati fejlesztések, beruházások pályázatainak elkészítése, 

kezelése.  

 

10.2.  Települési nyilvános könyvtári feladatok: 

   910123 Könyvtári szolgáltatások 

 

 

- Gencsapáti  községben alapszintű nyilvános könyvtári ellátást biztosít. 

- Gyűjteményét – a helyi igényekhez igazítva – folyamatosan fejleszti, 

feltárja, megőrzi, gondozza, és rendelkezésre bocsátja. 

- Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer 

dokumentumairól és szolgáltatásairól, közhasznú információs 

szolgáltatást nyújt. 

- Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését. 



- Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében. 

- Könyvtári statisztikai adatokat szolgáltat. 

 

10.3  Iskolai könyvtári feladatok:  

 

910123 Könyvtári szolgáltatások 

 

-  Gyűjteményének folyamatos fejlesztésével, feltárásával, őrzésével, 

gondozásával és rendelkezésre bocsátásával segíti az iskolában folyó 

oktató-nevelő munka célkitűzéseinek, az iskola pedagógiai programjának 

megvalósulását. 

- Folyamatos tájékoztatását nyújt más iskolai és a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak 

dokumentumairól, szolgáltatásairól. 

-  Lehetőséget ad tanórai, illetve tanórán kívüli foglalkozások tartására, 

egyéni és csoportos helyben használatra. 

-  A könyvtári dokumentumok kölcsönzése mellett közreműködik az iskolai 

tankönyvellátás megszervezésében, gondoskodik a tartós tankönyvek, 

segédkönyvek nyilvántartásáról, kölcsönzéséről. 

- Információs irodai tevékenység 

 Az információs iroda (eMagyarország Pont) nyilvános számítástechnikai 

szolgáltatást nyújt a település lakóinak, amelynek rendjéről és használatáról 

külön melléklet rendelkezik.  

 

 

11.  Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke:  

Az intézmény vállalkozási, kiegészítő és kisegítő tevékenységet nem folytat.  

 

12 Az intézmény besorolása: 

12.1. A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató közintézmény 

12.2.  A feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerint: Önállóan működő költségvetési szerv 

 

12.3. - Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezés jogosultság szerint részjogkörű. 

Önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. 

- Az intézmény számvitelét és egyéb operatív gazdálkodási teendőit a Gencsapáti 

Polgármesteri hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja 

el, az intézménnyel kötött megállapodás alapján. 

- Az intézmény  költségvetése Gencsapáti Község Önkormányzat  költségvetésébe 

épül be.  

- Saját rendezvényei után származó többletbevételét az intézmény önállóan 

használhatja fel. 

 

13.  A feladatellátást szolgáló alapításkori-az Alapító Okirat jóváhagyásakor meglévő- 

ingatlan és ingó vagyon az alapító tulajdona. A vagyon feletti rendelkezési 

jogosultság: Gencsapáti község Vagyonrendelete alapján. 

 

14.   Az intézmény megszüntetése: 

Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult megszüntetni 

a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról. szóló 2008. évi CV 

törvényben foglaltaknak megfelelően. A megszüntetésről az alapító határozattal dönt. 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


