Okirat száma: pÉ/78-7/2020.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. 5-a alapján a(z) ~a í3t~rhidai
Művelődési Ház és Könyvtár’< alapító okiratát a következők szerint adorn ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Berhidai Művelődési 1-laz és Könyvtár

12.

költségvetési szerv
12.1. székhelye: 8181 Berhida, Kossuth Lajos utca 18.
1.2.2. telephelyc(i):

I

telephely megnevezése

telephely címe

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

8182 Berhida, Orgona út 2.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2000.02.24.
2 2.
I

A költsé

etési szerv ~o előd költsé vetésí szervének

me nevezése

székbe! e

Kultúrház

8181 Berhida, Kossuth Laos utca 18.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Berhida Város Önkormányzata
3.1.2. székhelye: 818: Berhida, Veszprémi út 1-3.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Berhida Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 8181 Berhida,VeszPrémi út 1-3.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1

A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. ~ (7) pontja a kulturális szolgáltatás, a nyilvános könyvtári ellátásról az
1997. évi CXL. törvény 55. ~-a és a 65. g-a, a helyi közművelődésről az 1997. évi CXL. törveny
76. ~-a alapján.

‘L2Aköltségvetési szerv főtevékenysé~ének államháztartási szakágazati besorolása:
1
4.3.
.

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

932900

Máshova nem sorolt szórakoztatás, szabadidős tevékeny~g

A költségvetési szerv alaptevékenysége: Közművelődési és közgyűjternényi feladatok
ellátása
A muzeális intézményekről. a nyilvános könyvtári ellútásról és a közművelődésröl szóló 1997.
CXL törvényben előírtak, az alábbiak szerint az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat
biztosítja:

.

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 feltéte.einek biztosítása,

.

az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.

.

Közgyűjteményi tevékenység:

.

a fenntartó álta] kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzathan
meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi,

.

gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre
oocsátja

.

tájékoztat a könyvtár és
szolgáltatása ii-ól,

.

biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak &érését,

•

részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,

.

biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét.

.

a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításaban.
az egész életen át tartó tanulás folyamatában,

.

segíti az oktatásban, képzésben i-észt vevők információellátásá:. a tudományos kutatás és az
adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,

.

kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez,

•

tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőseg
javításához, az ország versenyképességének növeléséhez,

a

nyilvános

2

könyvtári

rendszer

dokunientumairól

és

.

a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi,

•

gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,

.

közhasznú Információs szolgáltatást nyújt,

.

helyismereti információkatés dokumentumokat gyűjt,

.

szabadpolcos állományrésszel rendelkezik,

.

gyermek-és családbarát szolgáltatásokat nyújt.

.

Önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv. Az Önkormányzat
rendeletében elfogadott költségvetési keretén belül kötelezettségvállalási, utalványozási.
szakmai teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír az intézményvezető, beleértve a
selejtezett, vagy feleslegessé váló eszközeiről, mint vagyon tárgyairól történő rendelkezést
is (a vagyon rendeletben foglaltak figyelembevételével). Az ingatlan feletti rendelkezési jog
csak az üzemeltetésre, fenntartásra terjed ki. Az ingatlanok az Önkormányzat
nyilvántartásában szerepelnek, a beruházási, felújítási, hasznosítási jogkört a bérbeadás
Idvételével —az alapító gyakorolja, az alapító nevében a polgármester jár el.
—

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenvségének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

2

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

3

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

4

382043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

5

382044

Ó

282091

Küzművelődés

—

közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

7

382092

Közművelődés

—

hagyományos közösségi kulturális értékek gondoz~sa

8

382093

Közművelődés

—

egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

9

383030

Egyéb kiadói tevékenységek

10

383050

Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

j~p~tári_szolgáltatások

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Berhida Város közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A kulturális intézményekben
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyánal<
átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi
XXXII. törvény 3. ~ (9) bekezdése, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. ~ (7)
bekezdése, Illetve a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. ~ (3) bekezdés figyelembevételével
pályázat alapján Berhida Város Önkormányzata Képviselő Testülete bízza meg.

52. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
oglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 ~nunl(aviszony
a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
2 megbízási jogviszony
a Polgári Törvénykönyvről szó_ó 2013. évi V. törvény

I

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 BERHIDAI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
2020. augusztus 17. napján kelt, 2020. november 01. napjától alkalmazandó PÉ/78-6/2020. Módosító Okirat
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Veszprém, 2020. augusztus 24.
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