Okirat száma:I/4862-2/2020.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

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

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5051 Zagyvarékas, Fekete Lajos út 1.
1.2.2. telephelye:

1

telephely megnevezése

telephely címe

Közösségi Ház

5051 Zagyvarékas, Táncsics Mihály utca 25.

2. A költségvetési szerv
alapításával összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1999. 01. 01.

3. A költségvetési szerv irányítása
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.

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 (a továbbiakban: Kult.
törvény) 55. § (1) bekezdése és 65. § (2) bekezdése alapján nyilvános könyvtári feladatok,

továbbá a 76. §-a alapján közművelődési feladatok ellátása, valamint az Önkormányzat
közművelődési feladatairól, helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló
rendeletben foglalt feladatok ellátása, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pontjában szereplő kulturális szolgáltatás,
különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti
szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési
tevékenység támogatása.
4.2.
1
4.3.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

910110

Közművelődési intézmények tevékenysége

A költségvetési szerv alaptevékenysége: Közművelődési és könyvtári tevékenység
A Kult. törvény 55. § (1) bekezdése szerint a nyilvános könyvtár alapfeladatai:
a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi,
b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre
bocsátja,
c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól,
d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség
elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás
és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
i) kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez,
j) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség
javításához, az ország versenyképességének növeléséhez,
k) a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.
(1a) A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internethozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő,
könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a
kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében.
(2) A fenntartó kiegészítő feladatokat is meghatározhat.
65. § (2) A települési könyvtár az 55. § (1) bekezdésében foglaltakon túl
a) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
b) közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
c) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
d) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.
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A Kult. törvény 76. § (3) bekezdése szerint a közművelődési alapszolgáltatások:
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítása,
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.
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
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082044

Könyvtári szolgáltatások

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása
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4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Zagyvarékas község közigazgatási
területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét –
pályázat útján – Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott
időre, 5 évre nevezik ki és menti fel. A fenntartó munkaviszony keretében foglalkoztatja a
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 34.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 78.§ (2) bekezdése és a 94.§ (1) és (3) bekezdése alapján. Az egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

Munkaviszony

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
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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 MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS
KÖNYVTÁR 2020. december 21. napján kelt, 2020. december 23. napjától alkalmazandó I/4862-1/2020
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Szolnok, 2020. december 23.
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