
 

Okirat száma: 1/2017. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Öregiskola 
Közösségi 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: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye:2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 78. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  2094 Nagykovácsi, Tisza István tér 7. 

2  2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 64. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.01.01. 

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

2.2.1. megnevezése: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 

2.2.2. székhelye:2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61. 

3.2.    A költségvetési szerv fenntartójának 

            3.2.1.   megnevezése: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

            3.2.2.   székhelye: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott kulturális szolgáltatás 
keretében: nyilvános könyvtári ellátás, helyi közművelődési tevékenység  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bek. a) pontja alapján 
Nagykovácsi Nagyközség nyilvános könyvtárának fenntartása. Könyvtári állomány 
gyarapítása, nyilvántartása, feltárása, megőrzése, védelme, könyvtári szolgáltatások. 
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk: 
- Az iskolarendszeren kívüli, életminőséget javító önképzési lehetőségek megteremtése, 
- A település értékeinek, hagyományainak feltárása, ápolása, gazdagítása, 
- Az ünnepek kultúrájának gondozása, 
- Önszerveződő közösségek tevékenységének gondozása, 
- Közművelődési intézmények, közösségek színterek működtetése. 
Feladatellátási szerződés alapján nyilvános könyvtári ellátás Remeteszőlős Község 
Önkormányzatától átvállalva, Remeteszőlős közigazgatási területén. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

2 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

3 082020 Színházak tevékenysége 

4 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

5 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

6 082044 Könyvtári szolgáltatások 

7 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

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 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

13 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

14 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

15 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Nagykovácsi Nagyközség 
közigazgatási területe. Feladatellátási szerződés alapján nyilvános könyvtári ellátás 
Remeteszőlős Község Önkormányzatától átvállalva, Remeteszőlős közigazgatási területén. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét az alapítói 
jogokkal felruházott irányító szerve (képviselő-testület) – a közalkalmazottakról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a, továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 93-95/B.§-ai 
figyelembevételével – közalkalmazotti jogviszony keretein belül, pályázat útján, öt év, 
határozott időtartamra nevezi ki. Az intézményvezető felmentésének joga Nagykovácsi 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti, és az egyéb munkáltatói jogokat 
a polgármester gyakorolja.  

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény 

2 munkaviszony 2012. évi I. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. november 20. napján kelt alapító okiratot 
visszavonom. 

Kelt: Nagykovácsi, 2017. február 23. 

P.H. 

 
Kiszelné Mohos Katalin 

polgármester 
 
 


