
 

Okirat száma: IZMKK/E/I./2018/IX/01 

Alapító okirat 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Imre Zoltán 
Művelődési Központ 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: Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 

1.1.2. rövidített neve: Művelődési Központ 

A költségvetési szerv 

1.1.3. székhelye: 6440 Jánoshalma, Kossuth Lajos utca 3. 

1.1.4. telephelye(i):  

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Helytörténeti Gyűjtemény 6440 Molnár János utca 4. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2018. szeptember 1. 

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

2.2.1. megnevezése: Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2.2.2. székhelye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.2.2. székhelye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  

4.1.1  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 7 pontjában meghatározott kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános 
könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a 
kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési alapszolgáltatási 
tevékenység támogatása. 

4.1.2 A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény alapján biztosítja a nyilvános könyvtári ellátást, a 
közművelődési alapszolgáltatási ellátást a lakosság széles körében. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az integrált kulturális intézmény tevékenységére 
és működésére a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint Jánoshalma Városi Önkormányzat 
hatályos közművelődési rendelete az irányadó. 

 

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 082042 Könyvtári állománygyarapítása, nyilvántartása 

3 082043 Állomány feltárás, megőrzés 

4 082044 Könyvtári szolgáltatások 

5 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

6 082091 Közművelődési- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

7 
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 

8 082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek 

9 082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

10 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

11 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

12 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 

13 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

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

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény magasabb vezetői 
megbízással rendelkező igazgatóját nyilvános pályázat útján a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 150/1992.(XI.20.) kormányrendelet 



 

3 

alapján Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki. Vezetői megbízása 
határozott időre 5 évre szól. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közalkalmazott A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény valamint a 150/1992.(XI.20.) kormányrendelet. 

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

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

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Jánoshalma, 2018. augusztus 17. 

P.H. 

Czeller Zoltán polgármester 
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