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Okirat száma: 1310-3/2016. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

         1.1.2. rövidített neve: Kálmánfi Műv. Ház 

 

1.2.   A költségvetési szerv 

       1.2.1. székhelye: 2519 Piliscsév, Hősök tere 10. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1.   A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1988. december 15. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1.   A költségvetési szerv irányító szervének 

         3.1.1.  megnevezése: Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

         3.1.2.  székhelye:       2519 Piliscsév, Béke u. 24. 

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. tv.  53. §-a  alapján nyilvános könyvtári 
feladatok , továbbá a 76.§ - a  alapján  helyi  közművelődési  feladatok ellátása. 

 
4.2.   A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
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 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Nyilvános könyvtári szolgáltatás a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 55. §-a alapján. A könyvtár alapfeladatai: gyűjteményét folyamatosan fejleszti, 
feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja; tájékoztat a könyvtár és a nyilvános 
könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól; biztosítja más könyvtárak 
állományának és szolgáltatásainak elérését; részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- 
és információcserében. Kulturális hagyományok megőrzése, méltó folytatása, a közösségi és 
egyéni művelődés személyi, szellemi, gazdasági feltételeinek javítása, a polgárok 
életminőségét javító értékhordozó tevékenység, valamint az ezek megvalósítása. 
Helytörténeti, településtörténeti, szlovák hagyományőrző rendezvények és programok 
szervezése. Közösségi tér biztosítása a községben tevékenykedő civil szervezeteknek, 
művészeti együtteseknek, valamint egyéb, művelődési szerveződéseknek. 

4.4.   A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082044 Könyvtári szolgáltatások 

2 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 

3 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

4 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

5 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

6 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

7 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Piliscsév Község közigazgatási 
területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1.  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 94. §-a, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
alapján, nyilvános pályázati eljárás után Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete nevezi ki 5 évre, és gyakorolja az alapvető munkáltatói jogokat. Az egyéb 
munkáltatói jogokat Piliscsév község polgármestere gyakorolja. 

5.2.   A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 Munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

6. Záró rendelkezés 
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Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2011. október 25. napján kelt, 105/2011. (X. 25.) 
okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Piliscsév, 2016. április…………… 

P.H. 

                                                                                                         
                                                                                                            Kosztkáné Rokolya Bernadett         
                                                                                                                          polgármester 

 
 


