Okirat száma: 1/184-14/2019

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Gyöngyház Kulturális
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:
Gyöngyház Kulturális Központ és Könyvtár
1.1.2. rövidített neve:
Gyöngyház Kulturális Központ

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye:
6230 Soltvadkert, Kossuth u. 10.
1.2.2. telephelye(i):

1
2

telephely megnevezése

telephely címe

Gyöngyház Kulturális Központ,

6230 Soltvadkert, Hősök tere 1.

Nagy-Pál István Helytörténeti Gyűjtemény
Gyöngyház Kulturális Központ,

6230 Soltvadkert, Bocskai u. 2.

Sportcsarnok

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.12.15.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése:
Soltvadkert Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye:
6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése:
Soltvadkert Város Önkormányzata
3.1.2. székhelye:
6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése:
Soltvadkert Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye:
6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7.
pontja, a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény, továbbá a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési
intézmények és közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet
alapján.

4.2.
1
4.3.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

910110

Közművelődési intézmények tevékenysége

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A Gyöngyház Kulturális Központ és Könyvtár integrált intézményi keretek között ellátja
4.3.1. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény III. rész szerinti Nyilvános könyvtári feladatait;
4.3.2. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény IV. rész szerinti Közművelődési feladatait. Feladata
kiterjed a Közművelődésről szóló törvény 76. § (3) bekezdésben leírt közművelődési
alapszolgáltatások teljes körének a megszervezése és ellátása az alábbiak szerint:
1. Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működési támogatása,
fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődés
közösségek számára a helyszín biztosítása.
a) A kulturális törvény 76 § 3 bekezdés a) pontja szerinti közművelődési
alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy
közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal
vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.
b) Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalomszerű
művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez.
c) Bemutatkozási lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.
d) Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információszolgáltatás, a művelődő
közösség számára.
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2. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
a)
a
helyi
társadalom
kapcsolatrendszerének,
közösségi
életének,
érdekérvényesítésének, az
állampolgári részvétel
fejlődését elősegítő,
közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,
b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos
programokat, vagy szolgáltatásokat szervez,
c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődési segítő, a családi életre nevelő család
barát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat,
tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,
d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő
programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,
e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális
részvételét fejlesztő, a megértés, a befogadás, a felzárkózás, az esélyegyenlőség
megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat
szervez,
f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást
megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,
g) a települési önkormányzat az együttműködésben szakmai támogatást biztosít a
helyi partnerségi egyeztetési és együttműködési folyamatok kialakításához és
működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai szervezési és
technikai feltételeit, valamint
h) az a)-g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és
infrastrukturális támogatás nyújt.
3. Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
a) az iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja
azok megvalósítását,
b) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek
megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását,
c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok
megvalósulását,
d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok
megvalósítását,
e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és
ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint
f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban
történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.
4. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek
biztosítása
a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi
kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a
művelődő közösségek ez irányú munkáját,
b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak
kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő
programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és számon tartja azok
megvalósítását,
c) az anyanyelv ápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat
szervez, támogatja a művelődő közösségek ez irányú munkáját,
d) a nemzeti, az európai, és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek
kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket,
szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását,
e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a
nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében
programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok
megvalósítását, valamint
f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások
figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi
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kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az
állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait,
támogatja azok megvalósítását.
5. Az amatőr alkotó - és előadó - művészeti tevékenység feltételeinek
biztosítása
a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház - és a bábművészet, a
versmondás, a film - és a média művészetek, az irodalom területén tevékenységet
folytató amatőr művészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok
létrejöttét, támogatja azok működését, valamint az
b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és
infrastrukturális támogatást nyújt.
6. A tehetséggondozás és - fejlesztés feltételeinek biztosítása
A településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének
kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb
foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtek, támogatja azok megvalósítását,
valamint
7. Kulturális alapú gazdaságfejlesztés
a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív
gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez,
támogatja azok megvalósítását,
b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó
helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok
megvalósítását,
c) a kulturális terület - és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás, és
termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos
programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok
megvalósulását, valamint
d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció
kulturális alapú használatához.
4.3.3. Alaptevékenysége körében továbbá ellátja a Városi Sportcsarnok üzemeltetésével
kapcsolatos feladatait;
4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám
013350

kormányzati funkció megnevezése

2

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

3

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

4

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

5

082044

Könyvtári szolgáltatások

6

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása

082093

Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr
művészetek

9

082094

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

10

083020

Könyvkiadás

11

083030

Egyéb kiadói tevékenység

1

7
8

Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

4

084070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai
szolgáltatások fejlesztése, működtetése

13

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

14

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

14

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

12

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Soltvadkert Város közigazgatási területe

4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa:
A költségvetési szerv nem végez vállalkozási tevékenységet

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A Képviselő-testület magasabb vezetői álláshelyre pályáztatás alapján a jogszabályban
meghatározott képesítési követelményeknek megfelelően nevezi ki az intézményvezetőt,
határozott időtartamra, 5 évre. Az egyéb munkáltatói jogokat Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés g) pontja apján a
polgármester gyakorolja.
A munkakör betöltéséhez irányadó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, annak végrehajtásáról szóló a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések
rendezésére kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet, valamint az 1997. évi CXL. törvény
94. § rendelkezéseinek figyelembe vétele.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

2

megbízási jogviszony

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

3

munkaviszony

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény

1

4

közfoglalkoztatási jogviszony

5

