Okirat száma: sum/3548-12/2020.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kisfaludy Sándor
Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház alapító okiratát a következők szerint adom
ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház
1.1.2. rövidített neve: Kisfaludy Művelődési Központ

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 8330 Sümeg, Széchenyi Gy. u. 9-11.
1.2.2. telephelye:

2.

telephely megnevezése

telephely címe

Kisfaludy Sándor Emlékház

8330 Sümeg, Kisfaludy Sándor tér 2.

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

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1983. 12. 01.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1.megnevezése: Sümeg Város Önkormányzata
2.2.2.székhelye: 8330 Sümeg, Béke tér 7.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Sümeg Város Önkormányzata
3.1.2. székhelye: 8330 Sümeg, Béke tér 7.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1.megnevezése: Sümeg Város Önkormányzata
3.2.2.székhelye: 8330 Sümeg, Béke tér 7.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7.
pontja szerinti feladatok ellátása: kulturális szolgáltatás; a nyilvános könyvtári ellátás
biztosítása; filmszínház, a helyi közművelődési tevékenység biztosítása.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 55. §-ában, 65. §-ában és 76. §-ában meghatározott önkormányzati
közgyűjteményi és közművelődési tevékenységek, valamint a nyilvános könyvtári feladatok
ellátása.

4.2.
1
4.3.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

910110

Közművelődési intézmények tevékenysége

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az önkormányzat közművelődési tevékenységének folyamatos megvalósítása érdekében
közművelődési intézményt – Művelődési Központot – működtet. Ennek keretein belül
biztosítja a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, az iskolarendszeren kívüli oktatáshoz,
valamint a különböző művelődési, ismeretszerző amatőr közösségek tevékenységének
működéséhez szükséges feltételeket; elősegíti a kultúra értékeinek megismerését és
befogadását, valamint feladata az ünnepek kultúrájának gondozása és a fenntartó által
meghatározott egyéb közművelődési feladatok ellátása.
A könyvtár alapfeladata: gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza
és rendelkezésre bocsátja, tájékoztat a könyvtár és a nyilvános rendszeres
dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak állományának és
szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és
információcserében. Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően
alakítja, közhasznú információs szolgáltatást nyújt, szabadpolcos állományrésszel
rendelkezik.
Múzeumi gyűjteményi tevékenység: a kulturális javak által alkotott gyűjtemények,
valamint helytörténeti anyagok folyamatos gyarapítása, megelőző és mentő feltárása, a
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gyűjteményi anyag feldolgozása (meghatározása, hitelesítése, szabályos nyilvántartásba
vétele), rendezése, gondozása, raktári megőrzése, megelőző állagvédelmével és aktív
restaurálásával, konzerválásával (preparálás), revíziójával, a műtárgyak mozgatásával,
kölcsönzésével és visszasorolásával összefüggő feladatok ellátása.
Múzeumi kiállítási tevékenység: a kulturális javakra alapozott hazai vagy külföldi állandó,
időszakos vagy vándorkiállítások, tárlatok szervezésével, rendezésével, továbbá a
kiállítások rendezését és bemutatását közvetlenül szolgáló grafikai-tervezési, installálási,
ügyeletesi tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

2

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

3

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4

041236

Országos közfoglalkoztatási program

5

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

6

082030

Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

7

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

8

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

9

082044

Könyvtári szolgáltatások

10

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

11

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása

082093

Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr
művészetek

15

083030

Egyéb kiadói tevékenység

16

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és
programok
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4.5.

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

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az
intézményvezető kinevezése Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete
hatáskörébe tartozik.
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A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvényben foglaltak szerint az intézmény vezetői feladatainak ellátására a
munkáltatói jogkör gyakorlója pályázatot ír ki. A pályázat kiírásának, benyújtásának és
értékelésének rendjét a miniszter rendeletben határozza meg.
Az intézményvezető foglalkoztatási jogviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az intézményvezető felett az alapvető munkáltatói jogokat Sümeg Város Önkormányzata
Képviselő-testülete, egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

Munkaviszony

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

2

Megbízási jogviszony

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

3

Közfoglalkoztatási jogviszony

A közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. törvény

4

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 KISFALUDY SÁNDOR MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS EMLÉKHÁZ 2020. szeptember 02. napján kelt, 2020. november 01. napjától
alkalmazandó sum/3548-11/2020. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Veszprém, 2020. szeptember 03.
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