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ALAPÍTÓ OKIRAT  

/egységes szerkezetben/ 
 
 
 
I. A költségvetési szerv neve, az alapító, illetve fenntartó neve és címe 
 
1. A költségvetési szerv neve: Halászy Károly Mővelıdési Ház és Könyvtár 
1.1. A költségvet.szerv típusa: Mővelıdési Ház 
2. A költségvetési szerv 
irányító szerve: 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-
testülete 
(2351. Alsónémedi Fı u. 58.) 

3. A költségvetési szerv 
alapítója:  

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata  
(2351. Alsónémedi, Fı u. 58.). 

3.1. A költségvetési szerv 
fenntartója:  

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 
(2351. Alsónémedi, Fı u. 58.). 

4. A költségvetési szerv 
felügyeleti szerve:  

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-
testülete 
(2351. Alsónémedi, Fı u. 58.) 

5. A költségvetési szerv 
mőködési területe:2 

Alsónémedi Nagyközség közigazgatási területe  

6. A költségvetési szerv 
besorolása gazdálkodási 
jogkör alapján: 2 

A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján 
önállóan mőködı költségvetési szerv.  

 
II. A költségvetési szerv adatai, tevékenysége 
 
1. A költségvetési szerv típusa: Mővelıdési Ház 

Közmővelıdési, könyvtári és egyéb kulturális 
tevékenységet végzı intézmény 

2. A költségvetési szerv 
jogszabályban meghatározott 
közfeladata: 

A helyi társadalom közösségi életének segítése, a szabadidı 
kulturális célú eltöltéséhez feltételek biztosítása, nyilvános 
könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás, lakosság 
számára nyilvános internet használat biztosítása 

3. A költségv.szerv jogállása: Önálló jogi személy 
4. A költségv.szerv székhelye: 2351. Alsónémedi, Dózsa György tér 2. 
5. A költségvetési szerv 
telephelyei: 

2351. Alsónémedi, Fı u. 73. 
2351. Alsónémedi, Iskola u. 1/a. 

6. A költségvetési szerv 
feladatellátását szolgáló 
vagyona:2 

815. helyrajzi számú, természetben 2351. Alsónémedi, 
Dózsa György tér 2. szám alatti, a 888. helyrajzi számú, 
természetben 2351. Alsónémedi, Fı u. 73. szám alatti és 
663/1. helyrajzi számú, természetben 2351. Alsónémedi, 
Iskola utca 1/a. szám alatti, Önkormányzat tulajdonát 
képezı korlátozottan forgalomképes ingatlanok használata.  
Vagyonértékő jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, 
felszerelések, jármővek) használata leltár szerint.  
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7. A költségvetési szerv vagyon 
feletti rendelkezés joga:2 

A feladat ellátását szolgáló vagyon az alapító tulajdona. A 
vagyon feletti rendelkezési jogosultság, valamint az 
intézmény mőködése során keletkezı vagyontárgyak az 
alapítót illetik meg.  
Az intézményvezetı egyes vagyontárgyak bérbeadására -   
alapfeladatai sérelme nélküli hasznosítására – vonatkozó 
jogosítványait az intézményt érintı önkormányzati 
vagyonrendelet határozza meg.  

8. A költségvetési szerv 
alaptevékenysége:2 

Az oktatás segítése iskolarendszeren kívüli tanfolyamok 
szervezésével, a település környezeti, szellemi, mővészeti 
értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, az 
ünnepek kultúrájának gondozása, a helyi alkotó, mővelıdı 
közösségek tevékenységének támogatása, a szabadidı 
kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, a helyi 
lakosság számára színvonalas, szórakoztató programok, 
kiállítások szervezése, egyéb mővelıdést segítı lehetıségek 
biztosítása.  

A nyilvános könyvtár győjteményének folyamatos 
fejlesztése, feltárása, megırzése, gondozása és 
rendelkezésre bocsátása, tájékoztatás a könyvtár 
dokumentumairól és szolgáltatásairól, más könyvtárak 
állománya és szolgáltatásai elérésének biztosítása, részvétel 
a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 

 Államháztartási szakágazati besorolása: 

900400 Mővészeti létesítmények mőködtetése 

Az alaptevékenysége államháztartási szakfeladatrend  
szerinti besorolása: 
900400        kulturális mősorok, rendezvények, kiállí- 

                    tások szervezése 

910121        könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                       

910122        könyvtári állomány feltárása, megırzése,  

                    védelme  

910123        könyvtári szolgáltatások 

910501        közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk                                       

910502        közmővelıdési intézmények, közösségi szín- 

                    terek mőködtetése 

680002        nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
9. A költségvetési szerv 
vállalkozási tevékenysége:2 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.  
 

10. 2  

11. A költségvetési szerv 
vezetıjének kinevezési rendje: 

Az intézmény vezetıjét Alsónémedi Nagyközség  
Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános pályázat 
útján, 5 év határozott idıre bízza meg. 
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12. Munkavállalók 
foglalkoztatási jogviszonya:2 

Közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. az irányadó. Egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. tv. (pl. megbízási 
jogviszony) az irányadó.  

 
III. A költségvetési szerv képviselete 
 
1. A költségvetési szerv 
képviseletére jogosultak: 

Az intézmény általános képviseletét a fenntartó által 
határozott idıre megbízott intézményvezetı látja el, aki az 
ügyek meghatározott körére eseti jelleggel, illetve 
általánosan a képviseleti jogát a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatban meghatározott módon átruházhatja.  

 
IV. A költségvetési szerv gazdálkodással összefüggı jogosítványai 
 
1. A költségvetési szerv 

gazdálkodással összefüggı 
jogosítványa:2 

 

Önállóan mőködı költségvetési szerv, mely önálló elemi  
költségvetéssel rendelkezik, amelyek felett 
kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási 
joggal és felelısséggel bír. A szakmai alapfeladata 
ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységekkel 
rendelkezik; ezenkívül egyes adminisztratív, szellemi 
támogató feladatokat  - szervezeti egység nélkül – is 
elláthat.  

Pénzügyi-gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal 
végzi. A munkamegosztási megállapodás jelen alapító 
okirat elválaszthatatlan mellékletét képezi.  

Alsónémedi, 2009. május 15. 
 Dr. György Balázs sk.                                                                           Rozgonyi Erik sk. 
        polgármester                       jegyzı                                                                                                        
 
1-es Záradék 
Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezető új alapító okiratot) Alsónémedi 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2009. április 24-i ülésén a 93/2009. 
(04.24.) számú határozattal fogadta el. 
Alsónémedi, 2009. május 15. 

 Rozgonyi Erik sk. 
          jegyzı 

2-es Záradék: 
Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2-vel jelezett módosításait a Képviselő-
testület 2012. május 22-i ülésén a 63/2012. (V.22.) önkormányzati határozatával fogadta el, 
hatályos 2012. május 23-tól. 
 
Alsónémedi, 2012. május 22.  
  
  Vincze József          Dr. Percze Tünde 
  Polgármester                     Jegyző  


