
 

Okirat száma: 9301/2016. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Battonyai Városi 
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: Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

1.2.A költségvetési szerv 

1.2.1.székhelye: 5830 Battonya, Fő u. 72/a 

1.2.2 telephelyei: 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 József Attila Művelődési Ház Központi 
Irodák 

5830 Battonya, Fő u. 103. 

2 József Attila Művelődési Ház 5830 Battonya, Fő u. 77. 

3 Molnár-C. Pál Emlékház 5830 Battonya, Fő u. 123. 

2.A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1.A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2004.07.01 

2.2.A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Battonya Városi Önkormányzat Népek 
Barátsága Közművelődési és Iskolai 
Könyvtár 

5830 Battonya, Fő u. 72/a 

2 Battonyai József Attila Művelődési 
Központ és Alapfokú Művészeti Iskola 

5830 Battonya, Fő u. 103. 
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3.A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1.A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1.megnevezése: Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2.székhelye: 5830 Battonya, Fő u. 91. 

4.A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1.A költségvetési szerv közfeladata: A költségvetési szerv iskolai könyvtári feladatokat is ellátó 
nyilvános városi könyvtár, mely információt fogadó és továbbító szerepköre betöltésével 
diszkrimináció nélkül lehetővé teszi az általa gyűjtött, feldolgozott és megőrzött dokumentumokhoz 
és információkhoz való szabad hozzáférést, amely által az egyének vagy közösségek fejlődéséhez is 
hozzájárul. Ezen kívül a költségvetési szerv közművelődési és múzeumi feladatokat is ellát. 

4.2.A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
A költségvetési szerv közművelődési alaptevékenysége: a település környezeti, szellemi, művészeti 
értékeinek, hagyományainak feltárása, megismerése, a helyi művelődési szokások gondozása. A 
szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, a helyi ismeretterjesztő, amatőr, 
alkotó művelődő közösségek tevékenységeinek támogatása. A városi rendezvények szervezése és 
lebonyolítása.  
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény alapján a költségvetési szerv könyvtári alaptevékenysége: a gyűjtemény és 
szolgáltatási helyi igényeknek megfelelő alakítása, folyamatos fejlesztései, dokumentumai feltárása, 
megőrzése, gondozása.  
 
A költségvetési szerv múzeumi alaptevékenysége: a gyűjtemény helyi igényeknek megfelelő 
alakítása, folyamatos fejlesztése, további gyűjtemények feltárása, megőrzése, gondozása. 

A költségvetési intézmény tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a helyben élő nemzeti és 
etnikai kisebbségi hagyományápolásra, kulturális és közművelődési igények kielégítésére. 

4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 Kormányzati funkciószám Kormányzati funkció megnevezése 
1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
2 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
3 082044 Könyvtári szolgáltatások 
4 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

5 082091 
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel 
fejlesztése 

4.5.A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Battonya város közigazgatási területe 
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5.A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Battonya 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg határozott időre pályázat alapján. A 
költségvezetési szerv vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat Battonya város 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 

3 megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

6.Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2012. június 28. napján kelt alapító okiratát visszavonom. 

Kelt: Battonya, 2015. november 20. 

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 Battonyai 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. október 20. napján kelt, 
……………………………………… napjától alkalmazandó 9301-1/2016. okiratszámú módosító okirattal 
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

Kelt:…………………………………………………….. 

 

P.H. 

__________________________________________________ 

Magyar Államkincstár 


