
Okirat száma: 82-4/2017. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Gencsapáti 
Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom 
ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Gencsapáti Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 

1.1.2. rövidített neve: Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 5. 

1.2.2. telephelye(i):  

 telephely megnevezése telephely címe 

1  9721 Gencsapáti, Dózsa u. 2/A. 

 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1991. január 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Gencsapáti Község Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229. 
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3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Gencsapáti Község Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott nyilvános könyvtári ellátás. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 

 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos 
megvalósíthatósága érdekében közművelődési intézményt biztosít, amelyen keresztül 
ellátja a következő feladatokat: 
 

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák 
megteremtése, 
 

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 

 

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 
gondozása, 

 

d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 
támogatása, 

 

e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének segítése, 

 

f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, 
 

g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 
 

h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 
 

A nyilvános könyvtár alapfeladatai: 
 

a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 
 

b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 
bocsátja, 

 

c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól, 

 

d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
 

e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
 

f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 
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g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 
elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 

 

h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos 
kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, 

 

i) kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez, 
 

j) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 
javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, 

k) a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve 
szervezi. 

A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-
hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, 
könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a 
kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében. 

            A könyvtár fentieken túl: 

a) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 
 

b) közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 
 

c) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 
 

d) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 
 

Iskolai könyvtár feladatai: 
 

a) Gyűjteményének folyamatos fejlesztésével, feltárásával, őrzésével, gondozásával és 
rendelkezésre bocsátásával segíti az iskolában folyó oktató-nevelő munka 
célkitűzéseinek, az iskola pedagógiai programjának megvalósulását. 
 

b) Folyamatos tájékoztatását nyújt más iskolai és a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak dokumentumairól, 
szolgáltatásairól. 

 

c) Lehetőséget ad tanórai, illetve tanórán kívüli foglalkozások tartására, egyéni és 
csoportos helyben használatra. 

 

d) Információs irodai tevékenység: Az információs iroda (eMagyarország Pont) 
nyilvános számítástechnikai szolgáltatást nyújt a település lakóinak, amelynek 
rendjéről és használatáról külön melléklet rendelkezik. 

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 
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és 

megóvása 

5 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

6 
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása  

7 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

8 082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

9 083030 Egyéb kiadó tevékenység 
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