
 

Okirat száma: AF/9-45/2018. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Petőfi Sándor 
Kulturális Szabadidőközpont 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: Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 6.  

1.2.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Sportház és a hozzá tartozó sportpályák 2932 Almásfüzitő, Sport út 1. 

2 Horgásztanya 2932 Almásfüzitő, hrsz.: 0369/1. 

3 Pihenőház, csónaktárolók 2932 Almásfüzitő, Duna part hrsz.: 05/D. 

4 Közösségi Ház 2931 Almásfüzitő, Fő utca 20.  

5 Iskolai és Községi Könyvtár 2932 Almásfüzitő, Fekete István park 1.  

6 Azaum Római Tábor Ókori Témapark 2932 Almásfüzitő, Duna út 1. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. július 01. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 7. 
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3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Almásfüzitő Község Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 7. 
 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX Tv. 13.§ 7. pontjában, valamint 15. pontjában foglalt feladatok ellátása, valamint a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény 53. § -55 §-ban foglalt nyilvános könyvtári tevékenység, és 76. § -77. §-ban 
foglalt közművelődési tevékenység biztosítása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az intézmény telephelyein keresztül ellátja a helyi 
lakosság sportolási lehetőségeinek biztosítását, a községben működő civil szervezetek 
működéséhez szükséges infrastruktúrát biztosítja, mind a sport, mind a szabadidősport 
tekintetében. Telephelyén keresztül ellátja a községi könyvtári feladatokat. A 
közművelődéséhez kapcsolódó kötelező és önként vállalt feladatokon keresztül biztosítja a 
hagyományos kulturális értékek gondozását a településen, biztosítja a művelődő 
közösségek létrejöttét, és ezek számára biztosítja a helyszínt. Telephelyeinek bérbeadásával 
biztosítja az alaptevékenység biztosításához szükséges forrásokat. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

2 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

3 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

4 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

5 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

6 082044 Könyvtári szolgáltatások 

7 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

8 
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 

9 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

10 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények  

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Almásfüzitő Község közigazgatási 
területe. 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. tv. 23. §-a alapján, nyilvános pályázat útján 5 évre szóló határozott idejű 
kinevezéssel történik. A képesítési előírást a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről 
szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet tartalmazza. A szerv vezetőjét a Képviselő-testület 
nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

3 megbízási a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
 
 


