BÉLAPÁTFALVAI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KŐNYVTÁR
ALAPíTÓ OKIRATA 1

1. Költségvetési szerv neve:
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár
2. Költségvetési szerv rövidített elnevezése:
Művelődési Ház és Könyvtár
3. Költségvetési szerv számára kiállított számlán szereplő név:
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár illetve Művelődési Ház és Könyvtár
4. Költségvetési szerv mozaik neve: BMHK
5. Költségvetési szerv székhelye: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 47.
6. Költségvetési szerv telephelye: Gesztenyés Kiállítóház
3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 38.
7. Létrehozásáról rendelkező jogszabály: 37/2003.(11.10.) és a 85/2004. (IV.26.) számú Bélapátfalva Város
Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
8. Költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szakágazat: 932900 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, valamint a
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatok és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény szerinti közművelődési és könyvtári tevékenységek

d)A

Művelődési Ház
a) Az iskolarendszeren kivüli, 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, az egyetemes, a
nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés,
a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
c) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
helyi
társadalom
kapcsolatrendszerének,
közösségi
életének,
érdekérvényesítésének segítése,
e) A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a
szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
f) Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása,

g) Egyéb szabadidős lehetőségek biztosítása, programok szervezése, az intézmény tulajdonában lévő
helyiségeinek bérbeadása.
h) Turisztikai érdeklődésre is számot tartó, a városimázs javítását elősegítő programok, rendezvények,
kiállítások szervezése, kiadványok készítése,
i) A kulturális turizmus érdekében speciálls akciók, fesztiválok szervezése,

Az Alapító Okirat a 85/2004.(IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozattal került elfogadásra.
Módosítva a 118/2004.(VII.26.), 3112007.(III.12.), 17/2008. (11.11.), 54/2009. (V.25.), 167/2010. (XII. 13.), 17212010. (XII.13.) és a
157120 11.(IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozatokkal.
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j) Együttműködés, programok közös koordinálása és szervezése a települési és kistérségi oktatási,
nevelési, közművelődési, turisztikai feladatokat is ellátó partnerintézményekkel, szakmai és
civil szervezetekkel.
Könyvtár
a) Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
b) Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól ,
c) Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
d) Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, az iskola oktatásinevelési helyi tantervének megfelelő könyvtári óra tartásában a kisiskolás korosztály
bevezetése a könyvtárhasználatba,
e) Nyilvános jeilegű könyvtárként, a községi és iskolai könyvtári feladatokat egyaránt ellátja,

f) A fenntartó részére statisztikai adatokat szolgáltat.
Gesztenyés Kiállítóház
a) A város és a kistérség környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak bemutatása,
megismertetése;
b) a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés és a
befogadás elősegítése;
c) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek és egyéb művészek alkotásainak,
munkásságának bemutatása;
d) az időszakos és az állandó kiállításokon keresztül a különböző kultúrák közötti kapcsolatok
kiépítésének és fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek
biztosítása;
e) a város és a kistérség oktatási-nevelési intézményeivel való együttműködés keretében az
iskoláskorú gyermekek megismertetése a város és a térség kulturális, szellemi és művészeti
értékeive!;
f) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.
9. Költségvetési szerv alaptevékenysége:
9.1.
9.2. 2010. január 1-jétől:
Szakfeladat száma, megnevezése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123 Könyvtári szolgáltatások
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
9.3. 2011. október 1-jétől:
Szakfeladat száma, megnevezése
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 900400
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 932918
Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
890122 Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének előmozdításával kapcsolatos egyéb
tevékenység
890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését segítő
programok
890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek
890221 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését célzó
programok
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A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Költségvetési szerv működési területe: Bélapátfalva közigazgatási területe
Irányító és fenntartó szerv neve: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Irányító és fenntartó szerv székhelye: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 1.
A költségvetési szerv típusa gazdálkodási jogkör
alapján: önállóan működő költségvetési szerv
15. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezése:
A vezetői álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és
lefolytatásával kapcsolatos feladatokat Bélapátfalva Város Polgármestere látja el. A vezetőt Bélapátfalva
Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki minősített többséggel meghozott döntéssel. A
kinevezés öt éves időtartamra történik.
16. A költségvetési szerv foglalkoztatott jaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
· alapesetben közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
· egyéb esetben:
o munkavállaló, akikre a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény,
o akikre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.
17. Az irányító szerva Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatalt 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1., mint
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet jelölte ki az önállóan működő költségvetési szerv
meghatározott szellemi és fizikai (technikai) támogató tevékenységei (ezen belül különösen:
pénzügyi-gazdasági feladatai) ellátására Munkamegosztási megállapodás alapján.
18. Költségvetési szerv Küldetés Nyilatkozata: A település információs alapintézménye, mely biztosítja a
lakosok számára az információkhoz és a dokumentumokhoz a hozzáférést, korlátok nélkül. Kiszolgálja az
oktatás különböző szint jein tanulókat, segíti a kortól független, folyamatos képzést. Biztosítja a szabadidő
hasznos, kulturált eltöltését.
Minden lehetőséget megragad a kisgyermekek olvasóvá nevelésére. A honismereti anyagok feltárásával
igyekszik a településen élőkkel megismertetni történelmüket, múltjukat.
10.
11.
12.
13.
14.

Záradék:
Az Alapító Okirat 9.1.pontja 2010. január 1. napjával hatályát veszti, míg a 9.2. pontja 2010. január 1. napjától
hatályos.
Bélapátfalvai Művelödési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának
- 2009. május 25. napján történő módosítását Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
54/2009. (V.25.) határozatával 2009. július 1-jei hatállyal
- 2010. december 13. napján történő módosítását Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
167/2010. (XI1.13.) határozatával 2010. december 14-; hatállyal
- 2010. december 13. napján történő módosítását Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
172/2010. (XI1.13.) határozatával 2011. január 1-jei hatállyal
- 2011. szeptember 12. napján történő módosítását Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselőtestüiete a
157/2011. (IX.12.) határozatával 2011. október 1-jei hatállyal
hagyta jóvá.

Bélapátfalva, 2011. szeptember 21.

Ferencz Péter
Polgármester
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