
 

Okirat száma: ../…-3/2022 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Solymár Imre Városi 
Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Solymár Imre Városi Könyvtár 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 50. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  7187 Bonyhád, Majos V. utca 40. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1993. augusztus 18. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Bonyhád Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Bonyhád Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.  

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
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4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az intézmény működési területén belül könyvtári, 
levéltári tevékenységet, könyvtári szolgáltatásokat lát el a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1. Információkat nyújt a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól. 

4.3.2. Végzi az intézmény állományába került dokumentumok nyilvántartásba vételét és 
feltárását, a feleslegessé vált és megrongálódott dokumentumok állományból való 
kivonását. 

4.3.3. Gondoskodik a gyűjtemény megőrzéséről, védelméről, valamint a jogszabályokban 
előírt időszakonkénti állományellenőrzésről. 

4.3.4. Az egyes használói rétegek igényeinek kielégítésére s az elkülönült 
tevékenységformák végzéséhez célszerűen kialakított övezeteket, 
gyűjteményrészeket tart fenn (gyermekrészleg, helyismereti gyűjtemény, internet-
szoba stb.). 

4.3.5. Biztosítja az erre kijelölt dokumentumok helyben használatát. 

4.3.6. Könyvtári dokumentumokat kölcsönöz. 

4.3.7. Könyvtárközi kölcsönzést folytat. 

4.3.8. Időszaki kiadványokat járat (napilapok, hetilapok, folyóiratok), ezeket minden 
látogató számára elérhetően helyezi el. Az értékes időszaki kiadványokat megőrzi, 
használatra feltárja. 

4.3.9. Az olvasószolgálat keretében tanácsadó, ajánló, tájékoztató szolgálatot, 
irodalomkutatást végez. 

4.3.10. Vezeti a könyvtár statisztikai adatait és felsőbb kérésre összesíti, szolgáltatja azokat. 

4.3.11. Biztosítja a könyvtár látogatói számára a nyilvános közösségi internet-hozzáférés 
lehetőségét 

4.3.12. Rendezvényeket szervez és helyet biztosít: könyv- és könyvtárhasználati 
foglalkozásoknak, oktatási és önművelést segítő rendezvényeknek, irodalmi és 
ismeretterjesztő rendezvényeknek, vetélkedőknek, kluboknak, civil szervezeteknek. 

4.3.13. Közhasznú információkat gyűjt és szolgáltat. 

4.3.14. Tevékenységét összehangolja az oktatási és közművelődési intézményekkel 

4.3.15. Alaptevékenysége ellátásához szakembert alkalmaz. Színvonalának megtartása 
érdekében a könyvtár dolgozói részt vesznek továbbképzéseken, tanfolyamokon. 

4.3.16. Az intézmény a pályázati kiírásokat figyelemmel kíséri és pályázik. Rendelkezik 
kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljára alkalmas helyiségekkel. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

2 046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás 

3 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

4 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
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5 082044 Könyvtári szolgáltatások 

6 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

7 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 

8 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

9 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

10 083020 Könyvkiadás 

11 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Az intézmény működési területe 
Bonyhád Város közigazgatási területe.  

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Bonyhád Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (3) bekezdése 
alapján pályázati eljárás keretében, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
szerinti munkaviszony létesítésével, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában legfeljebb 5 
év határozott időre. A felmentési jogkört Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Bonyhád Város polgármestere gyakorolja felette. 
 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

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

2 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
 
 


