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Okirat száma: GRD/11161-8/2020 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Gárdonyi Géza 
Könyvtár és Kulturális Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2483 Gárdony, Gárdonyi Géza utca 1. 

1.2.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Könyvtár 2483 Gárdony, Szabadság utca 14. 

2 Közösségi Ház 2484 Gárdony, Márvány utca 27. 

3 Dinnyési Templomkert, Hagyományőrző 
és Turisztikai Központ 

2485 Gárdony, Dinnyés-Gárdonyi utca 25. 

4 Velencei-tavi Galéria  2484 Gárdony, Sigray István utca 1. 

5 Gárdonyi rönkvár 2484 Gárdony, Sigray István utca 1. 

6 Gárdonyi Géza Emlékház 2484 Gárdony, Sigray István utca 3. 

7 Madárvárta 2484 Gárdony, Chernel István utca 57. 

8 Madárdal Tanösvény  

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2010. 04. 01. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Művelődési Ház Gárdony 2483 Gárdony, Gárdonyi Géza utca 1. 

2 Városi Könyvtár Gárdony 2483 Gárdony, Szabadság utca 14. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2483 Gárdony, Szabadság utca 20-22. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Gárdony Város Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 2483 Gárdony, Szabadság utca 20-22. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pont alapján kulturális szolgáltatás, különösen a 
nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet 
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény alapján gondoskodik a nyilvános könyvtári 
feladat ellátásáról, a közművelődési alaptevékenység ellátásáról, a kulturális javak 
meghatározott anyagának gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről, valamint 
kiállításokon és más módon történő bemutatásáról, közművelődési és közgyűjteményi 
feladatok ellátásáról. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
932900 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős 

tevékenység 
 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az intézmény ellátja mindazon feladatokat, 
amelyeket a rá vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, valamint Gárdony Város 
Önkormányzata döntései előírnak. 

- Nyilvános könyvtári feladatkörében gondoskodik az állomány gyarapításáról, az indokolt 
állománykivonás végrehajtásáról, 

- Gondoskodik az állomány szakszerű nyilvántartásáról, feltárásáról, biztosítja a használók 
részére a dokumentumok kölcsönzését, helyben használatát, másolását, 

- Más könyvtártól könyvtárközi kölcsönzési szolgáltatást kér és saját állományának a 
szolgáltatásból ki nem zárt részével könyvtárközi kölcsönzést folytat, 

- Felvilágosítást, tájékoztatást, információkat gyűjt, nyújt, továbbít és közvetít, 
- Kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése, megőrzése és kiállításokon és 

más módon történő bemutatása, 
- Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási lehetőségek megteremtése, 
- A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 
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- A kulturális rendezvényturizmus fejlesztése, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más 
kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az 
ünnepek kultúrájának gondozása, 

- Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, 
- A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése, 
- A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartásának segítése, 
- A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 
- Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

2 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

3 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

4 082044 Könyvtári szolgáltatások 

5 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

6 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

7 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

8 
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 

9 082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

10 082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

11 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

12 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gárdony Város közigazgatási területe 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: vállalkozási tevékenysége 
arányának felső határa 20 % az intézmény kiadásaiban. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: az intézményvezetőt – a 
közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény és a 150/1992. (XI. 20.) 
kormányrendelet 6. § szerinti pályázati eljárással – Gárdony Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete nevezi ki meghatározott időtartamra és gyakorolja a munkáltatói 
jogokat. Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója Gárdony Város polgármestere. 

 

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 
 



ZÁRADÉK
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  GÁRDONYI  GÉZA  KÖNYVTÁR  ÉS
KULTURÁLIS KÖZPONT 2020. szeptember 01. napján kelt,  2020. november 01. napjától alkalmazandó
GRD/11161-7/2020  módosító  okirat  okiratszámú  módosító  okirattal  végrehajtott  módosítása  szerinti
tartalmának.

Kelt: Székesfehérvár, 2020. szeptember 03.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Szabó Krisztina


Egyedi azonosítója: KT07028


Beosztása: osztályvezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda Államháztartási Finanszírozási Osztály


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2020.09.03 15:28:43


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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