
216/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: 
 

Rétság Város Önkormányzat  Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló  1992. évi 
XXXVIII. törvény 90. § (1) bekezdése alapján a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg.  

1.) A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
                               2651 Rétság, Rákóczi 26. 

                                               Törzsszáma: 453264 
2.). Alapító szerv neve, székhelye: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete  2651 

Rétság, Rákóczi út 20. 
 

3.) A költségvetési szervet irányító, fenntartó  szerv neve és székhelye: Rétság Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete  2651 Rétság, 
Rákóczi út 20. 

4.) A költségvetési szerv  működési területe: Rétság város közigazgatási területére terjed ki.  

5). A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott  közfeladata: a kulturális javak 
védelméről és a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló  1997. évi CXL. törvény 55. és  57. §-aiban a 
helyi önkormányzat kötelező feladataként 
megfogalmazott nyilvános könyvtári szolgáltatás és 
közművelődési tevékenység  ellátása.  

6.) A költségvetési szerv besorolása:  

 a) tevékenysége szempontjából (típusa): közszolgáltató költségvetési szerv 

    b) feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerint (gazdálkodási jogkör): önállóan működő 
költségvetési szerv. Pénzügyi, gazdasági és számviteli feladatait a Városi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) látja el, a 
költségvetési szervek közötti megállapodás szerint. 

7.)  A költségvetési szerv típusa: közművelődési intézmény  
8.)  Az intézmény alaptevékenysége:  

8.1  A felnőtt lakosság és az ifjúság részére általános, nyilvános 
könyvtári szolgáltatás biztosítása az alábbiak szerint: 
- Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, rendelkezésre 

bocsátja. 
- Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól. 
- Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését. 
- Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 
- Helyismereti anyaggyűjtés, feltárása és szolgáltatása. 

       8.2 Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önművelő, szakképző tanfolyamok, 
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése, 
szervezése és lebonyolítása. 

8.3 A társadalmi igényekhez, a spontán lakossági kezdeményezésekhez, az 
életkörülményekhez, továbbá az életkorhoz igazodó művelődési tevékenységekhez 
szükséges feltételek biztosítása. 

8.4    Az ünnepek kultúrájának gondozása. 
8.5 A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítése. 



8.6 A város helytörténetének, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi 
művelődési szokások gazdagítása, gondozása. 

8.7 Helyi információáramlás elősegítése informatikai rendszer kiépítésével, 
tömegkommunikáció szervezésével. Rétság város hivatalos honlapjának 
(www.retsag.hu), és  a Városi TV.  kezelése, Hangadó  és egyéb kiadványok 
megjelentetése.   

8.8 Az alkotótevékenység szervezeti kereteinek megteremtése, művészeti csoportok 
működtetése. 

8.9 A lakosság művelődési igényeihez igazodó műsoros előadások, kiállítások és egyéb 
rendezvények szervezése. 

8.10 Különböző szervezetek által rendezendő összejövetelek lehetőségeinek biztosítása. 
8.11. A lakosság tájékoztatása a rendezvényekről a lehető legszélesebb körben, az 

önkormányzati médián keresztül (Hangadó, városi televízió, hivatalos honlap).  
 
      8.12 Az intézmény alaptevékenységének szakfeladat számai: 

581110 Könyvkiadás 
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány 
591113 Egyéb televízióműsor-készítés 
591301 Filmhez kapcsolódó jogok és jöv. engedélyezése 
591411 Film, videó és egyéb képfelvétel vetítése moziban, filmklubban, szabadtéren, 
nyilvános vetítési helyeken 
631200 Világháló portál szolgáltatás 
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
841191 Nemzeti ünnepek programjai 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
 

9.) Az intézmény alaptevékenységét közvetlenül támogató tevékenységek. 
9.1 Az alaptevékenységhez kapcsolódó felesleges tárgyi eszközök, készletek 

értékesítése a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával. Termek, eszközök -  
eseti bérbeadáson kívül - a fenntartó hozzájárulásával  adhatók bérbe. 

9.2 Szolgáltatásként sokszorosítási, művelődési, szórakoztató, hang- és 
információtechnikai tevékenység. 
Szakfeladat szám: 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 
 
10.)  Az intézmény vállalkozási tevékenységet a képviselő-testület által jóváhagyott 

vállalkozási szabályzat szerint végezhet. A vállalkozási tevékenység mértéke nem 
haladhatja meg a költségvetési előirányzatának 30 %-át. 

 
 
11.) Az intézmény gazdálkodása: 

11.1 Az intézmény alaptevékenységét a Városi Önkormányzat Képviselő-testülte által 
évente megállapított költségvetésből látja el. A jóváhagyott költségvetési 
előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik. 

11.2.Gazdálkodási és számviteli feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.           
 
12.) Az intézmény vezetője: az intézményt egyszemélyi felelős vezető irányítja, akit Rétság 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete –hatályos jogszabályok szerint – nyilvános 
pályázat útján határozott időre nevezi ki. Az intézményvezető tekintetében az egyéb 
munkáltatói jogokat Rétság város polgármestere gyakorolja. 

 



13.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
a költségvetési szerv foglalkoztatottjai alapvetően a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény alapján, közalkalmazottként kerülnek foglalkoztatásra. A 
költségvetési szerv egyes feladatait megbízási jogviszony alapján, illetve  a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény,  a foglalkoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján történő foglalkoztatás 
keretében is elláthatja.   Az egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 

 
14.) A feladat ellátást szolgáló vagyon:  
 - Rétság Rákóczi út 26.sz. 418 hrsz-ú ingatlan 

 A feladat ellátáshoz biztosított, átadott ingatlanvagyont nem értékesítheti, nem terhelheti 
meg. 
 

15.) Jelen Alapító Okirat 2011. szeptember  1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 91/2009. 
(V.28.) , 159/2009. (IX.24.) és 169/2010.(VI.29.) számú képviselő-testületi határozattal 
jóváhagyott Alapító Okirat hatályát veszti.  

 


