
Okirat száma: J/_____-1/2022 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Balassi Bálint 
Művelődési Ház 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: Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár 

1.1.2. ro vidí tett neve: BBMK 

 
1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 9241 Jánossomorja, Óvári út 1. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Városi Könyvtár 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 2. 

2 
Jánossomorjai Helytörténeti Gyűjtemény 

     
9241 Jánossomorja, Szabadság u. 24. 

3 Sós Antal Közösségi Ház 9242 Jánossomorja, Szent István utca 39. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2002. 11. 12. 

 
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Jánossomorja Város Önkormányzata  
2.2.2. székhelye: 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39. 



3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Jánossomorja Város Önkormányzata  

3.2.2. székhelye: 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a muzea lis inte zme nyekro l, a nyilva nos ko nyvta ri ella ta sro l 
e s a ko zmu velo de sro l szo lo  1997. e vi CXL. to rve ny alapja n a nyilva nos ko nyvta ri ella ta s e s 
szolga ltata s biztosí ta sa, tova bba  a ko zmu velo de shez valo  jog gyakorla sa nak biztosí ta sa, a 
ko zmu velo de si e s mu zeumi teve kenyse gek ta mogata sa. 
 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910110 Ko zmu velo de si inte zme nyek teve kenyse ge 

4.3.  A költségvetési szerv alaptevékenysége: közművelődési tevékenység, könyvtári ellátás és 
szolgáltatás, helytörténeti gyűjtemény működtetése.  A fenntartó által kiadott alapító okiratban 
és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljainak közzététele 
küldetésnyilatkozatban. Gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, megőrzése, 
gondozása és rendelkezésre bocsátása, a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer 
dokumentumairól és szolgáltatásairól szóló tájékoztatás, más könyvtárak állományának és 
szolgáltatásai elérésének biztosítása, a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében 
való részvétel, az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségének biztosítása, a 
könyvtárhasználók segítése a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az 
egész életen át tartó tanulás folyamatában, az oktatásban, képzésben részt vevők 
információellátásának, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés 
lehetőségének segítése, kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programok szervezése, tudás-, 
információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárulás az életminőség javításához, az 
ország versenyképességének növeléséhez. Gyűjteményének és szolgáltatásainak a helyi 
igényeknek megfelelő alakítása, közhasznú információs szolgáltatás nyújtása, helyismereti 
információk és dokumentumok gyűjtése, szabadpolcos állományrésszel rendelkezés. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 047120 Piac üzemeltetése 

2 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

4 082044 Könyvtári szolgáltatások 

5 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

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 



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

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a Munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján pályázat útján Jánossomorja Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki határozott időre, illetve menti fel figyelemmel 
a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási 
követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes 
kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 
rendelkezéseire. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

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

 
 


