
 

Okirat száma: …………………. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Hamvas Béla Pest 
Megyei Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 

1.1.2. rövidített neve: HBPMK 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2000 Szentendre, Pátriárka utca 7. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Püspökmajori Klubkönyvtár 2000 Szentendre, Hamvas Béla utca 6. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1980. 01. 01.  

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

2.2.1. megnevezése: Szentendre Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 
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3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Szentendre Város Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Gondoskodik a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. 
tv.) 55. § (1) bekezdése alapján, valamint 64-66. §-ai alapján a nyilvános könyvtári 
ellátásról, a közgyűjteményi feladatok ellátásáról.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
 Hozzájárul Pest megye, Szentendre szellemi életének fejlődéséhez, szükség szerint 

együttműködik a megye és a város kulturális és oktatási intézményeivel; 
 gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja; 
 kölcsönzést, helyben használatot, másolat szolgáltatást nyújt; 
 résztvevője és szervezője a könyvtárak közötti információ- és 

dokumentumközvetítésnek, tagja az Országos Dokumentum-ellátási Rendszernek; 
 kiemelten foglalkozik Pest megyei pedagógusainak szakirodalmi ellátásával; 
 helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt; 
 közhasznú információs szolgáltatást nyújt (Lakossági Információs Szolgálat); 
 ellátja a kötelespéldányokkal kapcsolatos feladatokat; 
 kielégíti a kötelespéldányokkal kapcsolatos feladatokat; 
 kielégíti a megyében a nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó lakosság 

közgyűjteményi igényét; 
 szervezi a megye területén működő könyvtárak együttműködését; 
 a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt; 
 végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést; 
 szervezi a megyében működő önkormányzati könyvtárak statisztikai 

adatszolgáltatását; 
 gondoskodik a hátrányos helyzetű rétegek (vakok, csökkentlátók, mozgássérültek, 

koruk, betegségük miatt kiszolgáltatottak) könyvtári szolgáltatásokkal ellátásáról; 
 kiadói tevékenységet folytat, különösen a helyismereti és könyvtári szakterületen; 
 könyvtári rendezvényeket szervez az olvasás, az irodalom népszerűsítése 

érdekében; 
 költészeti szolgáltatást nyújt a megye könyvtárai számára. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
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2 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

3 082044 Könyvtári szolgáltatások 

4 083020 Könyvkiadás 

5 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

6 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

7 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

8 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

9 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

10 
101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét 

segítő programok, támogatások 

11 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 

12 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

13 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 

14 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Pest megye közigazgatási területén 
megyei hatókörű városi könyvtárként megyei illetékességgel, az Országos Dokumentum-
ellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V.28.) Korm. rendelet 3. §-a alapján az ODR 
szolgáltatások tekintetében országos illetékességgel. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője a 
könyvtárigazgató. A könyvtárigazgatót a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény szerint nevezik ki, nyilvános pályázat alapján. A pályázati eljárás előkészítésével és 
lefolytatásával kapcsolatos feladatokat Szentendre Város Jegyzője végzi el. Az intézmény 
vezetőjének kinevezése és felmentése az irányító szerv, Szentendre Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének kizárólagos hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat 
Szentendre Város Polgármestere gyakorolja. A könyvtárigazgatói megbízás legfeljebb 5 év 
határozott időre szól.  

A Kult. tv. 68. § (2) bekezdése alapján a megyei könyvtárigazgató megbízásához, valamint 
megbízásának visszavonásához a kultúráért felelős miniszter egyetértése szükséges. 

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 

megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései  

 


