Okirat száma: 179/2020.(VIII. 31.)-1

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Orlai Petrics Soma
Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ alapító okiratát a következők
szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési
Központ
1.1.2. rövidített neve: OPSKMM

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5650 Mezőberény, Fő út 6.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1.

Civil Fejleszto Kozpont

5650 Mezobereny, Bekesi ut 3.

2.

Konyvtar

5650 Mezobereny, Fo ut 4.

3.

Madarak Haza Okoturisztikai Latogato es
Szabadido Kozpont

5650 Mezobereny, Liget ter 1-3.

4.

Muzealis Gyujtemeny

5650 Mezobereny, Fo ut 1-3.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2008.01.01.

2.2.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

1.

Orlai Petrics Soma Muzealis Gyujtemeny

5650 Mezobereny, Fo ut 1-3.

2.

Petofi Sandor Muvelodesi Kozpont

5650 Mezobereny, Fo ut 6.

3.

Varosi Konyvtar

5650 Mezobereny, Fo ut 4.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata
3.1.2. székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth tér l.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth tér l.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

4.2.

A költségvetési szerv közfeladata:
4.1.1

Gyűjtőköri szabályzatában rögzítetteknek megfelelően könyvtári dokumentumokat
(könyveket, kiadványokat, audiovizuális anyagokat, elektronikus dokumentumokat
stb.) gyűjt. Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és
rendelkezésre bocsátja, a gyűjtemény tartalmi fejlesztésében, a szolgáltatások
kialakításában a helyi igényekhez – közöttük a nemzetiségi (német, szlovák, cigány)
igényekhez – igazodik, helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
tájékoztat a könyvtári rendszer és saját dokumentumairól és szolgáltatásairól,
biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásának elérését, részt vesz a
könyvtárak közötti dokumentum-, és információ cserében, biztosítja az elektronikus
könyvtári dokumentumok elérhetőségét, a könyvtárhasználókat segíti a digitális
írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás
folyamatában, segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a
tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez, tudás-, információ- és
kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország
versenyképességének növeléséhez, a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás
szempontjait figyelembe véve szervezi, helyismereti információkat és
dokumentumokat gyűjt.

4.1.2

Gyűjti Mezőberény városban a három nemzetiség életét, múltját reprezentáló
néprajzi, képző-, iparművészeti, népművészeti tárgyait, alkotásait és ehhez
kapcsolódó írott emlékeit, gyűjti mindazokat a muzeális értékeket, melyeket
állampolgárok adományoznak a gyűjtemény részére, kiállításokat szervez.

4.1.3

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. tv. alapján látja el. Városi rendezvények lebonyolítása, amatőr
művészeti csoportok működtetése, társadalmi és civil szervezetek munkájának
segítése, művelődési és kulturális lehetőségek biztosítása a lakosság minden
korosztálya számára (színháztermi rendezvények) képző,- ipar-, fotó,- és egyéb
művészeti kiállítások szervezése, ismeretterjesztő és készségfejlesztő tanfolyamok,
előadások szervezése, városi intézmények és gazdálkodó szervezetek kulturális és
művelődési tevékenységek segítése, közhasznú és kulturális információs szolgáltatás,
propaganda tevékenység. Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbe adása, üzemeltetése,
egyéb felnőttoktatás.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

1.

910110

szakágazat megnevezése
Közművelődési intézmények tevékenysége
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4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt feladatok
ellátása.

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1.

016080

Kiemelt allami es onkormanyzati rendezvenyek

2.

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3.

054020

Vedett termeszeti teruletek es termeszeti ertekek bemutatasa,
megorzese es fenntartasa

4.

082042

Konyvtari allomany gyarapítasa, nyilvantartasa

5.

082043

Konyvtari allomany feltarasa, megorzese, vedelme

6.

082044

Konyvtari szolgaltatasok

7.

082061

Muzeumi gyujtemenyi tevekenyseg

8.

082063

Muzeumi kiallítasi tevekenyseg

9.

082064

Muzeumi kozmuvelodesi, kozonsegkapcsolati tevekenyseg

10.

082070

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése,
megóvása

11.

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

12.

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása

13.

082093

Közművelődés – egész életre szóló kiterjedő tanulás, amatőr
művészetek

14.

082094

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

15.

083030

Egyéb kiadói tevékenység

16.

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

17.

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

18.

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

19.

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

20.

101240

Megvaltozott munkakepessegu szemelyek foglalkoztatasat elosegíto
kepzesek tamogatasok

21.

105020

Foglalkoztatast elosegíto kepzesek es egyeb tamogatasok

22.

107080

Eselyegyenloseg elosegíteset celzo tevekenysegek es programok

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Mezőberény Város közigazgatási
területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az Orlai Petrics Soma Könyvtár,
Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központot a képviselő-testület által, pályázat alapján
határozott időre, legfeljebb 5 évre, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
alapján megbízott igazgató vezeti. Munkáját általános igazgatóhelyettes és szakmai
osztályvezető segítik. Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési
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Központ képviseletére az igazgató jogosult. Képviseleti jogát az intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzatában meghatározottak szerint átruházhatja. Felette az egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1.

munkaviszony

Munka torvenykonyverol szolo 2012. evi I. torveny

2.

megbízasi jogviszony

Polgari Torvenykonyvrol szolo 2013. evi V. torveny

3.

közfoglalkoztatási jogviszony

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény
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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 ORLAI PETRICS SOMA KÖNYVTÁR,
MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2020. augusztus 31. napján kelt, 2020. november
01. napjától alkalmazandó 178/2020. (VIII.31.)-1 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása
szerinti tartalmának.

Kelt: Békéscsaba, 2020. szeptember 29.
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