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NAGY GÁSPÁR VÁROSI KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 
 

2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÓ OKIRATA 
 
Az intézményt Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testülete alapította. A 
rendelkezésre álló dokumentumok és a hatályos jogszabályokban foglaltak alapján, az alapító 
okiratot a 85/1992. (VI. 26.) számú határozattal, módosításait a Budakeszi Város 
Önkormányzat 186/2009. (VI. 2.), 225/2008. (IX. 15.), 194/2008. (VII. 23.), 87/2008. (IV. 
21.), 214/2007. (X. 2.), 180/2006. (IX. 19.), 111/2005. (V.24.), 125/2004. (VI.22.), 145/2000. 
(VIII. 8.) és 140/1994. (VIII. 29.) számú határozatokkal elfogadott alapító okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1. Az alapító okirat 1.1. pontjában szereplı „Intézmény neve” szövegrész helyébe „A 
költségvetési szerv megnevezése” szöveg lép. 
 
2. Az alapító okirat 1.2. pontjában szereplı „Intézmény rövid neve” szövegrész helyébe „A 
költségvetési szerv rövidített neve” szöveg lép. 
 
3. Az alapító okirat 2. pontjában szereplı „Az intézmény székhelye és telephelye” szövegrész 
helyébe „A költségvetési szerv székhelye és telephelye” szöveg lép. 
 
4. Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„4.  A költségvetési szerv 

közfeladata: 
Könyvtári, levéltári tevékenység” 

 
5. Az alapító okirat 4. pontja az alábbi 4.1.–4.3. alpontokkal egészül ki: 
 
„4.1.  A költségvetési szerv 

alaptevékenysége: 
Könyvtári, levéltári tevékenység, mely magában 
foglalja az alábbiakat: 
a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a 

szervezeti és mőködési szabályzatban 
meghatározott fı céljait nyilatkozatban közzé 
teszi, 

b) győjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, 
    megırzi, gondozza, és rendelkezésre bocsátja, 
c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári 
    rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, 
d) biztosítja más könyvtárak állományának és 
    szolgáltatásainak elérését, 
e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- 
    és információcserében, továbbá 
f) győjteményét és szolgáltatásait a helyi 
    igényeknek megfelelıen alakítja, 
g) közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 
h)helyismereti információkat és dokumentumokat 
   győjt és digitalizál; 
i) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik; 
j) könyvtárhasználati foglalkozásokat tart és 
    felhasználóképzést szervez; 
k) NAVA-pontként, e-Magyarország pontként és 
    EU-pontként mőködik; 
l) Irodalmi esteket, vetélkedıket, író-olvasó    



    találkozókat szervez felnıtteknek és 
    gyermekeknek. 

4.2. A költségvetési szerv 
államháztartási 
szakágazati besorolása: 

 
 
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv 
alaptevékenységeinek 
államháztartási 
szakfeladatrend szerinti 
besorolása: 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, 
nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megırzése, 
védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások” 

 
6. Az alapító okirat 5. pontja hatályát veszti. 
 
7. Az alapító okirat 6.1.-6.3. alpontja hatályát veszti. 
 
8. Az alapító okirat 7. pontja, valamint 7.1.-7.3. alpontja hatályát veszti. 
 
9. Az alapító okirat 8. pontjában szereplı „Az intézmény mőködési köre” szövegrész helyébe 
„A költségvetési szerv illetékessége, mőködési köre” szöveg lép. 
 
10. Az alapító okirat 9. pontja hatályát veszti. 
 
11. Az alapító okirat 10. pontjában szereplı „Az intézmény irányító szerve” szövegrész 
helyébe „A költségvetési szerv irányító szervének megnevezése, székhelye” szöveg lép. 
 
12. Az alapító okirat 11. pontja hatályát veszti. 
 
13. Az alapító okirat 12. pontja és 12.1. alpontja hatályát veszti. 
 
14. Az alapító okirat 12.2. pontjában szereplı „Gazdálkodási jogkör” szövegrész helyébe „A 
költségvetési szerv gazdálkodási besorolása” szöveg lép. 
 
15. Az alapító okirat 13. pontjában szereplı „Az intézmény vezetıjének kinevezési, 
megbízási, választási rendje” szövegrész helyébe „A költségvetési szerv vezetıjének 
megbízási rendje” szöveg lép. 
 
16. Az alapító okirat 14. pontjában szereplı „Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszony” szövegrész helyébe „A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira 
vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése” szöveg lép. 
 
17. Az alapító okirat 15. pontja hatályát veszti. 
 
18. Az alapító okirat 15. pontja hatályát veszti. 
 
Záradék: 
 
A Nagy Gáspár Városi Könyvtár alapító okiratának 2. számú módosítását Budakeszi Város 
Képviselı-testülete 125/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozatával, 2012. március 
29-i hatállyal hagyta jóvá. 
 
Budakeszi, 2012. március 29. 
      PH 
 Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília  
 polgármester 
 


