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Okirat száma: 1/116-11/2020 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Fejér György Városi 
Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 

1.1. A költségvetési szerv  

1.1.1. megnevezése: Fejér György Városi Könyvtár 
1.1.2. rövidített neve: FGYVK 
 
1.2 A költségvetési szerv  

1.2.1. székhelye: 8360 Keszthely, Zeppelin tér 3. 
1.2.2. telephelyei: 
 telephely megnevezése telephely címe 
1. Gyermekkönyvtár 8360 Keszthely, Kossuth L. u. 2. 
2. Strandkönyvtár 8360 Keszthely, Csik Ferenc sétány 3. 
 
 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1983.04.01. 
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Keszthely Város Önkormányzata  
2.2.2. székhelye: 8360 Keszthely, Fő tér 1. 

 
  
 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének  

3.1.1. megnevezése: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 8360 Keszthely, Fő tér 1. 
 
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése: Keszthely Város Önkormányzata  
3.2.2. székhelye: 8360 Keszthely, Fő tér 1. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. § (1) bekezdése, valamint a 65. 
§ (2) alapján a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása és közgyűjteményi feladatok ellátása. 
 
 
 
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1. 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi;  

- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésére 
bocsátja;  

- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja; 
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt, tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári 

rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól; 
- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését; 
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt; 
- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik; 
- 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; 

- gyermek- és családbarát szolgáltatásokat nyújt; 

- kulturális, közösségi és egyéb programokat szervez; 
- tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez; 

- a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi; 
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 

 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

2. 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások  
3. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
4. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
5. 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
6. 082044 Könyvtári szolgáltatások 
7. 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 
8. 083020 Könyvkiadás 
9. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás  
10. 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
11. 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 

programok 
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Keszthely város közigazgatási területe és vonzáskörzete 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  
A költségvetési szerv élén Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete által pályázat 
alapján – határozatlan idejű munkaviszonyban lévő – 1 éves határozott időre megbízott igazgató 
áll. Az igazgató, mint magasabb vezetői megbízás létesítésére, megszűnésére és a fegyelmi jogkör 
gyakorlására vonatkozó hatáskört Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete, az egyéb 
munkáltatói jogokat Keszthely Város Polgármestere gyakorolja. 
 
 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1. megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény  
2. vállalkozás jellegű jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény 
3. munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 

I. törvény 
4. közfoglalkoztatási jogviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 

I. törvény, 
a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról szóló 
2011. évi CVI. törvény 

5. önkéntes segítői jogviszony a közérdekű önkéntes tevékenységről 
szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 

 
 
 
 



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 FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR 2020.
augusztus 10. napján kelt, 2020. november 01. napjától alkalmazandó 1/116-10/2020. okiratszámú módosító
okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Zalaegerszeg, 2020. augusztus 13.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Bujtor Andrea


Egyedi azonosítója: KT20036


Beosztása: humánszolgáltatási referens


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda Államháztartási Finanszírozási Osztály


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2020.08.13 13:51:11


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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