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Az előkészítésben közreműködött: 

Dr. Ballagó Katalin jegyző 

  
 

Előterjesztés   

az Aszód Városi Kulturális Központ Alapító Okirata módosításra 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az intézmény Alapító Okiratának módosítását a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult. 

tv.) rendelkezéseinek való megfelelés indokolja. A Kult. tv közművelődési feladatellátást érintő 

rendelkezései, valamint  a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési 

intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló EMMI rendeletben 

meghatározott követelményeknek az intézmény jelenlegi elnevezése nem felel meg. 

 

A Kult. tv. 76. §   (1) bekezdés rendelkezése értelmében a  települési önkormányzat kötelező 

feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. 

A  (2)  bekezdés szerint a  települési önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatát 

a (3) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatások - a települési önkormányzat eltérő 

adottságaira figyelemmel történő - megszervezése, a 80. §-ban meghatározott pénzügyi 

támogatás biztosítása, valamint a közművelődés 82-83. §-ban szabályozott helyi lakossági 

képviseletének biztosítása révén (a továbbiakban együtt: közművelődési feladatok) látja el. 

A (3) bekezdés értelmében a  közművelődési alapszolgáltatások: 

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

A (4) bekezdés szerint minden települési önkormányzat kötelező feladata a (3) bekezdés a) 

pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatás megszervezése. Ennek keretében 

a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi 

tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja, 

b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt, 
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c) fórumot szervez - ha az adott településen működik - a Közművelődési Kerekasztal 

bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek 

megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. 

A (6) bekezdés rendelkezése szerint az 5000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzat 

- a (7) bekezdésben foglaltak kivételével - a (4) bekezdésben foglaltakon túl a (3) bekezdés b)-

g) pontjai szerinti közművelődési alapszolgáltatásokból legalább kettő további közművelődési 

alapszolgáltatást szervez meg. 

 

A Kult. 77. § (1) bekezdés szerint a települési önkormányzat a közművelődési 

alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében, a 78/I. § (1) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít. 

A Kult. tv. 78/I. § (1) bekezdés rendelkezése szerint megyei jogú városban, városban, fővárosi 

kerületben a települési önkormányzat a 77. § (1) bekezdésében foglalt feladat ellátása során 

közművelődési intézményt biztosít. Községben az önkormányzat közösségi színteret vagy 

közművelődési intézményt biztosít. 

A Kult. 77. § (5) bekezdés szerint a közművelődési intézmény típusa - jogszabályban 

meghatározott szakmai, személyi és infrastrukturális feltételek megléte esetén - lehet: 

a) művelődési ház, 

b) művelődési központ, 

c) kulturális központ, 

d) többfunkciós közművelődési intézmény, 

e) népfőiskola, 

f) népi kézműves alkotóház, 

g) gyermek-, illetve ifjúsági ház, valamint 

h) szabadidőközpont. 

 

A Kult. tv. 78. § (1)  bekezdésben foglaltak szerint a művelődési ház a helyi közösségi 

művelődést szervező, legalább három közművelődési alapszolgáltatást biztosító közművelődési 

intézmény. Tevékenysége településrészre, kerületre, egy településre vagy több községre terjed 

ki. 

A 78/A. §  (1) bekezdés értelmében  a művelődési központ a helyi közösségi művelődést 

szervező, legalább öt közművelődési alapszolgáltatást biztosító közművelődési intézmény. 

Tevékenysége településrészre, kerületre, egy településre, több egymással határos településre 

vagy egy járásra terjed ki. 

A 78/B. §  (1) bekezdés szerint  a kulturális központ a közművelődési alapszolgáltatások teljes 

körét biztosító közművelődési intézmény. Tevékenysége feladatai települési, kerületi szintű 

biztosítása mellett több egymással határos járásra, egy megyére vagy több egymással határos 

megyére terjed ki. 

A 78/C. § (1) bekezdés szerint a többfunkciós közművelődési intézmény olyan közös 

igazgatású művelődési ház, művelődési központ vagy kulturális központ, amely a 

közművelődési alapszolgáltatások biztosítása mellett tevékenységének területén 

médiaszolgáltatási, sajtótermék-kiadási, turisztikai információ-szolgáltató feladatokat is ellát. 
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Fenti intézmény típusok személyi, tárgyi feltételei követelményeit a közművelődési 

alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek 

követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza 

meg.  A Rendelet 4. § rendelkezése értelmében a közművelődési alapszolgáltatások 

megszervezésének helyszínén vagy a közművelődési intézményben és közösségi színtérben 

biztosítani kell 

a) legalább egy, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, rendezvények, 

tanácskozások, képzések megtartására egyaránt alkalmas többfunkciós helyiséget, 

b) az a) pontban meghatározott helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt és 

széket, 

c) polcrendszert, amely lehetővé teszi dokumentumok (könyvek, folyóiratok, szórólapok stb.) 

elhelyezését, 

d) legalább 1 db bemutatók, előadások megtartására alkalmas prezentációs eszközt, 

e) legalább 1 db audiovizuális anyagok lejátszására alkalmas eszközt, 

f) legalább 1 db számítógépet, illetve korlátozás- és térítésmentesen igénybe vehető internet 

kapcsolatot. 

 

A Rendelet 13. § (1) bekezdés szerint a művelődési ház a 4. §-ban foglaltakon túl rendelkezik 

legalább egy, legalább 100 fő befogadására, a művelődő közösségek, előadó-művészeti 

csoportok próbáinak, előadásainak, továbbá ünnepségek megtartására alkalmas, játszóhellyel 

rendelkező többfunkciós helyiséggel, valamint legalább egy kiállítótérrel. 

(2) A művelődési házban a feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan 

biztosítása érdekében szükséges létszámban közművelődési szakmai munkakörben szakembert 

foglalkoztat úgy, hogy legalább egy, felsőfokú közművelődési szakképzettséggel rendelkező 

szakembert teljes munkaidőben foglalkoztat. 

(3) A művelődési ház nyitvatartási idejét a művelődési házban ki kell függeszteni. A 

művelődési ház – illeszkedve a közösségi kezdeményezésekhez – legalább a hét öt napján, 

legalább napi 8 órában nyitva tart, melyből legalább egy napnak szabadnapra vagy 

munkaszüneti napra kell esnie, továbbá legalább a hét három napján magába kell foglalnia a 

16.00–19.00 óra közötti időszakot. 

 

A Rendelet 14. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a művelődési központ a 4. §-ban foglaltakon 

túl rendelkezik 

a) legalább egy, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, rendezvények, 

tanácskozások, képzések megtartására egyaránt alkalmas többfunkciós helyiséggel, 

b) legalább egy, legalább 200 fő befogadására, a művelődő közösségek, előadó-művészeti 

csoportok próbáinak, előadásainak, továbbá ünnepségek megtartására, színpadi produkciók 

bemutatására alkalmas, játszóhellyel rendelkező többfunkciós helyiséggel, 

c) legalább egy kiállítótérrel, 

d) legalább egy, kézműves vagy más alkotóművészeti tevékenységek oktatására, végzésére 

alkalmas alkotóműhellyel, 

e) legalább egy, legalább 25 fő befogadására, táncművészeti csoportok próbáinak, mozgással, 

rekreációval kapcsolatos foglalkozások megtartására alkalmas táncteremmel. 
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(2) A művelődési központban a feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan 

biztosítása érdekében szükséges létszámban közművelődési szakmai munkakörben 

szakembereket foglalkoztat úgy, hogy az intézmény vezetője mellett legalább egy felsőfokú 

közművelődési szakképzettséggel rendelkező szakembert teljes munkaidőben foglalkoztat. 

(3) A művelődési központ nyitvatartási idejét a művelődési központban ki kell függeszteni. A 

művelődési központ – illeszkedve a közösségi kezdeményezésekhez – legalább a hét hat napján, 

legalább napi 8 órában nyitva tart, továbbá legalább a hét négy napján magába kell foglalnia a 

16.00–19.00 óra közötti időszakot. 

 

A Rendelet 15. § (1) bekezdés szerint  a kulturális központ a 4. §-ban foglaltakon túl rendelkezik 

a) legalább három, egyenként legalább 25 fő befogadására, közösségi események, 

rendezvények, tanácskozások, képzések megtartására egyaránt alkalmas többfunkciós 

helyiséggel, 

b) legalább egy, legalább 275 fő befogadására, a művelődő közösségek, előadó-művészeti 

csoportok előadásainak, színpadi produkciók bemutatására, továbbá ünnepségek megtartására 

alkalmas, játszóhellyel rendelkező helyiséggel, 

c) legalább két kiállítótérrel, 

d) legalább egy, kézműves tevékenységek oktatására, végzésére alkalmas alkotóműhellyel, 

e) legalább egy, legalább 25 fő befogadására, táncművészeti csoportok próbáinak, mozgással, 

rekreációval kapcsolatos foglalkozások megtartására alkalmas táncteremmel. 

(2) A kulturális központban a feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan 

biztosítása érdekében szükséges létszámban közművelődési szakmai munkakörben 

szakembereket foglalkoztat úgy, hogy az intézmény vezetője mellett felsőfokú közművelődési 

szakképzettséggel rendelkező szakembereket teljes munkaidőben foglalkoztat. 

(3) A kulturális központ nyitvatartási idejét a kulturális központban ki kell függeszteni. A 

kulturális központ – illeszkedve a közösségi kezdeményezésekhez – legalább a hét hat napján, 

legalább napi 8 órában nyitva tart, továbbá legalább a hét öt napján magába kell foglalnia a 

16.00–19.00 óra közötti időszakot. 

 

Fentiek alapján egyértelműen megállapítható, hogy az AVKK nem a közművelődési 

alapszolgáltatások teljes körét biztosító közművelődési intézmény, továbbá tárgyi feltételei  

sem felelnek meg a Kult. tv. és a Rendelet előírásainak, így kulturális központnek nem 

nevezhető.  

Jelenleg a művelődési ház feltételei teljesíthetők.  

 

A Kult. tv. 91/A. § (1) bekezdés rendelkezése szerint a tizenötezer fő alatti lakosságszámú 

településen - a feladatellátás veszélyeztetése nélkül - a települési önkormányzat a muzeális 

intézményekkel, a nyilvános könyvtári ellátás biztosításával, illetve a közművelődési 

alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosításával összefüggő feladatait közös 

szervezetben (a továbbiakban: integrált kulturális intézmény) láthatja el. 

 

A Rendelet 18. § (1) bekezdése szerint az integrált kulturális intézmény esetében a rendelet 

szabályait az adott közművelődési intézmény intézményi formájának, valamint az általa 

megszervezett közművelődési alapszolgáltatásnak megfelelően kell alkalmazni. 
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Azaz az integrált intézmény keretein belül is meg kell felelni legalább a művelődési ház 

feltételeinek.  

 

Figyelemmel a Kult. tv. 91/A. § (1) bekezdés meghatározására az AVKK valójában az integrált 

kulturális intézmény meghatározásának felel meg. Mivel könyvtári feladatot is ellát, a 

nyilvános könyvtári ellátás biztosításra vonatkozó rendelkezéseket is alkalmazni kell az Alapító 

Okirat módosításánál.  

 

A Kult. tv. 53. § (1) bekezdése értelmében a könyvtárhasználati jog gyakorlását a könyvtári 

ellátás rendszere biztosítja. 

A (2) bekezdés szerint a nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetése az állam és a 

helyi önkormányzatok feladata. 

A Kult. tv. 54. § (1) bekezdése j) pontja szerint a nyilvános könyvtár alapkövetelményei között 

előírás a következő: elnevezésében megjelenik a könyvtár kifejezés. 

A Kult tv.  64. § (1) bekezdés értelmében a települési könyvtári ellátás biztosítása a települési 

önkormányzatok kötelező feladata. 

A (2) bekezdés a) pontja szerint az (1) bekezdésben meghatározott feladatot a községi és a 

városi önkormányzat nyilvános könyvtár fenntartásával vagy a (2) b) pontja szerint a megyei 

hatókörű városi könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti. 

 

A Kult. 67. § rendelkezése meghatározza, hogy milyen lakosság szám fölött javasolt önálló 

intézményként működtetni nyilvános könyvtárat: a tizenötezer fő feletti lakosságszámú 

városokban elsősorban önálló intézményben kell a nyilvános könyvtári ellátást biztosítani. A 

nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmények összevonása más intézménnyel csak szakmai 

vagy jelentős gazdálkodási előnyök kimutatása esetében indokolt. A nyilvános könyvtárak 

átszervezésével kapcsolatos intézkedésekhez a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni. 

 

Az Alapító Okirat módosításánál mivel az a városi könyvtár, és közművelődési intézményt 

érintő átszervezésnek minősül, ezért a kultúráért felelős miniszternek véleményezési joga van:  

A Kult. tv. 69. § d) pontja értelmében a miniszter véleményezési jogot gyakorol a települési és 

megyei hatókörű városi könyvtár átszervezése vagy megszüntetése esetén. 

A Kult. tv. 78/J. § (1) bekezdés értelmében közművelődési intézmény - ideértve a közművelődési 

megállapodás keretében működtetett intézményt is - létesítése, átszervezése, megszüntetése, 

valamint tevékenységének 2 hónapon túli szüneteltetése esetén a testületi döntés meghozatala 

előtt 30 nappal a miniszter és a 82. § szerinti Közművelődési Kerekasztal véleményét be kell 

szerezni, és annak tartalmát a képviselőtestülettel ismertetni kell. 

A (2) bekezdés értelmében, ha a miniszter és a Közművelődési Kerekasztal a megkereséstől 

számított 30 napon belül nem nyilvánít véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a megkeresésben 

foglaltakkal egyetért. A miniszter és a Közművelődési Kerekasztal véleménye a 

képviselőtestületet nem köti döntése meghozatalában. 

 

Aszód Városban Közművelődési Kerekasztal (továbbiakban: Kerekasztal) jelenleg nem 

működik, tehát tőlük nem kell véleményt kérni. 
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A Kult. tv. 82. § rendelkezése értelmében a Kerekasztal megalakítása lehetőség: a 

közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében településenként, fővárosi kerületenként 

legfeljebb hároméves időtartamra egy-egy Közművelődési Kerekasztal alakítható. A 

Közművelődési Kerekasztal elsődlegesen a lakossági igények megjelenítésének, a kulturális 

érdekérvényesítésnek és a közművelődési tevékenységek önkéntes összehangolásának 

rendszeres és folyamatos helyi fóruma. 

A Kult. tv. 83. § (1) bekezdés rendelkezik arról, hogy kik hozhatják létre a Kerekasztalt: a 

Közművelődési Kerekasztalt azok a közművelődési célú egyesületek hozhatják létre, melyeknek 

bejegyzett székhelye az adott település, s amelyeknek legfelsőbb szerve írásos határozatban jelzi 

ez irányú szándékát. 

Ilyen kezdeményezés eddig nem volt.  

 

2012. november 29-ig az intézmény Aszód Város Könyvtára és Művelődési Háza néven 

működött, majd a Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény átvétele után lett az intézmény neve 

Aszód Városi Kulturális Központ. ( Az eredeti javaslat akkor Aszód Városi Közgyűjteményi 

és Kulturális Intézmény volt. )  

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 141/2018. (XI.15.) számú határozatával arról 

döntött, hogy az AVKK Alapító Okiratot módosítani szükséges, hogy abból a 282/1 és a 282/2 

hrsz-ú Szabadság tér 10. szám alatti ingatlanok kivezetésre kerüljenek. Akkor a módosítás 

elkészült, a MÁK bejegyzésre azonban nem került sor, mivel az EMMI akkor nem került 

megkeresésre. 

 

Fenti jogszabályi rendelkezések és képviselő-testületei határozat figyelembe vételével teszünk 

javaslatot az AVKK Alapító Okirat módosítására, ami most lényegében névváltozást jelent, 

valamint a Szabadság tér 10. szám alatti telephely kivezetést, továbbá a költségvetési szerv 

közfeladata 4.1 pontban a közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról mondatrész 

helyére a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról, közművelődési alapszolgáltatások 

biztosításáról mondatrész kerül. 

Javasoljuk továbbá, hogy a volt Tüdőgondozó épületét telephelyként rendeljük az 

intézményhez, közösségi, közművelődési célú használatra.  Ehhez szükséges lesz majd ingatlan 

nyilvántartási átminősítésre, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló a 30/2012 (XI.13.) önkormányzati rendelet módosítására. 

 

A most elfogadni javasolt Alapító Okirat módosítást meg kell küldenünk az EMMI részére, az 

EMMI véleményezése után fog hatályba lépni, azt a MÁK részére csak azután küldjük meg, 

ezért a véleményezés eredményét a Képviselő-testület elé terjesztjük majd.  

 

2015. január 1-jétől az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8/A. § (2) bekezdés 

valamint a 111. § (26) bekezdés értelmében formanyomtatványok (okirat minták) szerint kell 

elkészíteni az alapító, módosító és megszüntető okiratokat. Csak ennek megfelelően 

összeállított dokumentumok fogadhatók be a Magyar Államkincstár részéről a törzskönyvi 

nyilvántartásban. 
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A módosító és az egységes szerkezetű alapító okiratot ennek megfelelően készítettük el. Az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § 

(4) bekezdés értelmében az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni és a módosító 

okirathoz csatolni az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát is. 

Az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát nem kell aláírni, azon 

a Kincstár igazolja, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt változata megfelel az 

alapító okirat módosítások szerinti tartalmának. 

 

Figyelemmel a fenti jogszabályváltozásokra, az intézmény alapító okiratát az előterjesztés 

melléklete szerint javasoljuk módosítani. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

Határozati javaslat 

 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……./2020. (I.22.) határozata 

az Aszód Városi Kulturális Központ Alapító Okirat módosításáról 
 

A Képviselő-testület az Aszód Városi Kulturális Központ Alapító Okirat módosítására 

vonatkozó előterjesztést- megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület az előterjesztés 1-2. sz. mellékletben található módosító okiratot, 

valamint a módosított alapító okiratot egységes szerkezetben megtárgyalta, felkéri a 

Polgármestert, hogy a dokumentumokat,  figyelemmel a Kult. tv. 69. § d) pontjára és a 

78/J. § (1) bekezdésre küldje meg az EMMI részére.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a vélemény megérkezése után,  azt 

ismertesse a Képviselő-testülettel.  

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős: polgármester 

 

Aszód, 2020. 01. 15. 

        Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

                    polgármester 

Látta:  

Dr.  Ballagó Katalin  

     jegyző 



 

 
Okirat száma:   1/2020. (I. 22.) 
 
 

Módosító okirat 
 

Az Aszód Városi Kulturális Központ az Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
által 2016. március 31. napján kiadott, 5/2016. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Aszód Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete  ……../2020.(I.22. ) számú határozatára  figyelemmel –a 
következők szerint módosítom: 

 
 

1. Az intézmény alapító okiratának 1.  A költségvetési szerv  megnevezése, székhelye pontja   
helyébe a következő rendelkezés lép: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális 
Gyűjteménye 

1.2. A költségvetési szerv rövid megnevezése: Aszódi Integrált Kulturális Intézmény 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 2170 Aszód, Kossuth L. u. 72. 

1.3.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Civilház 2170 Aszód, Kossuth L. u. 78. 

2 
Petőfi Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény 

2170 Aszód, Szontágh lépcső 2. 

 
 

2. Az alapító okirat 4.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
4.1.  A költségvetési szerv közfeladata:  
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény rendelkezései szerint gondoskodik a városi nyilvános könyvtári ellátás 
biztosításáról, a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, 
nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról és 
publikálásáról, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatásáról,  a helyi 
közművelődési tevékenység támogatásáról,   közművelődési alapszolgáltatások biztosításáról. 

Kelt: Aszód, időbélyegző 



 

Okirat száma:   2/2020. (I.22.)  
 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Aszód Városi 
Kulturális Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális 
Gyűjteménye 

1.2. A költségvetési szerv rövid megnevezése: Aszódi Integrált Kulturális Intézmény 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 2170 Aszód, Kossuth L. u. 72. 

1.3.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Civilház 2170 Aszód, Kossuth L. u. 78. 

2 
Petőfi Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény 

2170 Aszód, Szontágh lépcső 2. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1999.02.17. 

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

2.2.1. megnevezése: Aszód Város Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 2170 Aszód, Szabadság tér 9. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Járási Könyvtár 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 8. 

2 Községi Könyvtár 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 8. 

3 Petőfi Sándor Városi Könyvtár 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 8. 

4 Városi Könyvtár 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 72. 

5 
Aszód Város Könyvtára és Művelődési 
Háza 

2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 72. 
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6 Aszódi Járási Tájgyűjtemény 2170 Aszód, Szontágh lépcső 2. 

7 Petőfi Múzeum 2170 Aszód, Szontágh lépcső 2. 

8 
„Petőfi” Muzeális Gyűjtemény és 
Kiállítóhely 

2170 Aszód, Szontágh lépcső 2. 

9 Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 2170 Aszód, Szontágh lépcső 2. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Aszód Város Önkormányzat 

3.1.2. székhelye: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.  

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 rendelkezései szerint gondoskodik a városi nyilvános könyvtári ellátás biztosításáról, a 
kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről 
és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról és publikálásáról, valamint kiállításokon és más 
módon történő bemutatásáról,  a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról,   közművelődési 
alapszolgáltatások biztosításáról. 

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 könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon a könyvek, dokumentumok 
beszerzésével, illetve a helyismereti dokumentumok gyűjtésével, a könyvtár állományába került 
dokumentumok nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat ellátja, a könyvtár állományába kerülő 
dokumentumokat katalógusok készítésével megőrzi, védi, raktározza, az ezzel összefüggő 
feladatokat ellátja. Könyvtári szolgáltatásokat nyújt az anyagok rendelkezésre bocsátásával, 
tájékoztatással, illetve ellátja az összefüggő közönségkapcsolati feladatokat.  

Múzeumi gyűjteményi tevékenység keretében folyamatosan feltárja és gyarapítja a kulturális 
javak gyűjteményét, feldolgozza, publikálja azt és ellátja az összefüggő közönségkapcsolati 
feladatokat, kiállításokat és tárlatokat szervez. 

A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a 
különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítésében részt vesz, 
feladata továbbá a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének 
javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a 
gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi művelődésének 
segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének 
fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós 
programok megvalósítása.  
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4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

2 046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás 

3 082030 Művészeti tevékenységek 

4 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

5 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

6 082044 Könyvtári szolgáltatások 

7 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

8 
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs 

tevékenység 

9 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

10 
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati 

tevékenység 

11 
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése 

12 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi 

kulturális értékek gondozása 

13 
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő 

tanulás, amatőr művészetek 

14 
082094 Közművelődés – kulturális alapú 

gazdaságfejlesztés 

15 083020 Könyvkiadás 

16 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

17 
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, 

szakmai szolgáltatás fejlesztése, működtetése 

18 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

19 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

20 
102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó 

programok 

21 
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb 

támogatások 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Aszód város közigazgatási területe, 
illetve a Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény vonatkozásában gyűjtőterület: Acsa, Aszód, 
Bag, Dány, Domony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, 
Püspökhatvan, Tura, Valkó, Vácegres, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Verseg, Zsámbok 
települések közigazgatási területe. 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, és az annak végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) 
Kormányrendelet alapján az intézmény vezetőjét és az „Aszód Város Nyilvános Könyvtára” 
tagintézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján Aszód Önkormányzatának Képviselő-
testület bízza meg, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az egyéb munkáltatói jogokat 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a 
polgármester gyakorolja. Az intézményvezető magasabb vezető beosztású közalkalmazott. 
Az intézmény többi alkalmazottja tekintetében a munkáltatói jogokat az intézményvezető 
gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony  

 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 

jogállásáról 

2 munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

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

 


