
IV. MELLÉKLET 
Okirat száma: 1/     -               /2019. 

Módosító okirat 
 

A Fejér György Városi Könyvtár a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 
2016. június 26. napján kiadott, 1/158-8/2016. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Keszthely Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete …/2019. (XI.28.) számú határozatára figyelemmel – a 
következők szerint módosítom: 
 
1.) Az alapító okirat 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3.1. 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.” 
 
2.) Az alapító okirat 3.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3.3. 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.” 
 

 
3.) Az alapító okirat 3.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3.4. 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 szolgáltatás (könyvértékesítés) 
3. 041233 Hosszú 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 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás (rendezvény-

szervezés) 
10. 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
11. 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 

programok 
 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.  
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