
Okirat száma: DOR/388/19/2020 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Gáthy Zoltán Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Múzeum alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 56. 

1.2.2. telephelyei:  

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Reimann Bányászattörténeti Miniverzum 2510 Dorog, Esztergomi út 4.  

2 Bányász Emlékház 2510 Dorog 118/hrsz. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1953. december 31. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Dorog Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A Költségvetési szerv közfeladata: Közművelődési, könyvtári, muzeális, kulturális tevékenység. 
A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 42. § (1) bekezdése, az 55. § (1) bekezdése, 
valamint a 65. §-a alapján a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, közművelődési, muzeális 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: Könyvtári és közművelődési tevékenységet ellátó 
városi könyvtár, általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása a város 
lakosainak. Könyvtári dokumentumok őrzése, fejlesztése, gyarapítása, Dokumentum- és 
információcsere biztosítása. A város értékeinek gyűjtése, közösség kulturális tárgyainak 
megóvása és kiállítása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

2 082044 Könyvtári szolgáltatások 

3 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

4 082064 Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

5 
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése 

6 
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Dorog város közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A vezetőt nyilvános pályázat útján 
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki 5 év határozott időre a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján. Az intézményvezető kinevezése, 
felmentése, alapbérének megállapítása a Képviselő-testület hatásköre, az egyéb 
munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja. Az intézményvezető önálló munkáltatói és 
bérgazdálkodási joggal rendelkezik, feladatát munkaviszony jogviszonyban látja el. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

2 
egyéb foglalkoztatási jogviszony, 
megbízási jogviszony 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 


