
 

Okirat száma: DOR/70/…../2021 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Dorog Város 
Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 56. 

1.2.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Reimann Bányásztörténeti Miniverzum 2510 Dorog, Esztergomi út 4. 

2 Bányász Emlékház 2510 Dorog, 118/hrsz. 

3 Dorogi József Attila Művelődési Ház 2510 Dorog, Otthon tér 1. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

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

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Dorogi József Attila Művelődési Ház 2510 Dorog, Otthon tér 1. 

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. 
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3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Dorog Város Önkormányzata 

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

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja; továbbá a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 48. § (3) 
bekezdése szerinti közérdekű muzeális kiállítóhely feladat ellátása, a 64. § (1) bekezdése 
alapján települési nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, valamint a 76. § (1) bekezdés 
szerint a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása. 

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 rendezvények koncepcionális tervezése, 
szervezése, lebonyolítása, propagálása, értékesítése, támogatói kör megszervezése. 
Nemzeti ünnepek, egyéb önkormányzati rendezvények, nem rendszeresen ismétlődő, 
illetve csak egy alkalommal megrendezésre kerülő művészeti, tudományos rendezvények 
szervezése. Helyi, kistérségi, regionális, művészeti rendezvények, programok szervezése, 
bonyolítása, helyi, kistérségi oktatási intézményekkel való együttműködés, gyermek- és 
felnőtt színházi, zenei, művészeti és egyéb kulturális rendezvények szervezése. 
Együttműködés a helyi, megyei, országos, nemzetközi kulturális intézményekkel, 
művészekkel, művészeti csoportokkal, kultúrát támogató szervezetekkel, civil 
szervezetekkel. Egyesületi, közösségi élet, amatőr művészeti mozgalom, helyi ifjúsági 
mozgalmak kulturális tevékenységének támogatása. Helyi kulturális jellegű pályázatok, 
versenyek támogatása. 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 
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7 082093 
Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 
művészetek 

 

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

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv 
vállalkozási tevékenységet folytathat, melynek mértéke nem haladhatja meg a költségvetési 
szerv módosított kiadási előirányzatának 20 %-át. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A megbízás véleményezése az Emberi 
Erőforrás Bizottság feladata a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése alapján. 
A költségvetési szerv vezetőjét a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben 
foglaltaknak megfelelően Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános 
pályázat útján bízza meg és nevezi ki legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre. 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 munkaviszonyban 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 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 
 


