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Alapító okirat (1. minta) 
 
[Preambulum: hivatkozás az 1997. évi CXL. törvényre] 
 
A költségvetési szerv neve: ……………………………………………Könyvtár(a) 
A költségvetési szerv székhelye: ……… (irányítószám) ………………………… 
……………… (település) …………………………………… (utca) ……… (házszám) 
A költségvetési szerv alapítója: …………………………………Önkormányzata 
Az alapítás éve: ………………. 
A költségvetési szerv felügyeleti szerve: ………………………………Önkormányzata 
 
A költségvetési szerv fenntartója: ………………………………………Önkormányzata 
 
A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: …………………………………….…….. 
 
A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
• a fenntartó által kiadott Alapító okiratban és a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzéteszi  
• gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja 
• tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól 
• biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését 
• részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében 
• gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja 
• közhasznú információs szolgáltatást nyújt 
• helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt 
• szabadpolcos állományrésszel rendelkezik 
 
(A költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége: ellátja az iskolai könyvtári feladatokat) 
 
A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: A könyvtár vezetőjét az 

……………………………………Önkományzat …………… évre pályázat útján nevezi 

ki/bízza meg szerződéses viszonyban. 

 
A költségvetési szerv által ellátható vállalkozási tevékenység: ………………………... 
 
Az Alapító okiratot a …………………………………... Önkormányzat Képviselő-
testülete …… (év) ……….. (hónap) ………. (nap)-i ülésén ………….………. számú 
határozatával elfogadta. 
 
Dátum 
    (eredeti) pecsét 
 
         ……………………………………..                ……………………………………..                 
                polgármester (eredeti aláírás)                                  jegyző (eredeti aláírás) 
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Alapító okirat (2. minta) 
 
[Preambulum: hivatkozás az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényre, a 
nyilvános könyvtári ellátásról szóló 1997. évi CXL. törvényre és a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvényre] 
 
A költségvetési szerv neve: ……………………… [Községi és Iskolai] Könyvtár(a) 
A költségvetési szerv székhelye: ……… (irányítószám) ………………………………… 
 
……………… (település) …………………………… (utca) ……………. (házszám) 
 

A költségvetési szerv alapítója: ………………………………………… Önkormányzata 

Az alapítás éve: ………………. 
 
A költségvetési szerv felügyeleti szerve: …………………………….. Önkormányzata 

A költségvetési szerv fenntartója: ……………………………………. Önkormányzata 
 
A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: 
……………………………………...[részjogkörű költségvetési szerv, melynek 
gazdálkodási feladatait a polgármesteri hivatal/iskola végzi] 
 
A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
a., települési könyvtári feladatok: 
• a fenntartó által kiadott Alapító okiratban és a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzéteszi 
• gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja 
• tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól 
• biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését 
• részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében 
• gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja 
• közhasznú információs szolgáltatást nyújt 
• helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt 
• szabadpolcos állományrésszel rendelkezik 
b., iskolai könyvtár feladatok: 

• az oktató-nevelő munkához szükséges dokumentumok biztosítása 
• a gyerekek olvasóvá nevelése, az olvasás és a könyvtár megszerettetése 
• egyéni, csoportos foglalkozások, vetélkedők, könyvtárhasználati foglalkozások 

szervezése 
 

(A költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége: 
 
A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: A könyvtár vezetőjét az …………….  
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……………………………. Önkományzat …………… évre pályázat útján nevezi ki/bízza 

meg szerződéses viszonyban. 

 
A költségvetési szerv által ellátható vállalkozási tevékenység: [nincs/van]……………… 
 
Az Alapító okiratot a ………………………... Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
…… (év) ……….. (hónap) ………. (nap)-i ülésén ………….………. számú 
határozatával elfogadta. 
 
 
Dátum 
 
             (eredeti) pecsét 
 
         ……………………………………..                ……………………………………..                 
                polgármester (eredeti aláírás)                                  jegyző (eredeti aláírás) 
 
 
 



Alapító okirat (3. minta) 
 
[Preambulum: hivatkozás az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényre, a közművelődésről és a 
nyilvános könyvtári ellátásról szóló 1997. évi CXL. törvényre és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvényre] 
 
A költségvetési szerv neve: …………………………………[Iskola, Művelődési Ház, Községi és Iskolai] 
Könyvtár(a) 
 
A költségvetési szerv intézményegységei: 

 a., általános iskola 
 b., művelődési ház 
 c., községi és iskolai könyvtár] 

 
A költségvetési szerv székhelye: ……… (irányítószám) ……………………………… 
 
……………… (település) ……………………………… (utca) ……………. (házszám) 
 

A költségvetési szerv alapítója: ………………………………………. Önkormányzata 

 
Az alapítás éve: ………………. 
 
A költségvetési szerv felügyeleti szerve: ……………………………….Önkormányzata 
 
A költségvetési szerv fenntartója: …………………………………….. Önkormányzata 
 
A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: ……………………………………...[önálló/részjogkörű 
költségvetési szerv, melynek gazdálkodási feladatait a polgármesteri hivatal/iskola végzi] 
 
A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 
a., általános iskola: 

[a közoktatási törvény vonatkozó paragrafusai szerint] 
 
b., művelődési ház: 

[az 1997. évi CXL. törvény közművelődésről szóló fejezetének vonatkozó paragrafusai szerint] 
 

c., 1. települési könyvtár: 
• a fenntartó által kiadott Alapító okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott fő 

céljait nyilatkozatban közzéteszi 
• gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja 
• tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól 
• biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését 
• részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében 
• gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja 
• közhasznú információs szolgáltatást nyújt 
• helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt 
• szabadpolcos állományrésszel rendelkezik 
 
    2. iskolai könyvtár: 

• az oktató-nevelő munkához szükséges dokumentumok biztosítása 
• a gyerekek olvasóvá nevelése, az olvasás és a könyvtár megszerettetése 
• egyéni, csoportos foglalkozások, vetélkedők, könyvtárhasználati foglalkozások szervezése 
 

(A költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége: 
 
…………………………………………………………………………………………… 
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A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét az ………….……………………………. 

Önkományzat …………… évre pályázat útján nevezi ki/bízza meg szerződéses viszonyban. 

 
A költségvetési szerv által ellátható vállalkozási tevékenység: [nincs/van]…………….. 
 
Az Alapító okiratot a …………………………………... Önkormányzat Képviselő-testülete …… (év) ……….. 
(hónap) ………. (nap)-i ülésén ………….………. számú határozatával elfogadta. 
 
 
Dátum 
 
    (eredeti) pecsét 
 
         ……………………………………..                ……………………………………..                 
                polgármester (eredeti aláírás)                                  jegyző (eredeti aláírás) 
 
 
 


