Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő
Egységes Alapító okirata
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv.
8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm.
rendelet 5 § (l)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) HMMI rendelet szerinti tartalommal, az alábbi
alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése: Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ, Cserkeszőlő
Rövidített neve: PS ÁMK, Cserkeszőlő
2. Székhelye: PS ÁMK Cserkeszőlő Napközi otthonos Óvoda (5465,
Cserkeszőlő, Szinyei Merse Pál út 1.)
Intézményegységek:
PS ÁMK Cserkeszőlő Bölcsőde (5465, Cserkeszőlő, Szinyei Merse Pál út 1/a)
PS ÁMK Cserkeszőlő Közétkeztetési Konyha (5465, Cserkeszőlő, Szinyei Merse Pál út 1/a) PS ÁMK
Cserkeszőlő Könyvtár és Közművelődés (5465, Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1/a.)
3. Közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 8. § (1) és (4) -ben meghatározott
óvodai, közművelődési feladatokról való gondoskodás.

Alaptevékenysége:
Nyilvános könyvtári ellátás, közművelődés:
Az intézmény alapfeladatai nyilvános könyvtárként a Kult. tv. 55. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint:
a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi,
b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az
egész életen át tartó tanulás folyamatában,
h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az
adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
i) kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez,
j) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához,
az ország versenyképességének növeléséhez,
k) a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.
Az intézmény alapfeladatai települési könyvtárként a Kult. tv. 65. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint:
a) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
b) közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
c) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
d) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.
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Az intézmény alapfeladatai iskolai könyvtárként:
a) az oktató-nevelő munkához szükséges dokumentumok biztosítása
b) a gyerekek olvasóvá nevelése, az olvasás és a könyvtár megszerettetése
c) egyéni, csoportos foglalkozások, vetélkedők, könyvtárhasználati foglalkozások
szervezése
Kiegészítő feladatok:
- Cserkeszőlői Hírek című helyi lap cikkeinek gondozása, hirdetésfelvétel,
előszerkesztés, nyomdai megrendelés, terjesztés ügyintézése
- közreműködés a település közművelődési feladataiban
4. Szakmai alaptevékenysége:
- köznevelési feladatok: - óvodai nevelés
- a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek közül azon
különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján:
1. Sajátos nevelési igényű:
a) beszédfogyatékos,
b) értelmileg enyhe fokban sérült,
2. egyéb pszichés fejlődési zavar esetén,
3. beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel, tanulási nehézséggel küzdő gyermek
- könyvtári - közművelődési feladatok,
- közétkeztetés,
- bölcsődei ellátás
5. Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 óvodai nevelés.
- A szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi értékek gondozása
082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés – kommunikációs
technológiákhoz való hozzáférés biztosítása 6. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
- 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
- 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának, szakmai feladatai
104030 Gyermekek napközbeni ellátása
- 082044 Könyvtári szolgáltatások
- 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi értékek gondozása

Szakágazati besorolás: - 910100 Könyvtári tevékenység
- 910500 Közművelődési tevékenység
- 910501 Közművelődési tevékenységek
- 910502 Közművelődési intézmények , közösségi színterek
működtetése
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- 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok (nem szociális bérlakás)
- 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében
- 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
- 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
7. Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
-

Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása területén Kult tv. 55§ (1), 65 § (2)

8. Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13.§ (1) 6. 7. pontjai szerinti:
„ 6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység
támogatása;”
9. Illetékessége, működési köre: Cserkeszőlő község közigazgatási területe, valamint a Kunszentmártoni
kistérség közigazgatási területe.
10. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:
Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató (magasabb vezető) vezeti, akit Cserkeszőlő Községi
Önkormányzat Képviselőtestülete pályázat útján határozott időre, pályáztatás során meghatározott 5 évre
bíz meg a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII tv, valamint a 138/1992 .(X.8.) Korm.
Rend. szerint.
Az intézményvezető felett egyéb munkáltatói jogokat Cserkeszőlő polgármestere gyakorolja. Az
intézményvezető az intézmény egyszemélyi képviselője.
11 .Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
Az intézményben a munkavállalók a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII, a Munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. ben meghatározottak valamint megbízásos és vállalkozás jellegű
megbízás szerint kerülnek alkalmazásra
12. Az intézmény típusa: Többcélú intézmény, Általános Művelődési Központ
13. Maximális gyermeklétszám:
Óvodai férőhelyek száma: 75
Maximálisan felvehető gyermeklétszám: 75
Csoportok száma: 3
Bölcsődei férőhelyek száma 20 fő.
14. A feladatellátást szolgáló vagyon:
A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon: az ingatlanok a 2. pont alatt megjelölésre kerültek. Az ingó
vagyont a vagyonleltár tartalmazza.
Az intézmény működéséhez szükséges ingatlanokat és ingókat Cserkeszőlő Község Önkormányzat
Képviselő - testületé biztosítja, használója az intézmény.
15. Vagyon feletti rendelkezési jog: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és az Intézmény vezetője a
hatályos vagyonrendelet és a költségvetési rendelet alapján rendelkezik az intézmény vagyonával.
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Záradék
1. Jelen alapító okirat a 127/2014.(XII. 16.) számú határozattal került elfogadásra, és a törzskönyvi
nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba.
2. Ezzel egyidejűleg a 127/2014.(XII.16) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat
hatályát veszti.

3. A további javításokat a módosított alapító okirat alapján a

-

PS ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatában és a
Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatában (ebben a Könyvtárhasználati
Szabályzat és Gyűjtőköri Szabályzat) kell elvégezni.

Cserkeszőlő, 2016.július 12.

Szokolai Lajos sk.
polgármester
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