TISZADERZS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR TISZADERZS
ALAPÍTÓ OKIRATA
( Egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 88. §-a, a muzeális
intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL.
törvény 64. § (1) bekezdése, 76. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 81. § (1) bekezdésére
Tiszaderzs Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Közösségi Ház és Könyvtár Alapító
Okiratát az alábbiak szerint alkotja meg:
I.
Intézmény megnevezése
Közösségi Ház és Könyvtár Tiszaderzs
* Mőködési területe: Tiszaderzs község közigazgatási területe
II.
Székhelye
5243 Tiszaderzs, Fı út 19.
III.
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok
*3.1. Költségvetési szerv típusa
• tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv (Kt. 16. § (1))
• alaptevékenysége alapján: közintézmény
• gyakorolt funkciók szerint: önállóan mőködı költségvetési szerv. Pénzügyi gazdasági
feladatait Tiszaderzs Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el.
*3.2. Típus szerinti besorolása: közszolgáltató költségvetési szerv
3.3. Tevékenységi köre:
*a.) 2009. december 31. napjáig hatályos szakágazat számok:
91.01. Könyvtári, levéltári tevékenység
93.29. Máshová nem sorolható egyéb szabadidıs tevékenység
* b) 2009. december 31. napjáig hatályos szakfeladat számok:
92192-5 Egyéb Szórakoztatási és kulturális tevékenység)
932901 Mővelıdési házak tevékenysége
*3.3b.) 2010. január 1. napjától hatályos szakfeladat számok:
• 91012 Könyvtári tevékenység
- 910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása
- 910122-1 Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme
- 910123-1 Könyvtári szolgáltatások

•

9105 Közmővelıdési tevékenységek
- 910501 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk
- 910502-1 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése

*3.4. Szakmailag és szervezetileg önálló intézmény telephelye:
*3.2.2. Közösségi Ház és Könyvtár Tiszaderzs
Székhely: 5243 Tiszaderzs, Fı út 19.
IV.
Alapító szerv neve
Tiszaderzs Község Önkormányzata 5243. Tiszaderzs, Fı u. 19.
* Alapítás éve: 1996. január 1. Hrsz: 159/4/A/1
* Létrehozásáról rendelkezı határozat száma, kelte: 425/1995 (XII. 7.) képviselı-testületi
határozat
V.
Irányító és felügyeleti szerv
Tiszaderzs Község Önkormányzat Képviselı-testülete
5243. Tiszaderzs, Fı út 19.
*Irányító és felügyeleti szerv vezetıje: Tiszaderzs Község Önkormányzat Polgármestere
VI.
Az intézmény feladatai

6.1. Községi Könyvtár
6.1. Közkönyvtári feladatok ellátása körében:
- Győjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelıen alakítja,
- lakosság számára könyvtári szolgáltatást nyújt,
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
- helyismereti információkat és dokumentumokat győjt,
-szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.
- győjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megırzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
selejtezi
- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
- könyvtári rendezvények szervezése.
- tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,
- helyet biztosít a tanórai foglalkozások megtartására
- az egyéni és csoportos helyben használat biztosítása,
- könyvtári dokumentumok kölcsönzése.

6.2. Közösségi Ház

- Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, szakképzı mővelıdési lehetıségek
biztosítása,
- a település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása,
- a nemzeti ünnepek szervezésében való közremőködés
- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elısegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
- az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének támogatása,
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése,
- a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
- egyéb mővelıdést segítı lehetıségek biztosítása.
- lakosság önszervezıdı közösségeinek helyiség, kulturális szolgáltató tevékenység
biztosítása;

VII.
Gazdálkodási jogkör
7.l. A költségvetési szerv önállóan mőködı költségvetési szerv, a költségvetési szerv
pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátását külön megállapodásban foglaltak szerint
Tiszaderzs Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala végzi.
VIII.
A költségvetési szerv vezetıjének megbízási rendje
8.l. A költségvetési szerv vezetıje: az intézményvezetı, mely állást nyilvános pályázat útján
kell betölteni.
8.2. A pályázati eljárás elıkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat az
önkormányzat jegyzıje köteles lefolytatni.
8.3. A pályázati feltételeket a képviselı-testület határozza meg. A pályázati felhívást a
Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.
8.4. Az intézményvezetıi megbízást az Önkormányzat Képviselı-testülete adja.
8.5. Az intézményvezetıi megbízás öt évre szól.
*8.6.
A költségvetési szervnél foglalkoztatott munkavállalók közalkalmazottak, a
foglalkoztatottak a közalkalmazottak jogállásáról alkotott 1992. évi XXXIII. törvény hatálya
alá tartozó munkavállalók.

IX.
Ellátandó vállalkozási tevékenységek köre, mértéke
*9.1. A költségvetési szerv kisegítı tevékenységet nem folytat, vállalkozói tevékenységet nem
folytathat.

X.
A feladat ellátását szolgáló vagyon
10.1. A költségvetési szerv az alapításkor induló ingó és ingatlan vagyonnal nem rendelkezik.
A feladatok ellátásához Tiszaderzs Község Önkormányzat ingyenes és kizárólagos használati
jogot biztosít az intézmény részére az 5243 Tiszaderzs, Fı út 19. alatti könyvtárépület
ingatlanon, valamint a leltár szerint nyilvántartott eszközökön.
XI.
Vagyon feletti rendelkezési jogosultság
*11.1. A vagyon feletti rendelkezési jogosultsága a költségvetési szerv mőködése során
keletkezı vagyontárgyak esetében elsısorban az alapítónak van.
11.2. A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a tevékenységi körében
felsoroltak ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti el és nem terhelheti meg
azokat.

XII.
*A költségvetési szerv megszüntetése
12.l. A költségvetési szervet a jogszabály által meghatározott esetekben Tiszaderzs Község
Önkormányzat Képviselı-testülete jogosult megszüntetni.
12.2. A megszüntetésrıl megszüntetı okiratban kell dönteni.
XIII.
* 13.1. Az alapító okirat hatályba lépésének napja: 2009. július 1.
* 13.2. A képviselı-testület a módosított alapító okirat hatályba lépését megelızı nappal –
2009. június 30. - hatályon kívül helyezi a 104/2007.(VI.5.) sz. határozatát, az alapító
okiratra vonatkozóan.

Tiszaderzs, 2009. június 29.

Fótosné Czeglédi Zsuzsanna
Pénzügyi Bizottság elnöke

Dr. Bóta Mihály
jegyzı

Záradék:
A Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratát Tiszaderzs Község Önkormányzat Képviselıtestülete a 11./2009.(VI.29.) számú határozatával hagyta jóvá.
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Fótosné Czeglédi Zsuzsanna
Pénzügyi Bizottság elnöke

Dr. Bóta Mihály
jegyzı

