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Alapító okirat

Pusztaszabolcs Város ()nkornrányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 9 s (4) bek.. valamint a költségvetési szervek jogállásáró| és
gazdáIkodásáról szóló 200tt. évi CV. törvény 1. $-a alapján az aIábbt (egységes szerkezetbe
foglalt) alapitő okiratot adja ki:

A kiiltségvetési szerv
(1) Neve: Könyvtár és Míive lőd ési Ház

Székhe|ye: 2490 Pttsztaszabo|cs' Adonyi út 12.

(2) I,étreho zásárő| rendelkező határ ozat:
Pusztaszabolcs Nagykiizs.lgi onkorrn ártyz'aÍ. 40112003.(X'30.) Kt számÍt határozaÍa

(3) J o gsza bá|y b a n m e gh atá ro zott kőzfe|ad ata :
A rnLrzeális irrtézrlényekr(il. a nyilvános kor-ryvtári el|átásró| és a közrnúivelődésről szó|ő 1991.
évi CXL. t örvényberr fbgla|tak szerinti helyi köznrűvelódési tevékenység.

(4) AIaptevékenysége:.f 
t]{O-R 9'l 0 l -Q Q K ö n1' v t á r i. l e y é_téri le 1' 9'ke 1l1'.s é g

A köznrűvelődési tcvékenységek folyanlatos megvalósítása. Altalános gyíijtőkörű nyilvárros és
iskolai könyvtári szolgáltatás biztosítása a település lakosairrak

'Szakfe]adat szám !00!. deccn!q 3!g
92l 81-5 Míivelődési közporrtok. |rázak tevékenysége
92312.1 Köznűvelodósikönyvtáritevékenység

Saakfelldat szán 2.0 l 0. j an u4r- 1 -tő l
9l0l23 Könyvtári szolgáItatások
9l0502 Köznrűvclóclési intézménr'el<. közösségi színterekműködtetése

(5) },|űkÍidési köre:
Pusztaszabolc s Város k özi gazgatás i teri'i lc1e

(6) Alapítói jogokkal felruházott irányító szen/ neve, székhelye:
Pusztaszabolcs V/trtls oltkorrrláItyzat Képviselő-testÍ'i lete. 2490 Pttsztaszabolcs. VeIencei Lr.2.

(7) Típus szer int i  besorolása:
A tevékenységek jc||cge alapján: közszolgáltató közintézmény
l-c|adatellátáshoz kapcsolódó funkciója alap.ján: önállóan múiködő kö|tségvetési szerv.
Szaknai célÚr költségvetési keretek|<el rendelkezik, amelyek feIet1 köteleze1tségvá||alási,
te|.iesítésigazolási joggal és felelósséggeI nenr bír. ..Gazdálkodását PLrsztaszabolcs Város
onkonnányzat irányíÍásával Pusztaszabolcs Város orrkormányzat Polgárrnesteri Hivatala
végzi' Kötelezettségvállalásra. tel.iesítésígazo|ásra és utalványozásra a polgármester.
el lenjegyzésre a jegyző jogosr-rlt.

(8) Vezctőiének kinevezési, megbízási, vá|asztási rendje:
A képviselő-testiilet trcvczi ki - pá|yázat útján - a könyvtárt vezctő könyvtárost és a
miivelődési |lázat ve l,cl(l I<()zmÍivelőclós sze rvezőt
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(9) F.oglalkoztatottjaira vonatkozó fogla|koztatásijogviszony megielölése:
FogIalkoztatottjainak .jogviszonya közalkalrnazott. rnelyekre a közaIkalnlazottak jogáIlásáról

szó|ó 1992, évl.XXXlIl' torvény az irányatlő. A munkáltatói .iogokat az' irárryíÍ"ó/fenntaftó
önkormányzat pol gárrncstere gyakorolja'

( l0) A feladatel látást szo|gáló vagyon:
- A pusztaszaboIcsi 95812hrsz'. a|att nyiIvántaftott Művelődési Ház
- ingó vagyol l  .-  Vagyol] le ltár szer int

(11) A szerv kiegészítő' kisegítő és váIlalkozási tevékenységet nem végez

(12) A használatba adott vag.von feletti rentlelkezési jog:

Az önkormányzat vagvonáról. az öttkorIlányzati vagyonkezelés és hasznosítás szabályairól és

a vagyonfenntartás-Í.e.jlesztés (beruh ázás) szabá|yairól szóló többször rnódosított 611994. (v .

l .)  Kt. sz. rendeIet a|apjár l

(13) A kiiltségvetési szerv képvise|etére jogosultak:

A polgárrrrester. vagv az, á|ta|a rnegbízott szernély.

Zfuadék

Pusztaszabolcs Város tttktrr.r l rát lr 'zat Képviselő-test i i lete a Könyvtár és Művelódési Ház

l0B/2009.(lV'29.)Kt száttlú |ralározattal .ióválragyott alapító okiratának rrrcidosítását (s így az

egységes szerkezetű Úrj alapít( l  okiratot) a 2009. rnájLrs 28.. i  Í"i lésén a l4l/200C).(V.28')Kt számÍr

lratár.ozatával 2009' jÍrniLrs l '  hatál lyal hagytajóvá.

Pusztaszabolcs, 2009. máius 2t l .
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Yezér Ákos
Jegyzo

Vezér Akos

L-
Ctompó István
polgármester


