
Alapító okirat

Pusztaszabolcs Város onkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatohől szőIő
1990' évi LXV. törvény 9 $ (4) bek., valamint a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdá|kodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1.$-a alapjánaza|ábbi (egységes szerkezetbe
foglalt) alapitő okiratot adja ki:

A költségvetési szerv
(1) Neve: Könyvtár és MűvelodésiHáz

Székhelye: 2490Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.

(2) Létreho zásár ő| rendelkező határozatz
Pusztaszabolcs Nagyközségi onkormányzat40112003'(X'30.) Kt száműhatározata

(3) Jo gszab ályb an m e gh atá ro zott kőzfe|adataz
A muzeális intézményekről' a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről sző|ő 1997.
évi CXL. törvényben fogla|tak szerinti helyi közművelődési tevékenység,

(4) Alaptevékenysége:
TEAoR 9 1 0 1 00 Könwtári. levéltári tevékenység
A közművelődé'i t""ék;nységek folyamatos megvalósítása. Általános gyűjtőkoní nyilvános és
iskolai konyvtári szolgáltatás biztosítása a település lakosainak

Szakfeladat szám 2009. december 31.ig
92I8I-5 Művelődési központok, házaktevékenysége
923|2-,7 Közművelődésikönyvtáritevékenység

Szakfeladat szám 20 l 0. január 1 -től
910|23 Könyvtári szolgáltatások
910502 Közművelódésiintézmények,közösségiszínterekműködtetése
931204 Iskolai,diáksport-tevékenységéstámogatása
93 1301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

(5) Műktidési köre:
Pu sztaszabolcs Váro s közi gazgatás i terü| ete

(6) Alapítói jogokkal felruházott irányítő szerv neve' székhelye:
Pusztaszabolcs Város Örrkormányzat Képviselő-testi.ilete, 2490 Pllsztaszabolcs, Velencei u.2.

(7) Típus szerinti besorolása:
A tev é kenys é ge k j e lle ge ala p j án : ko zszo|gá|tatő ko zintézmény
Beladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv.
Szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek felett kotelezettségvállalási,
teljesítésigazo|ási joggal és felelősséggel nem bir. ..Gazdá|kodását Pusztaszabolcs Város
onkormányzat irányitásával Pusztaszabolcs Vráros tnkormányzat Polgármesteri Hivatala
végzi' Kötelezettségvállalásra' teljesítésigazolásra és uta|ványozásra a polgármester,
ellenjegyzésre a jegyző jogosult'
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(8) Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
A képviselő-testület nevezi ki - pá|yázat iiján - a könyvtárt vezető könyvtárost és a
művelődés i házat v ezető köznűve lőd és szew ezőt

(9) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatásijogviszony megielölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya koza|ka|mazott, melyekre a közalka|mazottakjogállásáról
sző|ő |992. évi XXXIII. törvény az irányadő' A munkáltatói jogokat az irányítőlfenntartó
önkormányzat polgármestere gyakorolja.

(10) A feladatellátást szolgáló vagyon:
- A pusztaszabolcsi 95812|lrsz' alatt nyilvántartott Művelődési Ház
- ingó vagyon - vagyon |eltár szerint

(11) A szerv kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez

(|2) A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az önkormányzat vagyonáról, az önkormányzati vagyonkezelés és hasznosítás szabályairól és
a vagyonfenntartás-fejlesztés (beruh ázás) szabáIyairól szóló többször módosított 611994.(v '|.)
Kt. sz. rendelet alapján

(13) A költségvetési szerv képviseletére jogosultak:
A polgármester, vagy az á|ta|a megbízott személy.

Záradék

Pusztaszabolcs Város onkormányzat Képviselő.testülete a Könyvtár és Művelodési Ház
10B/2009.(IV.29.)Kt számu határozatta| jóváhagyott a|apítő okiratának módosítását (s igy az
egységes szerkezetú új alapító okiratot) a 20IO' február 25.-i ülésén a 77l20|0'(II.25.)Kt számű
h atár ozatáv al ha gyta j óv á.

Pusztaszabolcs" 20|'0.március 3.
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L.
Cbómpó István
polgármester

Yezér Akos
jegyzőt


