Okirat száma: 3394-2/2015.

Módosító okirat
A Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény a Téglás Városi Önkormányzat Képviselőtestülete által 2013. október 8. napján kiadott, 99/2013. (X.08.) számú határozattal elfogadott
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Téglás
Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 76/2015. (VI.24.) számú határozatára
figyelemmel a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 1. pontja – mely a módosított okirat 1.1.1. pontjában szerepel – helyébe a
következő rendelkezés lép:
1.1.1. megnevezése: Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
2. Az alapító okirat 3. pontjában rögzített harmadik telephely elnevezése – mely a módosított
okirat 1.2.2. pontjának 3. sorszáma alatt szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép:
Helytörténeti Kiállító Terem és Városi
4243 Téglás, Pozsár Gy. utca 3.
3 Galéria

3. Az alapító okirat költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
besorolására vonatkozó rendelkezése – mely a módosított okirat 4.4. pontjában szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

2

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

3

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

4

082044

Könyvtári szolgáltatások

5

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

6

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

7

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

4. Az alapító okirat 15. pontja – mely a módosított okirat 5.1. pontjában szerepel – kiegészül a
következő mondattal:
„Az igazgató felett – a kinevezés, felmentés és fegyelmi eljáráson kívül – az egyéb munkáltatói
jogokat a polgármester gyakorolja.”
5. Az alapító okirat 16. pontja helyébe – mely a módosított okirat 5.2. pontjában szerepel – a
következő rendelkezés lép:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti
jogviszony

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

2

munkaviszony

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. Az alapító okirat 5. pontja – mely a módosított okirat 4.3. pontjában szerepel – helyébe a
következő rendelkezés lép:
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A kulturális javak védelméről és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 55–56. §-a, 65. §-a és 76. § (2) bekezdése alapján: Könyvári látogatást
biztosít, biztosítja a kijelölt gyűjteményrészek helyben-használatát, az
állományfeltáró eszközök használatát, információt nyújt a könyvtár és a könyvtári
rendszer szolgáltatásairól. 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 információ-cserében. Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi
igényeknek megfelelően alakítja. Közhasznú információs szolgáltatást nyújt.
Helyismereti
információkat
és
dokumentumokat
gyűjt.
Szabadpolcos
állományrésszel rendelkezik. Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket
és egyéb programokat szervez. Iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző,
szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási
lehetőségek megteremtése. A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek,
hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása,
gazdagítása. Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek
tevékenységének támogatása. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi
életének, érdekérvényesítésének segítése. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a
feltételek-, és egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.
7. Az alapító okirat új számozás szerinti 5. alcíme a következő 5.3. ponttal egészül ki:
5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A Téglási Városi Könyvtár és
Közművelődési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza a
költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének szabályait, melyet az
irányító szerv határozattal fogad el.
8. Az alapító okirat 19. pontja – mely a módosított okirat 6. pontjában szerepel – helyébe a
következő rendelkezés lép:
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg
a költségvetési szerv 2013. október 8. napján kelt, 99/2013. (X.08.) számú Képviselőtestületi határozattal elfogadott alapító okiratát visszavonom.
9. Az alapító okirat 9. és 13. 14. 17. 18. pontjai elhagyásra kerülnek.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Téglás, 2015. június 24.
P.H.
_________________
Czibere Béla
Téglás Város polgármestere

Okirat száma: 3394-3/2015.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Téglási Városi Könyvtár és
Közművelődési Intézmény alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 4243 Téglás, Kossuth utca 66.
1.2.2. telephelyei:

1
2
3

telephely megnevezése
Városi Mozi

telephely címe
4243 Téglás, Kossuth utca 63.

Rendezvényterem
4243 Téglás, Pozsár Gy. utca 36.
Helytörténeti Kiállító Terem és Városi
4243 Téglás, Pozsár Gy. utca 3.
Galéria

2. A költségvetési szerv
alapításával összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2001. 01. 01.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv:
2.2.1. megnevezése: Téglás Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 4243 Téglás, Kossuth utca 61.

3. A költségvetési szerv irányítása
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 4243 Téglás, Kossuth utca 61.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: A közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása,
valamint a Városi Mozi üzemeltetése.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

1

910110

szakágazat megnevezése
Közművelődési intézmények tevékenysége

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A kulturális javak védelméről és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 55–56. §-a, 65. §-a és 76. § (2) bekezdése alapján: Könyvári látogatást biztosít,
biztosítja a kijelölt gyűjteményrészek helyben-használatát, az állományfeltáró eszközök
használatát, információt nyújt a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.
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 információ-cserében. Gyűjteményét és
szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja. Közhasznú információs
szolgáltatást nyújt. Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt. Szabadpolcos
állományrésszel rendelkezik. Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és
egyéb programokat szervez. Iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző
tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek
megteremtése. A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak
feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása. Az
ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása. A
helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek-, és egyéb művelődést segítő
lehetőségek biztosítása.

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

1
2
3
4
5
6
7

016080
082042
082043
082044
082063
082091
082092

kormányzati funkció megnevezése

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Múzeumi kiállítási tevékenység
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Téglás város közigazgatási területe.

4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A módosított kiadási
előirányzatok: 10 %-a.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményt − a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet
alapján − Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által határozott időre
(legfeljebb 5 évre) megbízott magasabb vezetői beosztású igazgató vezeti. Az igazgató felett
– a kinevezés, felmentés és fegyelmi eljáráson kívül – az egyéb munkáltatói jogokat a
polgármester gyakorolja.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

2

munkaviszony

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

5.3.

A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A Téglási Városi Könyvtár és
Közművelődési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza a költségvetési
szerv szervezeti felépítését és működésének szabályait, melyet az irányító szerv
határozattal fogad el.

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2013. október 8. napján kelt, 99/2013. (X.08.) számú Képviselő-testületi
határozattal jóváhagyott alapító okiratát visszavonom.
Kelt: Téglás, 2015. június 24.
P.H.
________________________
Czibere Béla
Téglás Város polgármestere

