Vásárosnamény Város Képvise|ő-testiiletének 180/2013. (XI.28.) önkormányzati határozatána|
módosított okirat egységes szerkezetbe fog|a|ása:

Alapító Okirat
(egységes szerkezetben)

Vásarosnamény Város Önkormán Yata az á||anháztartásról szóló 20l 1. évi CXCV. törvény 8. $ (5)
bekezdésébenkapott felhatalm azás a|apján, az á||arnhÍatarrásról szóló törvény végrehajtásríró| szóló
36812011' évi Korm. rendelet 5. $ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalomma| a Balózs József Vórosi
Könyvtór és MíívelődésiKözponí _ egységes szerkezetbe foglalt - Alapító okiratát az alábbiak szerint
adja ki:

A költséevetési szerv neve:
Balázs József Városi Kön1vtiír és Művelődési Központ
1.

A költséqvetési szerv székhe|ve:
4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 5.
2.

3' A kö|tségvetési szerv telephelve.
4800 Vásrírosnamény, Rákóczi út 9'

A költségvetési szerv közfe|adata:
A muzeális intézményekrő|, a nyilvános kön1vtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évj CXL.
törveny (a továbbiakban: Kult. tv.) 55. és 65. $-ában, valamint a 7ó. $- a figyelembe vételével,a 77. $
atapjrín Vásárosnamény Viíros Önkorm ányzatának Képviselő-testülete által megalkotott _ a hell
közmrivelődési tevékenységtámogatásáról szó|ó _ 26/1999. (X. 12.) ok. rendeletberr meghatrírozottak
4.

szennt.
5.

A költséevetési szerv tevékenvsége:

5.1.

A kö|tségvetési szerv alaptevékenysége:
A Kult. tv. 55. $ (l) bekezdése alapjrirr a nllvá,rros könptiir alapfeladatai.

a)

b)

c)

d)
e)

fl

g)

h)

i)
j)

fenntartó ríltal kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabá|yzatban meghatiírozott
fo cé|jait küldetésnyilatkozaÍbarl közzéteszi,
g1'tíjteményétfolyamatosan fejleszti, feltarja, megórzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
tájékoztat a könyvtár és a nflvrános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
biztosítja más könyl.trírak ál|ományrínak és szolgáltatásainak elerését,
részt vesz a könyl'tárak közötti dokumentum- és információcsetében,
biztositja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetóségét,
a könyvtárhaszná|ókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség e|sajátitásában, az
egész életen át tartó tanulás folyamatában,
segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információe|látását, a tudományos kutatás és az
adatbrízisokból történő információkérés lehetóségét,
kulturá|is, kőzösségi, közmúvelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez,
tudás-' információ- és ku|turaközvetítő tevékenységéve|hozzájáru| az életminőség j avitásáttoz, az
ország versenyképességéneknöveléséhez'

A Kult' tV. 76. $. a a|apján közművelódési tevékenység:
A he|yi művelődési szokások gondozása, gazdagitása. A szabadidő kulturális célúe|tö|téséhez a
feltételek biztosítása. Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás.

5.2' A költségvetési szerv alaptevékenységénekállamháztartási szakfeladat szerinti besorolása

az 56/20||' évi (XII.31.) NGM rendelet alapján:
0l2 Könyvtári tevékenység
91 012 1 Könyl'tári állomríny gyarapítása' nllvríntartása
910122 Könyvtári á|lomány feltárása' megőrzése, véde|me
9 1 0123 Könyvtári szolgáltatások
91 050l Közmiivelődési tevékenységek és trímogatásuk
91 0502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
91

5.3. Szabad kapacitás kihaszná|ására irányu|ó alaptevékenységek:
581 100 Könyvkiadás

581400 Folyóirat' időszaki kiadvány kiadása
581900 Egyéb kiadói tevékenység
5ó2l00 Rendezvénl étkeztetés
581400 Folyóirat, időszaki kiadvany kiadása
58l900 Egyéb kiadói tevékenység
591 000 Film.' video., televizióműsor-gyártása
602000 Te|eviz|ó-műsor összeállítása, szo|gáltatása
610001 Vezetékes műsorelosztás, viírosi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése.
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
730000 Reklám, piackutatás
82 l 000 Adminisztrativ' kiegészitő szolgáltatas
823000 Konferencia, kereskede|mi bemutató szervezése
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855933 Foglalkoztatást e|ősegítő képzések
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
900400 Ku|turális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
93291 8 Mindenféle M.n.s. szabadidős szolgáltatás
93291 9 M'n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység

5.4.

A költségvetési szerv ál|amháztartási szakágazat szerinti besorolása:
91 01 00 Könyvtári, leltári tevékenység
932900 M.n.s' egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenyég

A költségvetési szerv il|etékesséee. működési köre:
Vásárosnamény város közigazgatási területe, illetve könyvtári szolgáltatas tekintetéberr a SzabolcsSzatmar-Bereg Megyei kön1Mrári szolgá|tató rendszerhez megállapodás alapjifur csatlakozó települések
kö zigazgatási terül ete.
ó.

A költségvetési szery iránvító szervének neve. székhelve:
Vásií.rosnamény Város onkormrlnyzata Képvise|ő-testiilete
4800 Vásárosnamény' Tamási Aron utca l '
7.

8. A költségvetési szery fenntartó szervének neve. székhe|ve:
Vásiíro snam ény Varo s onkormiínyzata
4800 Vásrírosnamény, Tamási Aron utca 1.

Gazdálkodási besorolása:
onál|óan mri*'ödő kö|tségvetési szerv.
Pénzigyi-gazdasági feladatait a Vásál.osnaménf Közös
és gazdálkodó költségvetési szerv) látja el'
9.

tnkormanyzati Hivatal (mint önállóan működő

Nyilvánosan meghirdetett pá|yázat a|apján vasa'o'na'.'.ny Város onkorm
ányzata Képviselo-testi'il ete
bízza ffiCg, az erTe vonatkozó iogszabályokban megh atározotl idotartamra és
feltételek
szerint.

11.

Fogla|koztatottiaira vonatkoző foglalkoztatási viszonvok:

i to-$"t.'-"tt1119s1llásáről szőlő
13E|a]}:::*lil;
T:11bí]y|é',
(Kjt.) hatá|ya a|á hrtozó,
kozalka|mazotti. jogvis zonyban á||ó kozalkalmazottak.

1992. évi XXIII. törvény

A kÖzalkalmazottnak nem minósiiló munkavá|lalők munkaviszonyára a Munka
TÖrvénykÖnyve (Mt.) és a
Polgári Tőrvenykőnyv (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
12.

Áz intézménvtípusa: Kőzszolrgtltatő kőzintézmény

kiiltsé5vetési

vagvona:
li,' 1
Vásrírosnamény Szabadság ter 5. sz' alatti to25lrrsz-ti és a RríkÓczi
u. 1l. szám atatti 59. hrsz..ri
ingatlanok, valamint az inÍézményvagyonleltárában szereplő gépek, berendezések
és felszereteset.

A vagvon feletti rende|kezés ioqa:
Vásiírosnamény Város tnkormányzata Képviseló{estiiletenek mindenkori
hatályos vagyonrendeletében
foglaltak szerint, figyelernmel Magyarors zág he|y őnkormrányzatai ró| sző1o
201| . évi CLXXXIX'
tőrvény (a továbbiakban: Mótv.) vonatkoző rerrdelkezéseire.
14.

15. ZárÓ rendelkezések:
Jelen a|apíÍ"ookirat a torzsk nyvi nyilvántartásba t rténó bejegyzéssel lép
hatá|yba, ezze| egyidejrÍleg a
Ba|ázs JÓzsef Városi Konyvtár 2013. május 30-án kelt, 9012013. (V. 30.)
számti egységes szerkezetíi
a|apító okirat hatá|yát veszti.

Az a|apíto okiratot Vásárosnamény Yáros Önkormiínyzatrínak Képviseló.testiilete a
szrímrÍ<inkormán yzati hatáttozatával

hagla jÓvá.

180/2013.

(xI. 28.)

Vásárosnamény' 2013. novemb et 28.

FÍlep Sándor
polgármester
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dr. Szilágyi Péter
jegyzo

