Katona József Művelődési Ház és Könyvtár
Alapító Okirata
Kerekegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 88. §-ban biztosított jogkörében eljárva 1995. július 1-jétől kezdődően
a következő részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervet hozza létre, melyet a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv-ben foglaltak, valamint a 217/1998. (XII.30.) Korm.
r. 15. § (4) bek. figyelembe vételével 1999-ben módosított, majd a település városi címének
átvezetése céljából 2004. június 30-tól kezdődően az alábbiakra módosít:
Az intézmény neve:

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Rövidített neve:

Művelődési Ház és Könyvtár

Az intézmény székhelye:

6041 Kerekegyháza, Szent István tér 12.

Telephelye:

- Könyvtár 6041 Kerekegyháza, Fő u. 45.
- Balatoni Farkas János Helytörténeti Gyűjtemény
6041 Kerekegyháza Szent István tér 4.

Törzskönyvi szám:

632373

Adószám:

16637689-1-03

Működési területe:

Kerekegyháza város közigazgatási területe

Alapítói határozat:

Kerekegyháza Nagyközségi Önkormányzat 69/1999.
(VI.04) sz. Képviselő-testületi határozata

Az intézmény alapítója:

Kerekegyháza Városi Önkormányzat

Irányító szerve:

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Az intézmény gazdálkodási feladatait ellátó
önállóan működő és gazdálkodó szerv: Kerekegyháza Polgármesteri Hivatal
Az intézmény gazdálkodási feladatait ellátó
önállóan működő és gazdálkodó szerv székhelye: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a
Jogszabályban meghatározott közfeladata: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvényben foglaltak szerinti helyi közművelődési tevékenység
Tevékenység jellege:

közszolgáltató költségvetési szerv

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó
funkció szerinti besorolása: önállóan működő költségvetési szerv

Az intézmény szakágazati besorolása:
Az intézmény jogállása:

932900

önálló jogi személy

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok:
Alaptevékenysége: a létrehozásáról rendelkező jogszabályban (határozatban) és az alapító
okiratban a költségvetési szerv szakmai alapfeladataként meghatározott közszolgáltató
tevékenység.
92181-5 Műv.központ házak tevékenysége
- Információs tevékenység
- Ismeretterjesztés
- Kiállítás rendezés
- Művelődő közösségek tevékenysége
- Rendezvények szervezése
- Közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás
- Nem programszerűen szervezett tevékenységek
- Tábor
- Nemzetközi együttműködés
- Kiegészítő jellegű szolgáltatások
- Származtatott alapszolgáltatások
92312-7 Közművelődési könyvtárak tevékenysége
- Nyilvános könyvtári tevékenysége
-A fenntartó folyamatosan fejleszti,
rendelkezésére bocsátja a gyűjteményt,

feltárja,

megőrzi

és

az

igénylők

- A fenntartó folyamatosan 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 információcserében.
Az ifjúság művelődési, szabadidős és kulturális életének fejlesztése érdekében ellátandó
tevékenységek:
a./ az ifjúság számára közéleti tér biztosítása
b./ a gyermek és ifjúsági korosztály művelődési, szabadidős- és kulturális
tevékenységet elősegítő programok szervezése
c./ fiatalok egyéni és közösségi aktivitásának támogatása érdekükben és értük
d./ a cselekvők együttműködésének szolgálata, a cselekvési lehetőségek feltételeinek
bővítése
Az intézmény kiegészítő tevékenységébe tartozó feladatok:

A költségvetési szerv alaptevékenységével megegyező, az alaptevékenység ellátására
létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésben az alaptevékenységre
meghatározott mértékén felül, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy vagy
természetes személy számára nem kötelezően és nem haszonszerzés céljából végzett
tevékenységek köre:
75195-6 A szórakozás, a kultúra, a sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenységek
• Közművelődési, művészeti és szabadidős táborok szervezése
• Élőszínházi, zenei és egyéb előadások, bérletek szervezése
• Egyéb tanfolyamok, versenyek szervezése
75195-8 Költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő tevékenység
• Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
• Reklám-propaganda tevékenység
• Iskolarendszeren kívüli tanfolyami oktatás
• Nem saját szervezésű programokra történő jegyárusítás
Az intézmény kisegítő tevékenységébe tartozó feladatok:
Az alaptevékenységétől eltérő, az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás
kihasználását célzó, államháztartás körébe tartozó szervezet vagy természetes személy
számára nem kötelezően és nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység;
75195-6 A szórakozás, a kultúra, a sport ágazatban végzett kisegítő tevékenységek
• Bálak, egyéb szórakoztató rendezvények szervezése
75195-8 A költségvetési szervek által végzett egyéb kisegítő tevékenységek
• Bemutatók, vásárok kiszolgálása
Kisegítő tevékenységének maximális aránya a tervezett összkiadás 20 %-a.
Vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytat.
E tevékenységet az intézmény az irányító szerv előzetes engedélyével végezhet.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
•
•
•

Közalkalmazotti jogviszony, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény az irányadó.
Munkavállaló, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

Az intézmény feladata ellátását szolgáló vagyon:
A Kerekegyháza Városi Önkormányzat tulajdonát képező 726/2 hrsz alatt felvett, 637
hrsz alatt felvett, továbbá a 2 hrsz alatt felvett ingatlan, valamint mindaz az
ingóvagyon, amely leltár szerint használatába van adva.
Az intézmény vagyon feletti rendelkezés joga:
Az ingatlanvagyon tekintetében az önkormányzat, kinek képviseletében a
polgármester jár el, az egyéb vagyon tekintetében a mindenkori intézményvezető.

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete
bízza meg a jogszabályban meghatározott eljárási szabályok szerint.
Az intézmény képviseletére jogosult:
Képviselő-testület által megbízott mindenkori művelődési ház vezető
Kerekegyháza, 2009. június 24.
Dr. Kelemen Márk
polgármester

Záradék
Az Alapító Okiratot Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 143/2009.
sz. határozatával jóváhagyta.
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 94/2009 (V.27.) sz. Kth . Alapító Okirat hatályát
veszti.
Kerekegyháza, 2009. június 25.
Vincze Miklós
jegyző

