Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRATA
(Alapító Okirat száma: 85/1995. (V. 17.) sz. Kth.

(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 38/2010. (II.24.) sz. Kth-ig bezárólag

Módosítva:
69/1999. (VI. 14.) sz. Kth.
135/2004. (VI. 30.) sz. Kth.
33/2006. (II. 22.) sz. Kth.
201/2006. (XII. 13.) sz. Kth.
146/2007. (IX. 27.) sz. Kth.
5/2008. (I. 30.) sz. Kth.
94/2009. (V.27.) sz. Kth.
143/2009. (VI.24.) sz. Kth.
197/2009. (IX.29.) sz. Kth.
38/2010. (II.24.) sz. Kth.

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár
Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének
85/1995. (V.17.) sz. Kth-val elfogadott és
69/1999. (VI.14.) sz. Kth-val, 135/2004. (VI.30.) sz. Kth-val, 33/2006.(II.22.) 201/2006. (XII.
13.) sz. Kth-val, 146/2007. (IX. 27.) Kth-val, 5/2008. (I.30.) sz. Kth., 94/2009. (V.27.) sz.
Kth., 143/2009. (VI.24.) sz. Kth., 197/2009. (IX.29.) Kth., 38/2010. (II. 24.) sz. Kt.
határozatával módosított, egységes szerkezetű
Alapító Okirata
Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó a 85/1995.
(V.17.) sz. Kerekegyházi Nagyközségi Önkormányzat által kiadott alapító okirat szerinti Katona József Művelődési Ház és Könyvtár számára a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a feladatkörébe tartozó közszolgáltatás biztosítása céljából – figyelemmel az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
88. §-ában és a 217/1998. (XII.30.) Korm. r. 15. § (4) bek. - a kulturális javak védelméről és a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. tv-ben foglaltak szerint az alábbi alapító okiratot adja ki.
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.
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
Közművelődési könyvtárak tevékenysége
- Nyilvános könyvtári tevékenysége
-A fenntartó folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi és az igénylők rendelkezésére
bocsátja a gyűjteményt,
- 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
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
910121 Könyvtári állománygyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
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:
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
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;
932918 Mindenféle máshova nem sorolható szabadidős szolgáltatás
932919 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztató tevékenység
Kisegítő tevékenységének maximális aránya a tervezett összkiadás 5 %-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 gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 89. §. (2) bekezdése és az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény és az annak végrehajtására kiadott
kormányrendeletek, valamint a mindenkori fenntartó által kibocsátott, a gazdálkodást érintő
szabályozása alapján, amely szerint a működtetéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások
előirányzata az intézmény mindenkori költségvetésében szerepel, azzal az intézmény
gazdálkodik, a kötelezettségvállalás, szakmai igazolás és utalványozás feladatokat ellátja.
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, 2010. február 24.

Dr. Kelemen Márk
polgármester

Záradék

Az Alapító Okiratot Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 38/2010.
(II.24.) sz. határozatával jóváhagyta.
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 197/2009. (IX.29.) sz. Kth . Alapító Okirat hatályát
veszti.
Kerekegyháza, 2010. február 24.
Verosztáné Csorba Mónika
aljegyző

