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104/2012. (VII. 05.) ÖH.
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza
és Könyvtára Alapító Okirata

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és
Könyvtára Alapító Okiratát a határozat mellékletében foglaltak szerint megállapítja és jóváhagyja.

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. július 9.
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Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyzı

Határozat melléklete

Alapító okirat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. §-a, valamint
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, a
muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL.
törvény 64. § (1) és 78. § (1) bekezdése alapján Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára
Alapító Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint megállapítja és
jóváhagyja:

1.) A költségvetési szerv
Neve:
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára
Székhelye:
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.
Telephelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. szám alatti régi Városháza épülete.

2.) Alapításról rendelkezı jogszabály megjelölése: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 38. § (1) bekezdése.
3.) Jogszabályban meghatározott közfeladata:
a) nyilvános könyvtári ellátás:
- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és mőködési
szabályzatban meghatározott fı céljait nyilatkozatban teszi közzé,
- győjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megırzi, 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,
- győjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelıen alakítja,
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
- helyismereti információkat és dokumentumokat győjt,
- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.
b) helyi közmővelıdési tevékenység támogatása:
- az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok,
életminıséget és életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek
megteremtése,
- a település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása,
- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elısegítése, az ünnepek kultúrájának
gondozása,
- az ismeretszerzı, az amatır alkotó- mővelıdı közösségek tevékenységének
támogatása,
- a
helyi
társadalom
kapcsolatrendszerének,
közösségi
életének,
érdekérvényesítésének segítése,
- a különbözı kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
- a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
- egyéb mővelıdést segítı lehetıségek biztosítása,
c.) múzeumi, győjteményi tevékenység
4.)
a.) Államháztartási szakágazati besorolása:
932900
Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidıs tevékenység

b.) Alaptevékenysége az államháztartás szakfeladatrendje szerinti bontásban:
910502
910123
932919
910121
581400
910122

910201
682002
562 920

Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése
Könyvtári szolgáltatások
Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatási tevékenység
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása
Könyvtári állomány feltárása és megóvása, védelme
Múzeumi, győjteményi tevékenység
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb vendéglátás

5.) Illetékessége, mőködési köre: Lajosmizse város közigazgatási területére terjed ki.
6.) Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye:
Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1.
7.) Gazdálkodás szerinti besorolása: önállóan mőködı költségvetési szerv.
8.) Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv:
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete.
9.) Vezetıjének kinevezési rendje:
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – pályázat alapján – a jogszabályban
megállapított képesítési követelményeknek megfelelı igazgatót nevez ki. A kinevezés legfeljebb 5 év
határozott idıre szól.
10.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény
(pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
11.) A feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog:
A vagyongazdálkodás szabályait Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
mindenkori hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelete
szabályozza. A tulajdonjog Lajosmizse Város Önkormányzatáé, a használati jog a költségvetési
szervet illeti meg, a gazdálkodási jogot a költségvetési szerv részére jóváhagyott költségvetés erejéig
gyakorolhatja.
12.) Vállalkozási tevékenysége:
A költségvetési szerv - eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében- korlátozott
mértékben vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az
alaptevékenységét és az ebbıl fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag az
ideiglenesen szabad helyiségek hasznosítására, valamint szolgáltatások értékesítésére terjedhet ki,
azzal a megkötéssel, hogy azokat csak az alaptevékenységéhez kapcsolódóan végezheti.
Vállalkozási tevékenységének felsı határa a módosított kiadási elıirányzatok arányában: 33%.
13.)
a.) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2012. július 12. napján lép
hatályba. Hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és
Könyvtára Alapító Okiratáról szóló 183/2011.(XII. 15.) ÖH.

