DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELİTESTÜLETE
8461. Devecser, Petıfi tér 1.Tel: 512-730

Devecser Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megállapítja „az államháztartásról” szóló – többször módosított –
1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Devecseri Városi Könyvtár és Mővelıdési
Ház elnevezéső, 8460 Devecser, Petıfi tér 5. székhelyő,
Devecser Város Önkormányzat Képviselı-testülete által a 67/2004.(III.31.), a 178/2004. (VI.30.), a 212/2007. (VIII.29.), a
18/2008. (I.30.), 219/2008. (VIII.27.), a 229/2008.(IX.24.), a
304/2008.(XI.26.), a 329/2008.(XII.10.), a 158/2009.(V.27.), a
195/2009. (VI.24.) és a 222/2009.(VIII.27.) határozatokkal módosított - 43/2004.(II.25.) határozatával alapított költségvetési
szerv alapító okiratát egységes szerkezetben:
ALAPÍTÓ OKIRAT
1. 1,2 . A költségvetési szerv:
1.1. Elnevezése: Devecseri Városi Könyvtár és Mővelıdési Ház
1.2. Rövidített neve: Kastélykönyvtár
1.3.3 Nyilvántartási száma: 589057
1.4. Szervezeti formáját és a vezetıi szintjeinek meghatározását
a költségvetési szerv szervezeti és mőködési szabályzata tartalmazza, melyet Devecser Város Önkormányzatának Képviselıtestülete hagy jóvá.
2. 4 A költségvetési szerv:
a) székhelye:
8460 Devecser, Petıfi tér 5.
b) telephelye:
8460 Devecser, Jókai u. 3
2/A.5 A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezı határozat
száma:
43/2004.(II.25.) határozat.
3.6,7 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Közgyőjteményi, nyilvános könyvtári, közmővelıdési intézmény.
3/A.8 A költségvetési szerv mőködési területe:
Devecser város közigazgatási területe.
A mozgókönyvtári feladatellátásra kötött megállapodásban
résztvevı Önkormányzatok illetékességi terület.
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Módosította a 18/2008. (I.30.) határozat, hatályos 2008. január 1. napjától.
Módosította a 229/2008.(IX.24.) határozat, hatályos 2008. október 1. napjától.
3
Módosította a 195/2009. (VI.24.) határozat, hatályos 2009. július 1. napjától.
4
Módosította a 229/2008.(IX.24.) határozat, hatályos 2008. október 1. napjától.
5
Új 2/A. ponttal kiegészítette a 158/2009. (V.27.) határozat, hatályos 2009. július 1. napjától.
6
Módosította a 229/2008.(IX.24.) határozat, hatályos 2008. október 1. napjától.
7
Módosította a 158/2009. (V.27.) határozat, hatályos 2009. július 1. napjától.
8
Új 3/A. ponttal kiegészítette a 158/2009. (V.27.) határozat, hatályos 2009. július 1. napjától.
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4.9 A költségvetési szerv alapító szerve, valamint alapítói jog
gyakorlója:
Devecser Város Önkormányzatának Képviselıtestülete
(8460. Devecser, Petıfi tér 1.)
Alapító Okirat kelte: 2004. február 25.
Alapítás idıpontja: 2004. április 01.
5.10,11 Típus szerinti besorolása:
a) Tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató.
b) Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény.
c) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan
mőködı költségvetési szerv.
d)12 Gazdálkodását Devecser Város Önkormányzata irányításával, megállapodás alapján Devecser Város Polgármesteri Hivatala útján látja el. A személyi jellegő, valamint a dologi kiadások elıirányzatával saját maga, míg a többi elıirányzatok felett
a gazdálkodását végzı Devecser Város Polgármesteri Hivatala
rendelkezik.
5/A. 13 A költségvetési szerv fenntartója:
Devecser Város Önkormányzata
(8460. Devecser, Petıfi tér 1.)
5/B.14 Irányító szerv neve és székhelye:
Devecser Város Önkormányzatának Képviselıtestülete
8460 Devecser, Petıfi tér 1.
6.15 A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az intézmény alaptevékenységébe tartozik:
a) könyvek, audiovizuális dokumentumok győjtése, feldolgozása,
b) közhasznú információs szolgáltatás nyújtása,
c) dokumentum kölcsönzés, olvasóterem mőködtetése,
d) kiállítások, elıadások szervezése,
e) az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulással és a Sümegi
Kistérségi Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján
mozgókönyvtári feladat ellátás,
f) a mozgókönyvtári ellátást nem igénylı községi könyvtárak
részére állománygyarapítás, a könyvek kiszállítása, cseréje,
módszertani segítségnyújtás.
g) 16,17az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok, életminıséget és életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek, igény esetén népfıiskolák támogatása,
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Módosította a 18/2008. (I.30.) határozat, hatályos 2008. január 1. napjától.
Módosította a 18/2008. (I.30.) határozat, hatályos 2008. január 1. napjától
11
Módosította a 158/2009. (V.27.) határozat, hatályos 2009. július 1. napjától.
12
Módosította a 195/2009. (VI.24.) határozat, hatályos 2009. július 1. napjától.
13
Módosította a 18/2008. (I.30.) határozat, hatályos 2008. január 1. napjától
14
Új 5/B. ponttal kiegészítette a 158/2009. (V.27.) határozat, hatályos 2009. július 1. napjától.
15
A 11. pont elnevezését módosította a 195/2009. (VI.24.) határozat, hatályos 2009. július 1. napjától.
16
Új g)-n) pontokkal kiegészítette a 229/2008.(IX.24.) határozat, hatályos 2008. október 1. napjától.
17
Módosította a 304/2008. (XI.26.) határozat, hatályos 2008. november 26. napjától
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h) a település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi mővelıdési
szokások gondozása, gazdagítása,
i) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi
kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás
elısegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
j) az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének támogatása,
k) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,
l) a különbözı kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és
fenntartásának segítése,
m) egyéb mővelıdést segítı lehetıségek biztosítása,
n) Devecser Város Önkormányzata Képviselıtestületének „a
helyi közmővelıdésrıl” szóló 18/2004.(V.01.) rendeletében
meghatározott mővelıdési feladatok ellátása, szolgáltatások
biztosítása a lakosság igényei szerint.
7.

18, 19

A költségvetési szerv önálló jogi személy.

8.20,21 A költségvetési szerv fı tevékenysége alapján az érvényes
államháztartási szakágazati rendben a 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység szakágazatba tartozik.
a) Alaptevékenység szakfeladatai:
Szakfeladat 2009. december 31-ig
száma
megnevezése
22121-4
Lapkiadás
22111-5

74991-4

92312-7

18

Könyv- és zenemőkiadás
- kiadványszerkesztés
- saját elıállított kiadványok
árusítása
- saját tulajdonból kiselejtezett
kiadványok árusítása
Máshová nem sorolt gazdasági
tevékenységet segítı szolgáltatás
- dokumentumok másolása
Közmővelıdési,
könyvtári
tevékenység
- mozgókönyvtári feladatok

Szakfeladat 2010. január 1-tıl
száma
megnevezése
581400.1
Folyóirat, idıszaki
kiadása
581100.1
Könyvkiadás

821900.1

Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

910121.1

Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása

910122.1

Könyvtári állomány feltárása,
megırzése, védelme

910123.1

Könyvtári szolgáltatások
-mozgókönyvtári feladatok

Módosította a 304/2008. (XI.26.) határozat, hatályos 2008. november 26. napjától
Módosította a 329/2008. (XII.10.) határozat, hatályos 2008. december 10. napjától
20
Módosította a 18/2008. (I.30.) határozat, hatályos 2008. január 1. napjától
21
Módosította a 222/2009.(VIII.27.) határozat, hatályos 2009. szeptember 30. napjától
19

kiadvány

4
910501.1
92181-5

Mővelıdési központok, házak
tevékenysége

910502.1
900400.1
611010.1

Közmővelıdési tevékenységek
és támogatásuk
Közmővelıdési
intézmények,
közösségi színterek mőködtetése
Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Vezetékes távközlés
- internet üzemeltetés

b) Kiegészítı tevékenység szakfeladatai:
Szakfeladat 2009. december 31-ig
száma
megnevezése

Szakfeladat 2010. január 1-tıl
száma
megnevezése
772200.2
Videokazetta, lemez kölcsönzése

c) Kisegítı tevékenység szakfeladatai:
Szakfeladat 2009. december 31-ig
száma
megnevezése

Szakfeladat 2010. január 1-tıl
száma
megnevezése
682002.3
Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
476300.3
Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
- üres CD-k és lemezek eladása

A költségvetési szerv kisegítı tevékenység arányának felsı határa a szerv kiadásaiban: 5 %, amelynek fedezete a költségvetési
szerv saját bevétele.
9. A költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
10.22 A költségvetési szerv felügyeleti szerve:
Devecser Város Önkormányzatának Képviselıtestülete
(8460. Devecser, Petıfi tér 1.)”
11.23 A költségvetési szerv, valamint annak vezetıje gazdálkodó
szervezeteknél, társadalmi szervezeteknél nem gyakorol alapítói, illetve tagsági jogokat.
12. A költségvetési szerv által felügyelt költségvetési szerv nincs.
13.24 A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési, megbízási,
választási rendje:
A költségvetési szerv vezetıjét Devecser Város Önkormányzatának Képviselıtestülete pályázat útján a mindenkori pályázati kiírásban foglaltak alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek végrehajtásáról a mővészeti, a közmővelıdési és a közgyőjteményi
22

Módosította a 18/2008. (I.30.) határozat, hatályos 2008. január 1. napjától
Módosította a 18/2008. (I.30.) határozat, hatályos 2008. január 1. napjától
24
Módosította a 158/2009. (V.27.) határozat, hatályos 2009. július 1. napjától.
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területe foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával öszszefüggı egyes kérdések rendezésére elnevezéső 150/1992.
(XI.20.) Korm. rendelet követelményeit figyelembe véve bízza meg.
13/A.25, 26
13/B.27 A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1993. évi XXXIII.
törvény;
- a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény;
- a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény
szerint.
14.28 A költségvetési szerv feladatellátásra szolgáló vagyona:
a) A könyvtári feladatellátás céljára szolgáló vagyon:
Az intézmény feladatellátására szolgáló ingó vagyon a
Devecser Város Önkormányzat tulajdonát képezı korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe tartozó vagyon. Az intézmény feladatellátására szolgáló devecseri 620/3. hrsz-ú, 1250
m2 nagyságú mőemlék ingatlanvagyon a Kincstári Vagyoni
Igazgatóság tulajdonát képezi, melyre Devecser Város Önkormányzatának használati jogosultságot biztosít.
b) A mővelıdési ház feladatellátás céljára szolgáló vagyon:
Az intézmény feladatellátására szolgáló vagyon a - Devecser
Város Önkormányzat tulajdonát képezı korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe tartozó - Devecser, Jókai u. 3. szám
alatti ingatlanvagyon, valamint az ott található berendezések,
felszerelések.
15.29 A vagyonnal való rendelkezési jog:
a) Az intézmény feladatellátására szolgáló 14. pont alatti vagyont az intézmény nem idegenítheti el, és nem terhelheti
meg.
b) Az alapító az ingatlan és tárgyi eszközök felújításáról, a
szükséges beruházásokról köteles gondoskodni.
c) A vagyonmegırzés, gyarapítás, hasznosítás – Devecser
Város Önkormányzata Képviselıtestületének „az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól” szóló 23/2004.(V.03.) rendelettel összhangban – a vagyonszerv vezetıjének a feladata
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Módosította a 18/2008. (I.30.) határozat, hatályos 2008. január 1. napjától
Hatályon kívül helyezte a 219/2008. (VIII.27.) határozat, hatályon kívül 2008. augusztus 27. napjától.
27
Új 13/B. ponttal kiegészítette a 158/2009. (V.27.) határozat, hatályos 2009. július 1. napjától.
28
Módosította a 229/2008. (IX.24.) határozat, hatályos 2008. október 1. napjától.
29
Módosította a 18/2008. (I.30.) határozat, hatályos 2008. január 1. napjától
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A költségvetései szerv vezetıje kisegítı-kiegészítı tevékenységként jogosult a vagyontárgyak bérbeadására olyan körben, amely elısegíti az intézményi alaptevékenység végzését.
16. A költségvetési szerv megszüntetése: A költségvetési szervet
az Áht-ban meghatározott esetekben az alapító jogosult megszüntetni. A megszüntetésrıl az alapító határozattal dönt.

Kmf.

Holczinger László sk.
polgármester

Az Alapító Okirat egységes szerkezete hiteles!
D e v e c s e r , 2010. január 29.

Kovácsné Aulich Gabriella
ügyintézı

Gyuriczáné Vasáros Judit sk.
jegyzı

