Okirat szfma; 1866-112015.
Alapft6 okirat
m6dosit{sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva

Az Sllamhflztartfsr6l sz6l6 20ll.6vi CXCV. tiirv6ny 8/A. $-a alapj6n a(z)}{lilsziros Kdroly Vdrosi Kiinyvtdr alapit6
okiratdt a ktivetkez6k szerint adom ki:
1.

A kiilts6gvet6si szerv megnevez6se, sz6khelye, telephelye

1.1. A kOltsdgvetdsi szerv
1.1.1. megnevezdse: Mdsziros K6roly V6rosi K6nyvt6r
1.2. A kOltsdgvet6si szerv
1.2.1. sz1k,helye: 4087 Hajdridorog, B0sz6rm6nyi

ft

7.

2. A kiilts6gvet6si szerv alapitdsfvpl 6s megsziin6s6vel 6sszefiigg6 rendelkez6sek

2.1. A k0ltsdgvet6si szerv alapit6s6nak d6tuma: 1994.06.
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2.2. A kOltsdgvet6si szerv alapft5sdra,fltalakitdsdra, megszlintetdsdre jogosult szerv
2.2. 7 . me gnevez6se : Haj df dorog V6ros Onkorm
2.2.2. szdkJtelye: 4087 Hajdridorog, Tokaji rit 4.

3.

6ny

zata

A kiilts6gvet6si szerv ir6nyftfsa, feliigyelete

3.1. A kOltsdgvetdsi szerv ir6nyit6 szervdnek/feliigyeleti szervdnek
3.

1.1

.

megnevezdse: Hajdfdorog vriros Onkorm fnyzatdnakK6pvisel6-testtilete

3.1.2. sz1khelye:4087 Hajdfdorog, Tokaji rit 4.
3.2. A kOlts6gvetdsi szerv fenntart6 szervdnek
megnevez6se: Haj dridorog Vrlros Onkorm tny zala
3.2.2. sz1kJ;.elye:4087 Hajdfdorog, Tokaji tit 4.
3 .2. I .

4.1

.

4.

A k0lts6gvet6si szerv tev6kenys6ge

A kdltsdgvetdsi szerv kOzfeladata:

A muze6lis intdzmdnyekr6l,

a

nyilvdnos k0nyvt6ri elt6t6sr6l 6s a k0zmiivel6d6sr6l sz6l6 1997.6vi CXL. t0rv6ny 55. g-ban,

a 64, $-ban 6s a 65. g -ban foglalt feladatokat l6tja el.
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i szerv f6tevdkenys6gdnek 6llamh

6z1tart6si szakdgazati besorol6sa:

szakilgazatsz6ma
910100

s

zakdgazat m e gne vezd s e

Kiinyvtdri, levdltiiri tevdkenysdg

4.3. A kdltsdgvetdsi szerv alaptevdkenysdge:
Alaptev6keny s6,gdt az alibbiak szerint hatdrozza meg..

- a fenntart6 5ltal kiadott alapit6 okiratban 6s a szervezeti 6s miikddd,si szabillyzatban meghat6rozott fo cdljait
kO zz6, te szi,
- gyijtemdny6t folyamatosan fejleszti, feltitrja, meg6rzi, gondozza 6s rendelkezdsre bocs6tja,
- tdjdkortat a kdnyvtiir ds a nyilv6nos k6nyvtriri rendszer dokumentumair6l 6s szolgiiltatrisair6l,
- biztositja m6s k0nyvt6rak 6llomilny6nak 6s szolg6ltat6sainak el6rds6t,
- r6szt vesz a kdnyvtiirak kdzdtti dokumentum- ds infbrm6ci6cserdben,
- biztositja az elektronikus k6nyvt6ri dokumentumok eldrhet6s6gdt,
- a kdnyr4rirhaszn6l6kat segiti a digitrilis ir6studiis, az inform6ci6s mtiveltsdg elsaj6tft6s6ban, az egesz dleten iit tart6
kii I detd snyi I atk o zatb an

tanul6s folyamat6ban,

- segiti az oktat6sban, k6pzdsben r6szt vev6k inform6ci6ellittf$6t, atudom6nyos kutat6s es az adatblzisokb6l t6rt6n6
informrici6k6r6s lehet6s6 g6t,
- kulturdlis, kdzdssdgi, kdzmtivel6ddsi rendezvdnyeket 6s egydb programokat szervez,

-tud6s-, inform6ci6- ds kulturakOzvetit6 tevdkenysdgdvel hozz616rul az dletmin6sdg javitdsrihoz, az orszdg
versenyk6pessdg6nek novel6s6hez,

- a szolg6ltat6sait a kdnyvtriri min6sdgir6nyitris szempontjait figyelembe v6ve szervezi.
A fenntart6 kieg6szft6 feladatokat is meghatarozhat.
- gyijtemdny6t ds szolg6ltat5sait a helyi ig6nyeknek megfelel6en alakitja,
- kdzhasznri inform6ci6s szolg6ltatrist nyrij t,

a
- helytsmerett'nfurmzicbkal 6s dokumentumokar

g1

t-i:

- szabadpolcos 6llom6nyr6sszel rendelkezik
1+

A kdlts6 vetesr szerv

nek horman\ zari funf.clo szerinti meeielolese

a

korm6nyzati funkci6 megnevez6se

korm6nyzati funkci6szdm

U

I

083030

Egydb kiad6,i tevdkenysd g

2

04123r

Rd

J

041233

Hosszabb id6tartamri kdzfoslalkoztat6s

at

082042

Konyvt6ri Allom6ny gyarapit6sa, nyilv6ntart6sa

5

082043

K0nyr46ri 6llom6ny felt6r6sa, meg6rz6se, vddelme

6

082044

KOnyvtdri szol g6ltat6sok

7

08209r

K0aniivel6dds-ktiztiss6gi 6s tdrsadalmi rdszv6tel fej lesztdse

8

082092

Kdzmiivel6dds- hagyomiinyos kdz6ssdgi kulturflis drtdkek gondoz6sa

9

082093

K0zmrivel6d6s- egdsz dletre kiterjed6 tanul6s, amat6r miiv6szetek

l0

082094

K0zmiivel6d6s- kultur6lis alapri gazdas6gfej leszt6s

4.5. A k0ltsdgvetdsi

szerv illetdkessdge, miikdddsi tertilete: Hajdridorog vSros kdzigazgat6si terulete

5.
5.

l.

Az

vid id6tartamri kdzfo glalko daths

A k0lts6gvet6si szerv szewezete

6s miikiid6se

A k0ltsdgvetdsi szerv vezet6j6nek megbfzasi rendje;
intf,undny vezetlje a M6sziiros K6roly Varosi K0ny\4ar igazgat6ja.

A beoszt6ssal az Onkorm6nyzat Kdpviset6testiilete bizzameg apillydzat elnyerds6t k6vet6en legfeljebb 6t 6v hathrozott id6re.
Az trft1zmdny vezetli megbiz6s magasabb vezet6i beoszt6snak min6siil, ez6rt azt nyilv6nos pSlyiuat ritj6n kell bettilteni. A
nyilv6nos pSlyinati felhivfs klzzltltellre 6s tartalm6ra apillydzati elj6r6sra a m6dositott, a kOzalkalmazottak jog6ll6s6r6l
sz6l6 1992. dvi XXXII. tdrvdny ds vdgrehajtdsi rendeletei az tr6nyad6k.
5.2

A

szervndl alkalmaz6sban 5116 szem6
foglalkoztat6s i j ogviszony

klzalkalmazofti

2

3

szab 6ly o z6 j o gs

zabilly

Munka Torvdnykdnyv 2012. dvi I. tdrv6ny

egydb foglalkoztat6sra
(p1. megbiz6si

zonyt

Klzalkalmazottak jog6llas6r6l sz6l6 1992- 6vi XXXII. tOrvdny, valamint
v6grehajt6 rendelete, a 15011992. (XI.20.) Korm. rend.

j o gvi szony

munkaviszony

jogviszony

j o gvis

irSnyul6

Polgari Tdwdnykdnyw6l sz6l6 2013.6vi V. tdrvdny

jogviszony)

5.3. A krilts6gvet6si szery szelezeti feldpitdse 6s miiktiddse:

A

kdltsdgvet6si szerv szervezeti feldpitdsdt 6s miik0ddsdnek rendjdt, a vezetbk kdztitti feladatmegosztSst, a bels6 6s kiils6
kapcsolatokra vonatkoz6 rendelkezdseket a Szervezeti 6s Miikdddsiszabillyzathatfrozzameg.

6.

2616 rendelkez6s

Jelen alapit6 okiratot a t<irzskOnyvi nyilv6ntart6sba t0rtdn6 bejegyzds napjdt6l kell alkalmazni, ezzel egyidejiileg a koltsdgvet6si
szew 2014. december 18. napj6n kelt,249/2014. (XII.l8.) KT. hat6rozattal j
pit6 okirat6t visszavonom.

Kelt: Hajdfdorog, 2015. m6rcius

19.

P.H.

