
Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár
Alapító Okirata

- a módosításokkal egységes szerkezetben -

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8. * (5) bekezdéséhen kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. (l)-(2)
bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

A költségvetési szerv:

1. Megnevezése: Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár

2. Székhelye: 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14.

3. Alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölése:
Tiszaalpár Nagyközségi Onkormányzat Képviselő-testületének
182/20 13. (VI.26.) számú Kth. határozata.

Jogelődjei: Nagyközségi Önkormányzat
(Székhelye: 6066 Tiszaalpár, Arpád tér 1.)

Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár
(Székhelye: Tiszaalpár, Alkotmány u. 14.)

Árpád Fejedelem Általános Iskola
(Székhelye: Tiszaalpár, Alkotmány u. 14.)

Álta]ános Iskolák Igazgatósága
(Székhelye: Tiszaalpár, Alkotmány u. 14.)

4. Törzskönyvi azonosító: 823643

5. Adószám: 15823649-1-03

6. Statisztikai számjel: 15823649-9101-322-03

7. Közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult. tv.) 55.* (1) bek.,
valamint a 65. (2) alapján a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a közművelődési
és a közgyűjteményi feladatok ellátása.



8. Szakmai alaptevékenysége:
A Kult. tv. 55. (1) bekezdésében, valamint a 65. (2) bekezdésében meghatározott

települési és nyilvános könyvtári feladatok ellátása:

• a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési

szabályzatban meghatározott fő céljait kü]detésnyilatkozathan közzé teszi,

• gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, 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 információcserében,

biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,

a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,

• segíti az oktatásban, képzésben részt vevők informácíóellátását, a

tudományos kutatás és az adatbázísokból történő információkérés

lehetőségét,

9. Államháztartási szakágazati besorolása:
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység

10. Alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása:

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043 Könyvtári átlomány feltárása, megőrzése, védelme

082044 Könyvtári szolgát tatások
082091 Közművelődés — közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés — hagyományos közösségi kulturális értékek

gondozása

11. Kiegészítő tevékenysége:
a) ellátja az iskolai könyvtári feladatokat (alapfeladatait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI

rendelet 166. (1) szerint végzi)
b) ismeretterjesztő előadások szervezése, bonyolítása,

c) pályázatokban való részvétel,
d) kulturális rendezvények szervezésében való részvétel.

12. Típusa: kettős funkciójó könyvtár

13. Vállalkozási tevékenységet: nem folytat

14. Illetékessége, működési köre: Tiszaalpár nagyközség közigazgatási
területe

15. Irányító szerv (ek) neve, székhelye: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Tiszaalpár, Arpád tér 1.



16. Fenntartó neve, székhelye: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Tiszaalpár, Arpád tér 1.

17. Vezetőjének megbízási rendje:
A könyvtár vezetőjét Tiszaalpár Nagyközségi Onkormányzat Képviselő-testülete pályázati
eljárás lefolytatásával választja és bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIH. törvény (Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXHI. törvény
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendelet (Kjt. vhr.) alapján.

18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
A költségvetési szerv a foglalkoztatottjainak kinevezésére, kinevezése módosítására, illetve a
költségvetésí szervvel (munkáltatóval) fennáltó jogviszony megszűnésére, megszüntetésére az
alábbi jogszabályok rendelkezései hatályosak:
•közalkalmazottak esetében: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
- munkavállaló esetében: A Munka Törvénykönyvérőt szóló 2012. évi I. tv.
-egyéb foglalkoztatásra irányuló jogvíszony esetében: A Polgári Törvénykönyvrőt szóló 2013. évi V.
tv. hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

ZÁRADÉK:

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel
egyidejűleg a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2013. szeptember 11.
napján kelt 224/2013.(IX.l 1.) Kth.számú, egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Az alapító okiratot Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
llO/2014.(VI.04.) Kth. számú határozatával hagyta jóvá.

Tiszaalpár, 2014. június 05.

Dr. Vancsura István
polgármester


