Alapító okirat

Alsózsolca Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 38. §. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
alapján az alábbi(egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki.

1. Az intézmény megnevezése
Közösségi Ház és Könyvtár
2.

Az intézmény székhelye: Alsózsolca, Görgey A. u. 1. sz
Az intézmény telephelyei:
Sportcsarnok – Alsózsolca, Ilona u. 4.
Sportpálya – Alsózsolca, Kossuth L. u. 178.
Helytörténeti gyűjtemény - Alsózsolca, Kossuth Lajos út 162.
- Sajóparti pihenőház /révház/ - Sajó part

3. Az intézmény működési területe
Alsózsolca Város közigazgatási területe
4. Az intézmény alapító szerve és irányítója:
Alsózsolca Önkormányzatának képviselő-testülete
3571. Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.
5. Az alapítás éve: 1997.
6. Az intézmény közfeladata:

7. Az intézmény működési területe:

könyvtári szolgáltatás
közművelődési és közgyűjteményi feladatot
ellátó intézmény
Alsózsolca város területe

8. Az intézmény gazdálkodási besorolása:

Önállóan működő költségvetési szerv

9. Az intézmény szakágazati besorolása: 932900 máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás,
szabadidős tevékenység
10. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogállás
A költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási
feladatait a Polgármesteri Hivatal /3571. Alsózsolca,
Kossuth Lajos út 138. / mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv látja el a közöttük
létrejött együttműködési megállapodás alapján
11. Alaptevékenysége
Alsózsolca Város Önkormányzata az 1997. évi CXL. tv. 78.§-ban meghatározottak szerint a helyi közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósítására
közművelődési és közgyűjteményi intézményt működtet.

Közösségi Ház alapfeladatai:
- öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok szervezése,
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak
feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása
- az egyetemes, nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának
gondozása,
- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
támogatása
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének segítése
- a különböző kultúrák között kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása
- egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása
- sportcsarnok működtetése
- helyiséggazdálkodás
- helytörténeti gyűjtemény működtetése
A Könyvtár alapfeladatai:
A könyvtár megfelel az 1997. évi CXL tv. 54. §. /1/ bekezdésben meghatározott nyilvános
könyvtár alapkövetelményeinek.
- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban 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
Érvényes szakfeladati rend
910121
910123
910502
680002
821000
931102
841191
841192
841403
910203
910204

890441
890442
890443

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári szolgáltatás
Közműv.int.közösségi színterek működt.
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Nemzeti ünnepek programjai
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Város és községgazd. Mns. Szolgáltatás
Sporttelep, rendőrség
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi, közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jog. hossz, időtart. Közf.
Egyéb közfoglalkoztatás

12. Az intézmény vezetője: Alsózsolca Város Képviselő-testülete által nyilvános pályázat
útján határozott időre megbízott intézményvezető A vezetőt nyilvános pályázat útján
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki. Az egyéb munkáltatói
jogokat a város polgármestere gyakorolja felette.
13. 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 Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl: megbízási
jogviszony) az irányadó.

14. A feladat ellátását szolgáló vagyon. Az önkormányzat által a feladatellátásra használatba
adott
- 847/8 hrsz-on 3775 m2 területű/ Alsózsolca, Görgey u. 1. / ingatlanon lévő Közösségi Ház
épülete.
- Alsózsolca, Ilona út 4. a
966 hrsz-on 2 ha 307 m2 terület és épület,
- Alsózsolca, Kossuth Lajos út 162. 1018 hrsz-on lévő épület és terület
- Alsózsolca, Sajóparti pihenőház /révház/, a 219/2 hrsz-on 755 m2 terület és épület
- Alsózsolca 221/2 hrsz-ú 769 m2 terület
15. A vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézményi vagyon felett a rendelkezési jog Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestületét illeti meg. A vagyon hasznosítását az Alsózsolca Város Önkormányzat tulajdonáról
és vagyongazdálkodásról szóló 10/2012. (II.29.) sz. vagyonrendelet szabályozza.

Alsózsolca, 2012. június 18.

Zsiros Sándorné
polgármester

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

Záradék
Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) az Alsózsolca
Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 103/2012.(VI.21.) KT határozattal fogadta el.
Az alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napjával válik hatályossá.

