Doboz Nagyközség Önkormányzata
Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár
ALAPÍTÓ OKIRATA
Az Alapító Okiratot – a Képviselő-testület – az államháztartásról szóló törvény
végrahajtásáról szóló 368/2011. Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.) 5. § (1)-(2) bekezdés
szerinti tartalommal az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Az Intézmény neve:

Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár

2.) a) Székhelye:
b) Telephelye:

5624 Doboz, Hunyadi tér 1. sz.
5624 Doboz, Marx u. 20. sz.

3.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: közművelődési feladatok a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény alapján.

4.)
a) Alaptevékenysége: Közművelődési tevékenység
 gondoskodik klubok, szakkörök, tanfolyamok, egyéb művelődési
közösségek, lakossági önszerveződő csoportok támogatásáról,
működési feltételeik biztosításáról,
 biztosítja a művészeti csoportok, együttesek működési feltételeit,
 helyet biztosít a település kulturális rendezvényeinek, részt vesz az
állami, társadalmi ünnepek, más események megszervezésében és
lebonyolításában,
 helyszínt biztosít a lakosság számára szabadidejük kulturált
eltöltéséhez,
 részt vesz az Önkormányzat által vállalt közművelődési feladatok
ellátásában.
Közművelődési, könyvtári tevékenység
 gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és
rendelkezésre bocsátja
 tájékoztat a Könyvtár és a nyilvános Könyvtári rendszer
dokumentumairól és szolgáltatásairól
 segítséget nyújt más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak
elérésében
 részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében
 közhasznú információs szolgáltatást nyújt
 helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt.
 könyvtár közönségkapcsolati és egyéb tevékenység (kiállítás rendezése,
ismeretterjesztő előadás, tanfolyamszervezés, vetélkedő, író-olvasó
találkozó, pr- és marketing tevékenység, kiadványok megjelentetése)
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b) Alapvető szakágazat: 932900 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős
tevékenység

c) Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
- Szakfeladat száma:
Szakfeladat megnevezése:
910501
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
910121
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123
Könyvtári szolgáltatások
d) Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek:
680002

Nem lakóingatlan bérbeadása

5.) Működési köre: Doboz Nagyközség teljes közigazgatási területe
6.) Irányító szerv neve, székhelye: Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
5624 Doboz, Kossuth tér 3.
7.) Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv
8.) Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási
rendje:
Az intézményvezetőt Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi
ki pályázat útján – határozott időre, 5 év időtartamra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján.
Felette az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja.
9.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
A költségvetési szervnél, a foglalkoztatottak vonatkozásában előforduló jogviszonyok:
közalkalmazotti jogviszony (közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény), valamint a Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény) hatálya alá tartozó
munkaviszony.
10.) Alapító, illetve a fenntartó neve, címe: Doboz Nagyközség Önkormányzata
Doboz, Kossuth tér 3.
11.)
a) A feladatellátást szolgáló vagyon: : A dobozi 1574. hrsz-ú Hunyadi tér 1. sz. alatti
ingatlanból 699,49 m2 alapterületű, 42 db helyiség, és a dobozi 1626 hrsz-ú Marx u. 20.
szám alatti ingatlan, továbbá a leltár szerinti kis- és nagy értékű tárgyi eszközök,
immateriális javak, készletek. Ezen ingatlanok, ingóságok az önkormányzat tulajdonát
képezik.
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b) A vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a
feladatainak ellátásához szabadon használhatja, és hasznosíthatja, hasznosíthatja, illetve
azokkal az önkormányzat vagyonáról szóló 4/2012. (III.1.) és 11/2009. (VI.19.)
önkormányzati rendelettel módosított 5/2009. (III.20.) önkormányzati
rendeletben
foglaltak szerint rendelkezik. A tárgyi eszközök felújításáról, beruházásról az
intézményvezető véleményének ismeretében a Képviselő-testület, a karbantartásról az
intézményvezető dönt a rendelkezésre álló előirányzatok függvényében.
c) A gazdálkodással összefüggő jogosítványok: A költségvetési előirányzatok feletti
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörű.
12.) Törzsszáma:
Adószáma:

633545
1 6650336-1-04

13.) Jogállása:

Önálló jogi személy

14.) Felügyeleti szerve:
Címe:

Doboz Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete.
Doboz, Kossuth tér 3. sz.

15.) Az Intézmény képviseletére jogosult:
Az intézmény igazgatója, aki kinevezi a Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár valamennyi
munkavállalóját.
16.) Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait az önállóan működő és gazdálkodó
Polgármesteri Hivatal látja el, külön megállapodás alapján.
Záradék:
A Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítását, és az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a 219/2012. (XII.12.) számú képviselő-testületi határozatával 2013. január 1-ei
hatállyal hagyta jóvá.
Doboz, 2012. december 12.

Hrabovszkiné Dandé Szidónia
jegyző

Simon István Tamás
polgármester

