
ALAPÍTÓ OKIRAT

Jászkisér  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló
törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.  Korm.  rendelet  5.  §  (1)-(2)  bekezdése  szerinti
tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

A költségvetési szerv 
1. Megnevezése:  A Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény 

Rövidített neve: A Művelődés Háza és Könyvtár
Székhelye:      5137 Jászkisér, Kossuth tér 10.

Adószáma:       16838031-1-16
PIR azonosító:  660895

2. A     költségvetési     szerv     alapítója:   Jászkisér Város Önkormányzata 

Az alapító székhelye: 5137 Jászkisér, Fő út 7.
A költségvetési szerv alapításának időpontja: 2004.03.26.

3.   A     költségvetési     szerv     jogszabályban     meghatározott     közfeladata
A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 64. § (1) bekezdésben foglaltak értelmében a települési könyvtári ellátás biztosítása a
helyi önkormányzat kötelező feladata, mely nyilvános könyvtári, közgyűjteményi feladatok
ellátására létesített költségvetési szerv, továbbá a 73. § (2) bek.-ben és a 78.  §-ban foglaltak
értelmében közművelődési feladatok ellátására létesített közművelődési intézmény.

4. A     költségvetési     szerv     alaptevékenysége
Az intézmény alapfeladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 55. §-a 65. §-a és 76. §-ai határozzák meg.

KSH által kiadott gazdasági TEÁOR 2008-ban meghatározott szakágazati besorolása:
9004 Művészeti létesítmények működtetése.
9102 Múzeumi tevékenységet
9101 Könyvtári, levéltári tevékenységet
8230 Rendezvények szervezése

  6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
  8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

  9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

Szakágazati besorolása: 
        900400 Művészei létesítmények működtetése

Szakfeladatok felsorolása:

   841191 Nemzeti ünnepek programjai
   841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

   910203  Múzeumi kiállítási tevékenység
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   910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

   910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
   910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése  

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

910123 Könyvtári szolgáltatások.

A szakmai alapfeladatként meghatározott, valamint az alaptevékenysége ellátására rendelkezésre
álló, időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett
tevékenység. A költségvetési szerv szellemi és anyagi kapacitásával végzett valamennyi
tevékenység alaptevékenység. 

5. A     költségvetési     szerv     vállalkozási     tevékenységet     nem     végez.

6. A     költségvetési     szerv     működési     köre
Jászkisér Város közigazgatási területe.

7. A     költségvetési     szerv     vezetőjének     kinevezési,     választási     rendje
Az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján, legfeljebb öt évig terjedő határozott időtartamra a
Képviselő-testület  nevezi  és menti  fel  a Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló 2011. évi
CLXXXIX.  tv.  41.  §  (7)  bekezdése,  valamint  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi
XXXIII. törvény, illetve a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rend. 6. § (2) bek.-ben és a 7. § (1) bek.-ben
megállapított előírásai szerint. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

8. A     költségvetési     szerv     foglalkoztatottjainak     foglalkoztatási     jogviszonya
A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.

9. A     költségvetési     szerv     feladatellátást     szolgáló     vagyona     telephelye

A Művelődés Háza 
Jászkisér, Kossuth tér 10.
Hrsz: 3925/1/A/1
Művelési ág: kultúrház

Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény
Jászkisér, Bocskai út 26.
Hrsz: 1979/3
Művelési ág: közérdekű muzeális kiállítóhely

Könyvtár
Címe: 5137 Jászkisér, Jubileum tér 7.
Hrsz.:  1036.  Területe: 1427 m2

10. A     költségvetési     szerv     feladatellátást     szolgáló     vagyona     feletti     rendelkezési     jog

A költségvetési szerv feladatellátást szolgáló vagyona feletti rendelkezési jog Jászkisér Város
Önkormányzata Képviselő-testületét illeti meg
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Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, de az intézményi
épületeket jogosult bérbe adni. Az intézmény alap tevékenységei ellátásához rendelkezésre
állnak az intézményben leltár szerint nyilvántartott eszközök.
Az egyes vagyontárgyak bérbeadásáról, hasznosításáról egyebekben Jászkisér Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a vagyonnal való rendelkezési jog gyakorlásának
szabályozására vonatkozó rendeletében foglaltakat kell alkalmazni.

11. A     költségvetési     szerv     gazdálkodásával     összefüggő     jogosítványok

Önállóan működő költségvetési szerv. 

A  költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, teljes jogkörrel és
felelősséggel rendelkező költségvetési szerv. A költségvetési szerv pénzügyi- gazdasági
feladatait a Jászkiséri Polgármesteri Hivatal látja el.

ZÁRADÉK

Az alapító okirat jelen módosítása a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, 2013. október 31-
ét  követően  a  Kincstári  bejegyzés  napjától  lép  hatályba  A módosító  okiratot  Jászkisér  Város
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  226/2013.(X.31.)  határozatával  elfogadta.  Ezzel
egyidejűleg  a  186/2013.(VIII.29.)  önkormányzati  határozattal  elfogadott  egységes  szerkezetű
alapító okirat hatályát veszti.

Jászkisér, 2013. október 31.

Hajdú László
polgármester

az alapítói jogokat gyakorló szerv vezetője 
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