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KIVONAT
Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének az 1999. május 31-én
megtartott ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl
34/1999. sz. Önkormányzati HATÁROZAT
Recsk Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a recski Községi Könyvtár
alapító okiratát ezen határozatával elfogadja.
Az alapító okirat elfogadásával egyidejőleg a 18/1994. sz. Önkormányzati határozattal
elfogadott alapító okirat hatályát veszti.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal

ALAPÍTÓ OKIRAT
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII tv. 88.§.(1) bekezdésében foglaltak alapján,
figyelemmel - a 217/1998.(XII.30.) Korm.rend., a 9/1989.(IV.31.)MM.rendelet, az 1997. évi
CXL.törvény valamint a 64/1999. (IV.28.) Korm.rendeletben - rendelkezéseire, Recsk
Nagyközség Önkormányzatának Képviselõtestülete a Községi Könyvtár alapító okiratát a
következõk szerint határozza meg:
1. Költségvetési szerv neve: Nagyközségi Könyvtár1
2. Költségvetési szerv székhelye: 3245 Recsk, József A. u. 12.
3. Létrehozásának éve: 1957.
4. Mûködési területe: Recsk nagyközség közigazgatási területe
5. Fenntartó és felügyeleti szerv neve : Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselõtestülete, Recsk, Kossuth L. út 165
6. Intézmény jogállása: A könyvtár gazdálkodási szempontból részben önálló
költségvetési szerv. Alaptevékenységét a Recsk Nagyközség
Önkormányzata által jóváhagyott költségvetésbõl látja el.
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7. Az intézmény vezetõjének kinevezési (megbízási) rendje:
• A könyvtárvezetõi (intézményvezetõi) állást nyilvános pályázat útján kell betölteni.
A pályázati eljárás elõkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat az
alapító önkormányzat hivatalának jegyzõje köteles elvégezni.
• Az intézményvezetõi megbízást az önkormányzat képviselõ-testülete adja. A
megbízás határozatlan idõre szól.
• Az intézményvezetõ felett az egyéb munkáltatói jogokat az alapító önkormányzat
polgármestere gyakorolja.
8. Alaptevékenysége :
- a könyvtári tevékenység (TEÁOR száma : 9231) továbbá
- közösségi mûvelõdési tevékenységek ( TEÁOR száma: 9218)
- egyéni érdeklõdésen alapuló tanfolyam szervezés (TEÁOR száma: 8040)
- máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítõ szolgáltatás, bemutatók,
kiállítások, rendezvények szervezése (TEÁOR száma: 7499)
- Informatikai szolgáltatás (internetszolgáltatás, email szolgáltatás (TEÁOR
száma 7240)2
9. A községi könyvtár mûvelõdési intézmény, minden érdeklõdõ rendelkezésére áll.
Feladata: - Állományát folyamatosan gyarapítja, különös tekintettel a helyismereti
vonatkozású dokumentumokra,
- Gyûjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelõen alakítja,
- A dokumentumok nyilvántartásba vétele, feltárása
- A gyûjtemény megõrzése, védelme a fölös , rongált dokumentumok kivonása
az állományból
- Felnõtt és gyermek olvasószolgálati tevékenység
- Kölcsönzés, helybenhasználat biztosítása
- Könyvtárközi kölcsönzés
- Tájékoztatási tevékenység, közéleti , közhasznú információk nyújtása
- Közösségi foglalkozások szervezése (irodalmi rendezvények,
gyermekfoglalkozások)
- Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését
- Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információ cserében
- Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.

10. Az intézmény pénzügyi gazdálkodási feladatainak ellátására köteles önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv neve, székhelye:
Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
3245 Recsk, Kossuth L. út 165.
11. Az önállóan, illetve a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv közötti
munkamegosztás és a felelõsségvállalás rendje a mellékelt megállapodás szerint
jóváhagyásra kerül.
12. Az intézmény az elõirányzatok feletti jogosultság szerint: részjogkörû.
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13. A feladat ellátását szolgáló vagyon: a feladat ellátásához a könyvtárnak rendelkezésére a
76 m2 alapterületû 3 helyiségbõl álló könyvtárépület és a leltár szerint nyilvántartott álló
és fogyóeszközök az alapító tulajdonát képezik.
A vagyon feletti rendelkezési jogosultság az alapítót illeti meg.
14. Az intézmény megszüntetése:
Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító Recsk Nagyközség
Önkormányzata jogosult megszüntetni. A megszüntetésrõl az önkormányzat határozattal
dönt.
Recsk, 1999. május 31.

Fekete József s.k.
polgármester

Varró Gyuláné s.k.
jegyzõ

