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AlapÍtó okirat
módosítátsokka] egységes szerkezetbe foglalva

Az államháÍrrtá'Íól 82ó|ó 2011. évt cxcv. tórvény 8/A. l-a alapjÁn s Madarás' IűÍoIy
Müvelódési Há' ér városl Kónyvtár alápító oldratát a kóvetk€zók szerlnt adom ki:

1. A költségvetési szer-v
megnevezése, székhelye' telephelye

l.1. A költségvetéól ózerv

1.1.1. meÍnevezése: Madarász Károly Múvelódési Eáz és váÍosi Könyvtá!

1.2. A költs égveté8l 8zeív

1.2.1' székhelve|5420 TúIkeve. TáícglcE M' u.16.

2. A költ8 égvetésl szer'v
alapításával és megszűnésével összefiiggő rendelkezések

2.r. ÁkiilBégvetést szerv alapításának dátuma: 1991.01.01

3' A költségvetési szerv irányítása' felúgyelete

3.1. A költségvetési 6zerv iráúyltó szervének

3. 1.1. megnevezése|Túrkevei váro6i onkorErátryzat képüselö-testülete

3.1.2. szél.helye:5420 Túrkeve, Petófl téÍ 1'

telephelv meQnevezése telephev .íme
I váfost Kónwtár és Túrkeve Te|egízió 5420 Túrkeve. Petófi tér 2-4.

2 Korda Sándor SiÍrrháztercm 5420 Turkeve. Szechcnvi u. 29.

2.2. Á kiilté(veté8l szerv szervének

meÉnevezése székhelve

t VT. GAMESZ Túrkwe



4. A költségvetési szeru tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közíeladata: A müzeá.lis intézményekló1, a nyilvinos könyvtári
ellátásról és közmúvelódéslő] szóIó 1'997. évi Cxl. törvénY alapján: közmúvelódési
intézmény és városi kónyvtár

4.3. A kóltségvetési szelv alaptevékenysége: - Nyilvános könyvtári tevékeBység: Könyvtári
állomány 8yarapítá8a, nyilvántartása; az állomány feltárása, megórzése, védelme;
kóryrutári sz olgáltatások ' kölcstjnzés, kön}'vtáIközi kólcsönzés, tálékoztatás - biztosítása;
közönségkapcsolati tevékenység'. KözmúvelódésÍ tevékenysé8lek: A helyi társadalom
kö?össégi életének iellesztése, különös tekintettel az iqúsági kolosztjilyra' hagyományos
közösségi értékek goÍIdozása; egész éIetre kiterjedó tanulás, amatöI alkotó' múvelódó
közösségek se8ítése; kultuÍálís tuÍízmus, kultulális vidéKejlesztés segitése. - Egyéb
feladatail Helyí televlzió múkódtetése' helyi újság szerkesztése, terjesztése; könw idószaki
kiadvány kiadása'

4.5. A költségvetési szerv íl]etékessége, működési terűIete: Túrkeve város közigazgatási
tenilete

Akö|tséqvetésiszervlótevékenvséíénekálIaÍIházlartásiszakáqazalibesorolása

szakágazat
száma

szakágazat megnevezése

1
932900 Máshová nem sololt egyéb szórakoztatás, szabadidős

tevékenYséP

4.4. Aköl$éqvetésiszer'v ko.mánvzad funkcid szerinti mepielölése:

kormányzati
funkciószám

koImányzati fu nkció megnevezése

1 0820 30 Müvészeri tevékenységek ( kjvéve szlnház)

2 082042 KönyfiáIi állománY gYaTapítása, nvilvántártása

3 082043 Kön}vtári áuománv feItá rása, meÉóIzése, védelme

4 o82044 Kön\.!tári szo1qáltatások

5 082091 Közmúvelódés - LózösséÉi és ráTsadalmi lészvétel feileszrése

6
082092 Közmúvelódés _ hagyományos közösségi kúturális értékek

Éondozása

7
082093 Közmúvelódés ' egész életre kiteljedő tanulás, amatóI

múvészetek

8 082094 Közmúvelódés - kulruIá]is alaDú sazdasácfei]eszres

9 083 020 Könwkiadás
10 083030 xÉvéb kiadói tevékenvséq

1t 083040 Rádióml]sol szoleáltatá5a és rámoQaLa5a

72 08 3 050 Televízió-músor szol{áltatása és támosatása

086090 Mindenféle eEYéb szabadidós szolqáltatás

I4 095020 Iskolalendszelen kíYü1i epvéb oktatás. kéDzés

15 105020 Foplalkoztatást elóseÉító kéDzések és esvéb támopatások



5' A költségvetési szerv szeruezete és működése

Á költségvetési szerv vezetójének megbizási rendje: A költségvetési szerv vezetójét a
közalkalmazottak jogá[ásáról szóló 1992' éYi )ooüII' töÍvéíy rendelkezései alapján
nyilvános páMzat úqán' le8feljebb öt évlg te4edó határozott idótartamla a képviseló.
testiilet nevezi ki és menü fel. A vezetó kinevezésének és illetménye megálapításának
jogát a képviseló-testüIet, az egyéb munkáltatóijogokat a polgáImester gyakololja'

6. záró rendelkezés

Jeleí alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba törtéoő bejegyzés napjától napjától kell
alkalmazíi, ezzel e8yidejúleg a köItségvetési szerv 2014' május 29-éB kelt' 134/2014.(v'29.)
okimtszámú álapító okiratot úss?avoíom.

Kelt: TúrkeYe, 20 ]6'novembel 24'

Az :államhíztlrrtásró] szóló tőryélty véglehajtásáúl szóló 368,/2or1'(xÍ.3]L') Korm. !e'de]et 5'$
(4) beke2dése alapjií4 a Ma8yal ÁllamklacstáI nevébea :gazolom, bogy jeletr aiapító okimt
módosításokkltl egysé5es s?e}.kezetbe 1b3la]t 6zöve8e IBe8t-elel az alapító o.lramak a Mada.ász
I(arolv M.]ve]ddesi IIáz es valosi KoÍ|Wtár 20lb. novembel 24.én KelL 'tn1A nEP nn
nao1atóL alkarmazanoo 68?t.\t(4{\,l,okiru1számu rno,]o"to ol'l."'#-ffiiífforl
módosítása szerinti laÍtalülá19k.

Kelt Szo1no\-2!]L!!LüL

i ' . ,' \(- -- -----.- \^ L !J.-r ! t!\.L 
\. -'M"gfir'"*k á.

5.2. A költséÉvetési szeÍ\.ÍIél aLkalmazásban áló szemé|vek ioqvjsz

íoqlalkoztatási ioÉviszonY iopviszonvt szabálvozó ioÉszabá]v

1
Közalkalmazotti jogviszony 1992. évi )ooíII. törvény a köza.lkalmazottak

jopállásáról

2 Munkavísz ony 2012. évi 1. törvénv a Munka Törvénvkönwéról

3 Megbízásos iogviszonv 2013. évi v. töwénY a Pols|ári TörvénYkönYwől


