ALAPÍTÓ OKIRAT
1.1.

Az intézmény neve:

HUSZÁR GÁL VÁROSI KÖNYVTÁR

1.2.

Az intézmény székhelye, címe:

9200 Mosonmagyaróvár
Erkel F. u. 16.

hrsz.: 1687/9

1.3.

Az intézmény közfeladata:

az 1997. évi CXL. törvényben foglaltak szerint
nyilvános könyvtári ellátás és szolgáltatás
biztosítása

1.4.

Az intézmény működési köre:

Mosonmagyaróvár város és környéke

1.5.

Az intézmény jogállása:

önálló jogi személyként működő helyi önkormányzati
költségvetési szerv

2.1.
2.2.

Az alapító és fenntartó neve:
Az alapító és fenntartó címe:

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.

2.3.

Az intézmény alapításának éve:

1951

2.4.

Az intézmény irányító szerve:

2.5.

Az irányító szerv székhelye:

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.

3.1.

Az intézmény alaptevékenysége:

könyvtári ellátás és szolgáltatás

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Gyűjteményét folyamatosan fejleszti és a helyi igényeknek megfelelően alakítja;
helyismeret információkat és dokumentumokat gyűjt
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Gyűjteményét feltárja, megőrzi, gondozza és az állomány védelméről gondoskodik
910123 Könyvtári szolgáltatások
Gyűjteményét rendelkezésre bocsátja; tájékoztat a könyvtár és a könyvtári rendszer
dokumentumairól és szolgáltatásairól; biztosítja más könyvtárak állományának és
szolgáltatásainak elérését; részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és
információcserében; közhasznú információszolgáltatást nyújt; mozgókönyvtári
szolgáltatást biztosít; közönségkapcsolati és egyéb tevékenységeket lát el (kiállítás
rendezése, író-olvasó találkozó, ismeretterjesztő előadás, vetélkedő)
3.2.

Az intézménynek vállalkozási tevékenysége nincs.

3.3

Az intézmény szakágazati besorolása: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység

4.1.

A vezetői kinevezés rendje: Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 150/1992. (XI. 20.)
kormányrendelet szerint nyilvános pályázat útján Mosonmagyaróvár Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg, és képviseletében a polgármester
gyakorolja az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat.

4.2.

Az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszonya:
a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény alapján:
közalkalmazotti jogviszony
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4.3.

Az intézmény képviseletére jogosult:

az intézmény mindenkori vezetője

5.1.

Az intézmény gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv,
előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik; pénzügyi-gazdasági feladatait a
Mosonmagyaróvári Gazdasági Ellátó Szervezet látja el.

5.2.

Feladatellátást szolgáló vagyon:
Az intézmény kezelői joga kiterjed az önkormányzat
tulajdonában lévő 1687/9 helyrajzi számú ingatlanon könyvtári tevékenység céljára
biztosított ingatlanrészekre, valamint az intézményi leltárban rögzített ingó vagyonra.

5.3.

Vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézmény a használatába adott ingatlan és ingó vagyonnal az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtási rendeletében, a 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendeletben, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, valamint
az Önkormányzat vagyonáról szóló 11/2012.(II.24.) önkormányzati rendeletében foglaltak
szerint gazdálkodik.
Az intézmény a vagyon feletti rendelkezés jogát az intézményvezető útján gyakorolja.

Záradék:
A Huszár Gál Városi Könyvtár 93/2012. (IV.25.) Kt. számú határozatával jóváhagyott alapító
okiratát Mosonmagyaróvár Város Képviselő-testülete a 156/2012. (VI.28.) Kt. számú
határozatával módosította és jóváhagyta.

Dr. Nagy István
polgármester

Fehérné Bodó Mariann
jegyző
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