Tiszacsege Város Önkormányzata

K I V O N A T
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő‐testületének
2014. február 27‐én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

36/2014.(II. 27.) KT. számú HATÁROZAT:

Alapító okiratot módosító okirat

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete által 2012. december 10. napján
kiadott Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 210/2012. (XII.10.) KT számú
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás, az államháztartásról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)‐(2)
bekezdései alapján, figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 91/A. § (1) bekezdésében foglaltakra az
alábbiak szerint módosítja:
1.

Az alapító okirat 6.) pontja "A költségvetési szerv alaptevékenysége" szöveg helyébe, a
"A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége" szöveg kerül.

2.

Az alapító okirat 7.) pontja az alábbiak szerint módosul:
A költségvetési szerv közfeladata és szakmai alaptevékenységei kormányzati funkció
szerinti megjelölése:
082042
082043
082044
082063
082064
082092

3.

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység
Közművelődés ‐ hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása

Törlésre kerül az alapító okiratból a 11.) pont.
"Költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.
A fenntartó a költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátására
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát, mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szervet jelöli ki."

4.

Az alapító okirat 15.) pontja az alábbiak szerin módosul:
A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési jogai:
A vagyonnal való gazdálkodás során Tiszacsege Város Önkormányzatának az
önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 13/2013. (IV. 10.)
önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

5.

Az alapító okirat 12.) pontja 11.)‐re, a 13.) pontja 12.)‐re, a 14.) pontja 13.)‐ra, a 15.)
pontja 14.)‐re , a 16.) pontja 15.)‐re módosul.
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A kivonat másolat hiteléül:
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