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ALAPÍTÓ OKIRAT
(egységes szerkezetben)
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat 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 alapján a

Gyöngyössolymosi községi és iskolai könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja
meg.

1./ A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, címe
Gyöngyössolymosi Községi és Iskolai Könyvtár .
Gyöngyössolymos, Bartók út 2-4. (együttes elhelyezés a művelődési házzal)
2./ A költségvetési szerv alapítója, fenntartója, címe
Gyöngyössolymos Község Önkormányzata
3231 Gyöngyössolymos Szabadság út 139.
3./ Az intézmény működési területe
Gyöngyössolymos község közigazgatási területe
4./ Az alapításról rendelkező jogszabály
A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CLX. Tv-ben előírt feladatok ellátása.
5./ Az intézmény felügyeleti, irányító szerve, címe:
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat
3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.

6./ Az intézmény államháztartási szakágazati besorolása

910110 Közművelődési intézmények tevékenysége
7./ Az intézmény szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti
megjelölése:
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082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása.

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése védelme

082044

Könyvtári szolgáltatások

8./ Az intézmény közfeladata, szakmai alaptevékenysége
Könyvtári szolgáltatás nyújtása Gyöngyössolymos lakosságának nemre, fajra,
felekezetre való tekintet nélkül. Gyűjteményével, szolgáltatásaival, nyitva tartásával
a Nemzeti Alaptanterv teljesítésének és az iskolai foglalkoztatásnak a segítése.
Gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, megőrzése, gondozása és
rendelkezésre bocsátása. Tájékoztatás a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer
dokumentumairól és szolgáltatásairól. Más könyvtárak állománya és szolgáltatása
elérésének biztosítása. A könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében
való részvétel. Gyűjtemények és szolgáltatásainak a helyi igényeknek megfelelő
alakítása. Közhasznú információ szolgáltatás nyújtása. Helyismereti információk és
dokumentumok gyűjtése. Szabadpolcos állományrésszel való rendelkezés.
9./Az intézmény vállalkozási tevékenysége
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

10./Az intézményi szakember
Az önkormányzat megbízási szerződést köt a nyilvános könyvtár feladatainak
ellátására könyvtári szakemberrel.

ZÁRADÉK

Jelen alapító okirat 2014.05.05. napon lép hatályba , ezzel egyidejűleg a Gyöngyössolymosi Községi
és Iskolai Könyvtár 1999.02.22. napján kelt, 19/1999. (II..22.) számú13, egységes szerkezetű alapító
okirata hatályát veszti.
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Az alapító okiratot Gyöngyössolymos Község Képviselő-testülete 25./2014.(IV.30.) számú
határozatával hagyta jóvá.

Gyöngyössolymos, 2014. május 5.

Szolcsák Gyula
polgármester

dr. Tanács Péter
jegyző

