ALAPÍTÓ OKIRAT
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
Az intézmény Dorogi Márton Városi Könyvtár és
neve: Művelődési Központ
Székhelye: 4150 Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky u. 2/2.
Alapító szerve: Püspökladány Járási Tanács
Alapítás ideje: 1953.
Az alapító jogokkal felruházott Püspökladány Város Önkormányzata
irányító szerv neve, címe: 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.
Felügyeleti szerv neve, címe: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete
4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.
Működési köre: Püspökladány város közigazgatási területe
Az intézmény jogállása: önálló jogi személy
Gazdálkodási jogkör alapján: önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján Püspökladány Város
Gazdasági Ellátó Szervezete (4150 Püspökladány, Petőfi u. 40.)
látja el.
Jogszabályban meghatározott Kötelező feladatként ellátandó alaptevékenysége a muzeális
közfeladata: intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény értelmében.
közművelődési tevékenység (Ötv. 8. § (1))
Alaptevékenysége: Megnevezése:

Száma:

TEÁOR szerint: Könyvtári, levéltári tevékeny9101
ség
Szakágazat szerinti Könyvtári, levéltári tevékeny910100
besorolása: ség
Szakfeladat szerinti Könyvtári állomány gyarapíbesorolása: tása, nyilvántartása

910121

Könyvtári állomány feltárása,
910122
megőrzése, védelme

Könyvtári szolgáltatások

910123

Máshova nem sorolt pénzügyi
igazgatási tevékenység önkormányzati költségvetési
841409
szervnél
Közművelődési tevékenységek
910501
és támogatásuk
Az intézmény Püspökladány város nyilvános közkönyvtára.
A település valamennyi lakójának rendelkezésére bocsátja mindazokat a könyveket és egyéb dokumentumokat, amelyek az önművelést, a köz- és szakmai ügyekben való tájékozódást, az alapés a középfokú tananyag kiegészítését, elmélyítését, valamint a
szabadidő hasznos eltöltését szolgálják.
Az alaptevékenység forrása: - helyi önkormányzat költségvetéséből biztosított intézményfinanszírozás,
- saját bevétel,
- átvett pénzeszköz.
Kapacitásmutató: tároló helyek nagysága (m)
a feldolgozással, raktározással és állományvédelemmel foglalkozó
munkatársak száma (fő)
olvasótermek száma (db) és a szolgáltató terek nagysága (m2)
férőhely függvényében a lehetséges látogatók maximális száma
(fő)
Teljesítménymutató: könyvtári állomány gyarapodása (db)
a feldolgozott illetve restaurált dokumentumok száma (db)
a használatok száma (alkalom+db)
látogatottság (fő)
a tevékenység időtartama
rendszeressége
Feladatmutató: az állomány teljessége a gyűjtőköri szabályzat szerint (db)
az állomány feldolgozottsága (%) elérhetősége a katalógusokban
használói, olvasó elégedettség (1-10-ig terjedő skálán)
Eredményességi mutató a látogatottság (fő)
tevékenységre fordított idő
a rendszeresség gyakoriságának növekedése
Az ellátható vállalkozási
tevékenység köre: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
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Egyéb ellátandó feladatai: Segíti a lakosság általános és szakmai műveltségének emelését, ösztönzést nyújt, lehetőséget teremt a társas élet formáinak kialakításához, a színvonalas szórakozáshoz.
Segíti a civil társadalmi csoportok, közösségek létrejöttét.
Szakkörök, klubok, baráti körök létrehozásával, fenntartásával, működtetésével lehetőséget nyújt a közösségi művelődéshez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez.
Elősegíti az iskolán kívüli művelődést.
Biztosítja egyes művészeti ágakban az amatőr alkotótevékenység
feltételeit, önállóan vagy közös fenntartással művészeti csoportokat,
tanfolyamokat szervez és működtet.
Művészeti alkotások kiállításával, bemutatásával és vásárával elősegíti a művészeti nevelést.
Terjeszti és tevékenységével hozzájárul a tudomány és a technika
népszerűsítéséhez, az egészséges - káros szenvedélyek nélküli életmód kialakításához.
Kulturális szolgáltatást nyújt rendezvények lebonyolításához.
Feladatainak ellátása során együttműködik a helyi egyesületekkel,
szervezetekkel, egyházakkal, gazdasági egységekkel.
Az önkormányzat megbízásából részt vállal nemzeti és helyi ünnepségek, országgyűlési képviselő, önkormányzat által kezdeményezett
rendezvények lebonyolításában.
Feladatainak ellátása során együttműködik a helyi egyesületekkel,
szervezetekkel, egyházakkal, gazdasági egységekkel.
Az önkormányzat megbízásából részt vállal nemzeti és helyi ünnepségek, országgyűlési képviselő, önkormányzat által kezdeményezett
rendezvények lebonyolításában.
Felnőtt képzési tevékenységet folytat.
Segíti a dolgozók átképzését, új szakmák megszerzését. Átképző és
továbbképző tanfolyamokat szervez a városban és a térségben jejelentkező igények alapján.
A lakossági igényeket figyelembe véve - a mindenkori intézményi
lehetőségekhez mérten - különböző műsoros és táncos rendezvényeket rendez, közösségi teret biztosít a kulturált szórakozáshoz.
Működteti a mozit. (A mozi működtetésének módjáról az intézményvezető dönt.)
Helyet ad színvonalas szórakozási lehetőségeknek.
Az intézmény helyiségeit, eszközeit tartós és eseti bérbeadással
hasznosítja a szabad kapacitás jobb kihasználása érdekében.
Reklámtevékenységet folytat.

Vezetőjének kinevezési, Nyilvános pályázati eljárás keretében Püspökladány Város Önmegbízási, választási rendje: kormányzatának Képviselő-testülete határozott időtartamra - 5
évre - bízza meg a mindenkori hatályos jogszabályok figyelembevételével.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó Nyilvános pályázat alapján, - határozott vagy határozatlan időre, foglalkoztatási jogviszonyok a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
meg jelölése: (Kjt.), illetve határozott időtartamra a Munka Törvénykönyvéről
szóló 1992. évi XXII. törvény alapján foglalkoztathatók.
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A feladatellátást szolgáló Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonában lévő 3840/1.
vagyon: hrsz.-ú Bajcsy-Zsilinszky u. 2/2. szám alatti ingatlan.
A vagyon feletti A vagyonnal való gazdálkodás során Püspökladány Város Önrendelkezés kormányzatának az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkojoga: dás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről
szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet szerint kell
eljárni.
Az alapító okiratot érintő változást az intézmény vezetője - a változás bekövetkezésétől számított 30
napon belül - köteles a felügyeleti szervnek bejelenteni.

Záradék:
Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dorogi Márton Városi
Könyvtár és Művelődési központ alapító okiratát a 60/VII /2009. (V. 28.) számú határozatával hagyta jóvá, a 97/V/2009. (VIII. 27.) számú, a 16/V/2010. (II. 25.) számú, a 63/2010.
(VI. 24.) számú és a 3/IV/2011. (I. 27.) számú határozataival módosította.
Püspökladány, 2011. január 31.

A r n ó t h Sándor
polgármester
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