
a 45912014. (xll.18) határozat2. számú mellékIete

JÓzsEF ATTILA xÖruwrÁR DUNAÚJVÁRoS
ALAPíTÓ oKRATA

(mÓdosításokkal egységes szerkezetben)

1. Az intézmény hivatalos neve: József Attila Könyvtár Dunaújváros

2' Törzsszáma.365402

3. Az intézmény székhelye:2400 Dunaújváros, Apáczai Cs. J. u. 9.

4. AIapítás éve: 1951

5. Az intézmény jogi személyiség nélküli telephelye:

2400 DunaÚjváros, Március '15. tér 5. (Békevárosi Fiókkönyvtár)

6. Az intézmény működési köre:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területe

7. Az intézményt alapító szerv neve:

Du naÚjváros Megyei Jog Ú Város Ön kormányzatánakj ogelődje

8' Az alapítói irányító szerve:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.

9. Az intézmény jogszabáIvban meghatározott közfeladata:

Nyilvános konyvtár

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
'1997' évi CXL. tÖrvény 55. $ és 65. $ alapján gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja,
megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja; tájékoztat a könyvtár és a nyilvános
könyvtári rendszer dokumentumairÓl és szolgáltatásairÓl; biztosítja más könyvtárak
állományának és szolgáltatásainak elérését; részt vesz a konyvtárak közötti dokumentum-
és információcserében; gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően
alakítja; közhasznÚ informáciÓs szolgáltatást nyÚjt; helyismereti információkat és
dokumentumokat gyűjt; szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.

10' Az intézménv pénzüqy-gazdálkodási feladatainak elIátása1:

Dunaújváros Megyei JogÚ Város Közgyűlése 46u2a12"(Xl'15.) határozata értelmében az
intézmény gazdasági szervezete ellátja az lntercisa Múzeum (2400 DunaÚjváros,
Városháza tér 4') pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatait is.

11 . Az intézménv alaptevékenyséqének államháztartási szakágazati besorolása:

Tevé ke nység á l l a m h ázta rtá s i szakágazat sze ri nt i bes o ro l ás a :

910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
12. Az intézménv tevékenységének kormánvzati funkció szerinti megielölése2:

MÓdosította Dunaújváros
MÓdosította Dunaújváros

M JV Ö nkorm ányzata 459 1201 4' (xl l. 1 8. ) határozata
MJV onkorm ányzata 45912014'(Xll.í 8.) határozata
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Köny vtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

.i Könyvtári állomány feltárása' megorzése, védelme

f Könyvtári szolgáltatások

13 . Az intézmény válIalkozási tevékenvsége:

cserna Gábor
polgármester

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

14' Az intézményvezető megbízásának rendje:

Azintézmény vezetójét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése bízza
meg, pályázat alapján, határozott idore (5 év) szóló megbízással a Közalkalmazottak
jogállásáról szÓlÓ törvény és az annak végrehajtásárÓl szólÓ a művészeti, közművelődési és
közgyűjteményi teruleten foglalkoztatott közalkalmazottak jogállásárÓl szÓlÓ Kormányrendelet
alapján.

'15. Az intézménv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglaIkoztatási joqviszony(ok}-
megjelölése3:

A közalkalmazottak jogállásárÓl szóló tÖrvény és az annak végrehajtásáról szÓli a mtjvészeti,
közművelődési és közgyűjteményi terÜleten foglalkoztatott kozalkalmazottak jogállásáról szóló
Kormányrendelet alapján.
Az egyéb jogviszonyokra a Polgári Torvénykönyvről szólÓ 2013. évi V' törvény megbízási
szerzodésre vonatkozÓ rendelkezései az i rányadÓak.

16' Záradék:

A József Attila Könyvtár alapító okiratát Dunaújváros Megyei JogÚ Város Közgyrllése a 2012.
november 29-ei Ülésén a 475l2012'(Xl.29') határozatával fogadta el, az alapító okirat 2013'
január '1-jén lépett hatályba, egyidejűleg a Közgyűlés hatályon kívÜl helyezte az intézmény
20212009.(Vl.14.) KH számú határozatlal elfogadott, a 28412011.(Vl.09.) KH számú
határozattal módosított alapító okiratát'

Dunaújváros, 201 2. december

082042

082043

082044

Dr. Kukorelli Sándor
jegyző

Záradék:

Az Alapító okirat módosítását Dunaújváros Megyei Jogú Város KözgytÍlése 2014. december 18-i
ülésén a45912014 (Xll.18.) határozatával fogadta el, és 2015'január 1-jével lép hatályba.

Dunaújváros, 201 4' december 23.

Vargáné dr. Sürü Renáta
Jegyzo

3 Módosította Dunaújváros MJV Önkormányzata 4591201 4. (Xll' 1 8.) határozata
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