
Okirat száma: KP/16500-8/2020.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államhaztartásröl szóló 2011. évi CXCV.törvény 8/A. §-a alapján a Jókai Mór Városi
Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telep helye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Jókai Mór Városi Könyvtár

1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2900 Komárom, Táncsics Mihály utca 10.
1.2.2. telephelyei:

telephely megnevezése telephely címe
1 Gyerekrészleg 2900 Kornárom, Jedlik Ánvos utca 8.-
2 Szőnyi fiókkönyvtár 2921 Kornárom, Petőfi Sándor utca 11.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésévei összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szervalapításának dátuma: 1952. december 27.

3. A költségvetési szerv irányitása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.

3.2. A leöltségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Komárom Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.



4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtárak
ellátásáról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtári
feladatok ellátása.

<,

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazatí besorolása:

I szakágazar száma szakágazat megnevezése

I 1 910100 könyvtári, levéltári tevékenység

4.3. A költségvetésí szervalaptevékenysége: a rnuzeálís intézményekről, a nyilvános könyvtárak
ellátásáról és a közrnűvelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján:

aj a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi,

bJ gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
ej tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és

szolgáltatásai ról,
d] biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásai nak elérését,
ej részt vesz a könyvtárak közöttí dokumentum- és információcserében,
j) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
g) a könyvtárhasználókat segíti ci digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában,

az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
hj segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az

adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
iJ kulturális, közösségi és egyéb könyvtárí programokat szervez,

jJ tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységévei hozzájárul az életminőség
javításához, az ország versenyképességéneknöveléséhez.

kJ a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.
lJ A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett. kiskorúak által is használható, internet-

hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmér lehetövé tevő,
könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak
lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

I kormányzati kormányzati funkció megnevezése
funkciószámr~ -- -
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

2 082043 Könvvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

3 082044 Könvvtári szolzáltatások

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Komárom város közigazgatási
területe
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5. A költségvetésí szerv szervezete ésműködése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízást rendje: A munka törvénykönyvéröl szóló 2012.
évi 1. törvény előírásai alapján a vezetőt pályázat útján, munkaviszonyban, maximum öt év
határozott időre a képviselő-testület nevezi ki. A vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat
Komárom város poJgármestere gyakorolja. A vezetőt-a képviselő-testület határozattal menti
fel.

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály I
I

1
! Munkavíszony I A m~~ka törvénykönyvérőt széló 2012. évi 1. törvény

alapjan. .

Egyéb foglalkoztatásra ! A polgári törvénykönyvról szóJó 2013. évi V. törvény ,
i

irán uló jo viszon ala ián.y gyl PJ
2 I (Megbízásos jogviszony és f

I vállalkozási jogviszony.) L'-------'--'-.:==-<_ _~_..L..-_ _ _

6. Zárórendelkezés

Jelen alapító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2012. június 29. napján kelt, 1465-4/2012. okiratszámú alapító okiratot
visszavonom.

Kelt: Kornárorn, .Időbélyegző szerint'

Dr. Molnár Attila
po Igá rmester
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