
 „A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő ha-
tározatokat hozta:  

 
343/2008. (VIII.01.) Kt. sz. h a t á r o z a t :  

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Orosháza Városi Önkormányzat Justh 
Zsigmond Városi Könyvtár 9/2008. (I.25.) K.t.sz. határozattal elfogadott alapító okiratát hatályon 
kívül helyezi, egyidejűleg az alábbi alapító okiratot elfogadja: 
 

„Az Orosháza Városi Önkormányzat 
Justh Zsigmond Városi Könyvtárának 

alapító okirata 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § és az államháztartás működési rendjéről 
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. § rendelkezései alapján a 
 

JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR 
 
alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint állapítom meg: 

I. Általános rendelkezések 
 
1. Költségvetési szerv/intézmény neve:  Orosháza Városi Önkormányzat 

Justh Zsigmond Városi Könyvtára 
 
2. Rövid neve: Justh Zsigmond Városi Könyvtár 
 
3. PIR szám/OM azonosító: 634553 
 
4. Székhelye: 5900 Orosháza, Kossuth u. 1. 
 
5. Működési, illetékességi területe(i): Orosháza város és az orosházi kistérség.  
 
6. Alapító neve: Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
7. Alapító címe: 5901 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 
 
8. Felügyeleti szerv neve: Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
9. Felügyeleti szerv címe: 5901 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 
 
10. Költségvetési szerv jogállása: helyi önkormányzat által fenntartott önálló jogi személy. 
 
11. Vagyon feletti rendelkezés joga: megilleti az alapfeladat ellátását szolgáló vagyon szabad 

kapacitásának hasznosítási joga, az ingatlanok elidegenítése és megterhelése kivételével. 
 
12. Gazdálkodási jogköre: előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gaz-

dálkodó költségvetési intézmény. Gazdálkodási tevékenységét - megállapodás alapján - 
Orosháza Városi Önkormányzat Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága látja 
el, amelyhez önálló költségvetéssel tartozik. 

 
13. Vezetőjének kinevezési rendje: a költségvetési szerv vezetőjét a Képviselő-testület bízza 

meg pályázat útján, határozott időre. 
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14. Képviseletére jogosult: az igazgató 
 
15. Számlaszám: 11733041-15347794-39850001 
 
16. Adószám: 16652754-2-04 
 

II. Egyéb rendelkezések 
17. Telephelye(i): nincs 
 
18. Tag/részintézménye(i): nincs 
 
19. Tagozata(i): nincs 
 
20. Típusa: Az 1997. évi CXL törvény értelmében az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár 

az országos könyvtári rendszer közkönyvtári tagjaként - a fenti törvény 54. § (1) bekezdése 
értelmében –, a nyilvános könyvtári kritériumoknak megfelelve, általános gyűjtőkörű könyv-
tárként biztosítja a települési könyvtári ellátást. 

 
21. Felvehető maximális gyerek/tanuló létszám: nincs 
 
22. Férőhelyek száma: nincs 
 
23. Évfolyamok száma: nincs 
 
24. A költségvetési szerv/intézmény alaptevékenységként az alábbi tevékenységeket látja el: 
 

A könyvtár alapfeladatai: gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, 
és rendelkezésre bocsátja. Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer doku-
mentumairól és szolgáltatásairól. Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásai-
nak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. Gyűjte-
ményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, közhasznú információs 
szolgáltatást nyújt. Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt. Szabadpolcos ál-
lományrésszel rendelkezik. 

 
TEÁOR megnevezése    szakágazat megnevezése 
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység  910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

 
25. A költségvetési szerv/intézmény alaptevékenységhez kapcsolódóan az alábbi, valamint 

szervezeti és működési szabályzatában meghatározott kisegítő és kiegészítő tevékenysé-
geket látja el: 

Részt vállal – az iskolai könyvtárakkal együttműködve – a tanulók könyv- és könyvtár-
használati ismereteinek gyarapításában.  
A kisebbségek kulturális örökségének megőrzése, a különböző kultúrák közötti kapcsola-
tok kiépítésének és fenntartásának segítése. 
Egyéb társadalomtudományi humán kutatás.  
Egyéb, máshova nem sorolt oktatás. 
Adatfeldolgozás. 
Adatbázis-szolgáltatás, on-line kiadás. 
Másolás, fénymásolás. 
Számítógépes szolgáltatások. 
Fogyasztási cikk kölcsönzése. 
A városban folyó főiskolai képzés szakirodalmi hátterének biztosítása. 
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A kistérség településein működő könyvtárak munkájának szakmai segítése. 
Mozgókönyvtári szolgáltatás. 
 Intézmény támogatás. 

 
TEÁOR megnevezése szakágazat megnevezése 
6201 Számítógépes programozás  
6203 Számítógép-üzemeltetés 620300 Számítógép üzemeltetés 
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 682000 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése bérbeadása, üzemeltetése 
7220 Társadalomtudományi, humán 722000 Társadalomtudományi, humán 
kutatás, fejlesztés kutatás, fejlesztés 
8411 Általános közigazgatás 841192 Önkormányzatok, valamint többcélú kistér-

ségi társulások elszámolásai (technikai szakágazat) 
8559 M.n.s. egyéb oktatás 855900 M.n.s. egyéb oktatás 

 
26. Költségvetési szerv/intézmény vállalkozási tevékenysége és mértéke: vállalkozási tevé-

kenységet nem végez. 
 
27. Feladatellátást szolgáló vagyon: az épület és berendezései, használati eszközei. 
 
28. Helyrajzi szám: 3544 hrsz-ből 936,84 m

Németh Béla 

2 
 
Orosháza, 2008. augusztus 1. 
 
 

 Hegedűsné dr. Hegedűs 
Mária 

polgármester  címzetes főjegyző 
 
Záradék: 
 
A jelen alapító okirat 2008. augusztus 1-én lép hatályba [343/2008. (VIII.1.) Kt.sz. hat.], ezzel 
egyidejűleg a 2008. január 25-én kelt alapító okirat [9/2008. (I.25.) Kt.sz. hat] hatályát veszti.” 
 
 
Felelős: Németh Béla polgármester és Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző 

az alapító okiratok aláírásáért, a Kulturális Osztály vezetője a tájékoztatásért, 
Hotoránné Fekete Gabriella igazgató a szervezési és tájékoztatási feladatok vég-
rehajtásáért. 

Határidő: azonnal ill. értelemszerűen 
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