
 „A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

238/2011. (IX.16.) K.t. számú  h a t á r o z a t : 
 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
1.) az Orosháza Városi Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtára Alapító 

Okiratát 2011. október 1. napjától az alábbiak szerint módosítja:  
a.) a bevezető részben „a költségvetési szervek jogállásáról és 

gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. § (2) bekezdése és 4. §-a, 
az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. 
rendelet 10. §-a” szövegrész helyébe „az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdése és 90. §-a, az államháztartás 
működési rendjéről szóló 292/2010. (XII.19.) Korm. rendelet 8/A. §, 10. § 
és 12. §-a” szövegrész lép. 

b.) a 9. pontból törlésre kerül a következő szövegrész: 

„A költségvetési szerv típusa tevékenysége jellege szerint: 
  közszolgáltató költségvetési szerv 

A költségvetési szerv fajtája: közintézmény” 
 
b.) a 26. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

„26. Tevékenységei: 
26.1 Alaptevékenységek: 

Szakágazat száma: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 
A könyvtár alapfeladatai: 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 könyvtárak közötti 
dokumentum- és információcserében. Gyűjteményét és 
szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, közhasznú 
információs szolgáltatást nyújt. Helyismereti információkat és 
dokumentumokat gyűjt. Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

 
Alapfeladatai körében ellátja a városban folyó főiskolai képzés 
szakirodalmi hátterének biztosítását; a kistérség településein működő 
könyvtárak munkájának szakmai segítését; mozgókönyvtári ellátást. 

 
 

Szakfeladat száma, megnevezése: 
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123  Könyvtári szolgáltatások 

26.2. Vállalkozási tevékenysége és annak mértéke: nem végez.” 
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2.) felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti módosítást tartalmazó, az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti egységes szerkezetű Alapító Okirat 
kiadására. 

 
 
Végrehajtásért felelős: Dr. Dancsó József polgármester 
Határidő: a bejelentésre 10 nap” 
 

 
K.m.f. 

 
 
 (: Dr. Dancsó József :)  (: Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária :) 
 polgármester címzetes főjegyző 

 


