
 
Floriana Könyvtár 

Alapító Okirata 
a 2012. március 15–i hatályú VIII. számú módosítással egységes szerkezetben 

 
1. A költségvetési szerv neve: Floriana Könyvtár  
 
2.   A költségvetési szerv székhelye:   8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. 
       

2.1.    A Magyar Államkincstárnál    
          vezetett törzskönyvi száma:           365963 
 
2.2. Számlavezető pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt.  
 
2.3. Pénzintézeti számlaszáma: 12023008-00156989-00100009 
 
2.4. Adóigazgatási száma: 15365965-1-07  

 
3. Létrehozásáról rendelkező határozat száma: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
       79/2004.(V.25.)  számú határozata 
 
 Jelen Alapító Okiratot jóváhagyó  

határozat száma:     Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
      55/2012. (II.27.) számú határozata 
 

4. A költségvetési szerv alapító, fenntartó szerve, székhelye: 
 

A költségvetési szerv alapító szerve: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 

                                   A költségvetési szerv fenntartója:                   Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 

 
5. A költségvetési szerv irányító – egyben felügyeleti - szerve:   
 
  Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  

 székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 

*6.  
 
7. A költségvetési szerv működési területe:                    Csákvár Nagyközség teljes közigazgatási területe 
    
8. A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy. A feladatellátáshoz gyakorolt 

funkciói szerint önállóan működő, az előirányzatai 
feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes 
jogkörű, önálló bankszámlával rendelkező helyi 
önkormányzati költségvetési szerv. 
 
Pénzügyi-gazdálkodási feladatait Csákvár 
Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 
látja el.  

 
9. A jogszabály által meghatározott közfeladata: A „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. 

tv. 8. § (1) bekezdésében, valamint a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv-ben 
meghatározott települési – nyilvános - könyvtári 
feladatok ellátása 

 
*Az Alapító Okirat 6. pontját hatályon kívül helyezte a 100/2011. (III.31.) számú határozat 2. pontja. 



10. A költségvetési szerv alaptevékenysége:     
  
 10.1. TEÁOR ’08 alapján:  9101’08   Könyvtári, levéltári tevékenység 
   
 10.2. Szakágazati besorolása: 910100     Könyvtári, levéltári tevékenység 
   

*10.3.   
 

            10.4.  Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei 2012. március 15-től: 
 Megnevezés Szakfeladat száma 

10.4.1. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 58140-0 
10.4.2. Film-, video-, televízióműsor-gyártás 59100-0 
10.4.3. Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 60200-0 
10.4.4. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 91012-1    
10.4.5 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 91012-2    
10.4.6. Könyvtári szolgáltatások 91012-3 
**10.5.   
 

11.     A költségvetési szerv vezetője: az intézményvezető, akit nyilvános pályázat alapján meghatározott    
          időtartamra Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete bíz meg, s gyakorolja tekintetében –            
           a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv-ben foglalt rendelkezések szerint – a munkáltatói  
           jogokat. 
 
           Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója Csákvár Nagyközség Polgármestere. 
 
 Az Intézményt az intézményvezető képviseli. 
 
12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai: közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a „közalkalmazottak 

jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályozás rendelkezéseiben foglaltak az 
irányadók. 

 
13. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: melyre nézve a költségvetési szervet használati 

jog illeti meg:  
 

13.1. A csákvári  1976. hrsz-ú, 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. sz. alatt fekvő ingatlan, valamint benne 
lévő teljes felszerelés, berendezés és ingóságok. 

 
14. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 

 
 A költségvetési szerv a 13. pont szerint rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat a települési könyvtári 

feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti el és nem terhelheti meg azokat. 
          A 13. pont szerinti vagyontárgyak tekintetében  a költségvetési szerv az önkormányzat vagyonáról és a   
          vagyongazdálkodás szabályairól szóló, Csákvár Nagyközség Önkormányzata 16/2008. (XII.17.) számú  
          rendeletének 16. §-ában foglalt előírásoknak is köteles eleget tenni. 
 
 15. A Floriana Könyvtár vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
A Nagyközségi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Alapító Okiratát a Képviselő-testület a 79/2004.(V.25.) 
számú határozatával fogadta el, s a 35/2005.(IV.19.), a 86/2005. (VIII.16.), a 11/2008. (I.29.), a 
68/2009.(IV.28.), a 129/2009.(VII.28.), a 152/2009.(IX.15.), a 100/2011.(III.31.), valamint az 55/2012.(II.27.)  
számú határozatával módosította, s ezen  határozattal foglalta a VII. számú módosítással egységes szerkezetbe. 

Csákvár, 2012. február 27. 

                                                  Katonáné dr. Venguszt Beatrix                                                Tóth Jánosné 
                                                                  polgármester                                                                    jegyző 
 
*Az Alapító Okirat 10.3.. pontját hatályon kívül helyezte a 100/2011. (III.31.) számú határozat 4. pontja 
**Az Alapító Okirat 10.5.. pontját hatályon kívül helyezte a 100/2011. (III.31.) számú határozat 6. pontja. 
 



 
 


