
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8§. (2) bekezdés a) pontjában biztosított 
jogkörében eljárva a Vámospércs Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 
Vámospércs alapító okiratának hatályos szövegét 2009. július 01. napjától a következő 
szerint állapítja meg:  
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR VÁMOSPÉRCS 
 
 

Intézmény neve: Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs 
 

Székhelye: 
 

4287  Vámospércs, Debreceni u.2.sz. 

Telephelyek: 
 

 

Jogszabályban meghatározott 
közfeladat: 

Közgyűjteményi, közművelődési feladatok 
 

Szakágazat szerinti besorolása: 932900  M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős 
tevékenység. 
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység  
 

Típusa Művelődési Ház és Könyvtár 
 

A könyvtári rendszerben elfoglalt 
helye: 
 

Települési könyvtár 

Alaptevékenysége (2009. 12. 31-
ig): 

921815 Művelődési központok, házak tevékenysége  
923127 Közművelődési, könyvtári tevékenység 
 

Alaptevékenysége (2010. 01. 01-
jétől): 

841192  Kiemelt állami és önkormányzati 
rendezvények 

900400  kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások 
szervezése 

910121  könyvtári állomány gyarapítása, 
nyilvántartása 

910123  könyvtári szolgáltatások 
910501  közművelődési tevékenységek, és 

támogatásuk 
910502  közművelődési intézmények, közösségi 

színterek működtetése 
Kiegészítő tevékenység 
(2009. december 3-ig): 
 

75195-6 Szórakoztatás, kultúra, sport ágazatban 
végzett kiegészítő tevékenységek 

Kiegészítő tevékenység 
(2010. január 1-jétől): 

591411 Film, videó, és egyéb filmfelvétel vetítése a 
moziban, filmklubokban, szabadtéren, 
nyilvános vetítési helyeken 

682002 Nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 

Kisegítő tevékenység: 
 

Az intézmény kisegítő tevékenységet nem folytat. 
 



Vállalkozási tevékenység: 
 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Működési terület:   
 

Vámospércs város közigazgatási területe 

Irányító szerv neve, székhelye: 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
4287 Vámospércs, Béke u. 1. 
 

Fenntartó szerv neve: Vámospércs Városi Önkormányzat 
 

Alapító szervek neve, székhelye:  
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
4287 Vámospércs, Béke u. 1. 
 

Alapítás éve:  
2000. 

A költségvetési szerv besorolása: 
 

Közszolgáltatást biztosító önállóan működő, a 
költségvetési előirányzatok feletti rendelkezés 
szempontjából részjogkörű közintézmény. Egyes 
gazdálkodási feladatait a Vámospércs Város 
Önkormányzata Hivatala látja el. 

Az intézmény vezetőjének 
kinevezési rendje: 
 

Nyilvános pályázat alapján a képviselő-testület 
határozott időre - 5 évre –bízza meg a vezetői 
feladatok ellátására. 
 

A foglalkoztatottakra vonatkozó 
foglalkozási jogviszony: 

Az intézmény alkalmazottainak foglalkoztatására a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján kerül sor 
 

Feladatellátást szolgáló vagyon  Vámospércs Debreceni u. 1. számú- 61/4 hrsz 
(Vámospércs Városi Önkormányzat tulajdona) 
 Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori 

vagyonleltára, értékét a mindenkori mérleg 
tartalmazza. 

 
Vagyon feletti rendelkezés: Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon 

feletti rendelkezés jogára a Vámospércs Városi 
Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási 
szablyairól szóló rendelet az irányadó.  
 

 
 
 
A képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi 295/2008. (IX.15.) számú határozatát, 
és egységes szerkezetbe foglalja az intézmény alapító okiratát. 
 
 
 
HATÁRIDŐ: 2009. június 30. 
FELELŐS: Ménes Andrea polgármester, intézményvezető  
         


