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Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdésére, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ára, a sportról szóló 2004. 
évi I. törvényben a helyi önkormányzatok feladataként meghatározott sportfeladatok 
ellátása érdekében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben a helyi önkormányzatok 
feladataként meghatározott közművelődési, és közgyűjteményi, illetve nyilvános 
könyvtári feladatok ellátása érdekében az alábbi alapító okiratot fogadja el: 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
1. Az intézmény megnevezése: 
 
Bezerédj Pál Szabadidőközpont és Könyvtár 
 
2. Az intézmény székhelye, címe: 
 
7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 73/A. (970/50 hrsz.) 
 
2.1. Az intézmény telephelye: 
 
- 7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 126. (Könyvtár) 
- 7131 Tolna, Mözs Iskola u. 19., Művelődési Ház, 
- 7130 Tolna, Vízi színpad, 
- 7130 Tolna, Bezerédj Pál u. 5., Martinek Emlékház; 
- 7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 11. Tolnai Galéria Városi Előadóterem 
- 7130 Tolna, Festetich u. 131., Civil Ház 
- 7131 Tolna, Mözs Szent István u. 34. (Mözsi Civil Ház) 
 
3. Az alapító szerv megnevezése: 
 
Tolna Város Önkormányzata 
 
3.1. Székhelye: 
 
7130 Tolna, Hősök tere 1. 
 
4. Az intézmény irányító szervének neve, székhelye: 
 
Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
7130 Tolna, Hősök tere 1. 
 
5. Az intézmény jogállása: 
 
Jogi személy 
 
6. Az intézmény működési köre: 
 
Tolna város 
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7. Gazdálkodási jogkör alapján:  
 
Önállóan működő. 
 
8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
 
Közalkalmazott, megbízási jogviszony (A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 
alapján) 
 
9. Az intézmény gazdálkodási jogköre: 
 
Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi, gazdasági feladatait Tolna 
Város Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Osztálya látja el. A költségvetési szerv 
anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet is folytathat, az ebből a 
tevékenységből származó nyereséget alapfeladatainak ellátásához használja fel.  
 
10. Ellátható vállalkozási tevékenység köre 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
11. Az intézmény vagyona: 
 
Az intézmény saját vagyonnal nem rendelkezik. Rendeltetésszerű feladatainak 
ellátásához szükséges ingatlant és tárgyi eszközöket az alapító szervtől kapja 
használatba, határozatlan időre. A vagyonnal történő gazdálkodás az alapító szerv 
vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori hatályos rendelete szerint 
történik. 
 
12. Alaptevékenységi szakágazat: 931100 Sportlétesítmény működtetése 
 
A költségvetési szerv alaptevékenysége szakfeladat szerinti besorolásban: 
 
Szakfeladat szám Alaptevékenység megnevezése 
 

6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
9101231 Könyvtári szolgáltatások 
9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

 
13. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje 
 
Az intézmény vezetőjét az irányító szerv– nyilvános pályázat útján – határozott időre 
bízza meg. (A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.) 
 
14. Az intézmény megszüntetése 
 
Az intézmény megszüntetése Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
minősített többséggel hozott döntése alapján – megszüntető okirattal – lehetséges, 
tekintettel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. megfelelő 
rendelkezésére. 
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15. Megjegyzés 
 
Az intézmény – mint önállóan működő költségvetési szerv – működésére az alapító 
okiratban foglaltakon túl a hatályos pénzügyi jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak. 
 
18. Az alapítás időpontja: 2007. április 1. 
 
Ezen alapító okirat hatályba lépésének ideje: 
 
2011. november 15. 
 
 
T o l n a, 2011. október 27. 
 
 
 
 ....................................  ....................................... 
 dr. Sümegi Zoltán Ezerné dr. Huber Éva 
 polgármester jegyző 
 
 
 
Záradék 
Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen alapító okiratot a 
325/2011. (X. 27.) Kt. határozatával elfogadta. Jelen alapító okiratot valamennyi 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt. 
 
 

.…………………..…………… 
Ezerné dr. Huber Éva 

jegyző 
 
 


