Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2017. (III. 29.) önkormányzati határozata
Cibakháza Nagyközségi Könyvtár Szervezeti és Működési
módosításáról.

Szabályzatának

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján az
alábbi határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület Cibakháza Nagyközségi
Szabályzatának alábbi módosítását elfogadja.

Könyvtár

Szervezeti

és

Működési

a) Az SZMSZ 3. pontja az alábbira módosul:
„3. Az intézménygazdálkodási jogköre alapján történő besorolása:
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv.
A költségvetési szervvel kapcsolatos gazdálkodási és pénzügyi feladatokat munkamegosztási
megállapodás alapján a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.”
b) Az SZMSZ 6. pontjában a foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási
jogviszonyok az alábbira módosulnak:
„Foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
•
•

Közalkalmazotti jogviszony (1992. évi XXXIII. Tv. A közalkalmazottak
jogállásáról),
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (2012. évi I. tv. a munka
törvénykönyvéről, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről)”
c) Az SZMSZ 10. pontjában az intézmény tevékenysége az alábbira változik:

„Államháztartási szakfeladata:
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
Kormányzati funkciók szerinti besorolása
082041 Nemzeti könyvtári feladatok
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás”
d) Az SZMSZ 13. pontja az alábbira módosul:
„A költségvetési szerv megszűntetése, illetve átalakítása:
A költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései
szerint.”
e) Az SZMSZ 14. pontja az alábbira módosul:

„A Szervezeti és Működési Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltakat
kell alkalmazni.”
f) Az SZMSZ a szervezeti ábrával kiegészül – melléklet szerint.
g) Az SZMSZ II. részben a Mint nyilvános könyvtárnak feladata tevékenységi
körében a 6. bekezdés változik:
„A dokumentumgyűjteményét Corvina integrált könyvtári rendszer segítségével tárja
fel.”
h) Az SZMSZ Állományellenőrzés részében a második mondat az alábbira
változik:
„A leltározás során az állomány tételes összehasonlítása a Corvina integrált könyvtári
rendszer állományellenőrzési moduljával történik.”
i) Az SZMSZ VII. Melléklet az alábbira változik
„VII. Függelék”
2) A Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosításai 2017. április 1. napján lép
hatályba.
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