
A Magyar Államkincstár által  vezetett  közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban az alábbi törzskönyvi jogi
személy 2021. október 11. napján hatályos adatai:

Törzskönyvi alany azonosító adatai:
589057Törzskönyvi azonosító szám:
15589057-1-19Adószám:
15589057-9101-322-19KSH statisztikai számjel:
élőStátusz:

Régi törzskönyvi azonosító: 589057100
2004.04.28Törzskönyvi bejegyzés dátuma:

Ügyintézés helye: 8200 Veszprém, Brusznyai Árpád  utca 1
Ügyintéző: Asbóth Gyöngyi
Telefonszám: 88/623-950

Iktatószám: 19-TNY-664-2/2021-589057
Tárgy: Törzskönyvi kivonat

Veszprém Megyei Igazgatóság

TÖRZSKÖNYVI KIVONAT

Megnevezés:
nyelv törzskönyvi alany neve
magyar DEVECSERI KASTÉLYKÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Rövidített név: KASTÉLYKÖNYVTÁR

Székhely cím:
8460 Devecser, Petőfi tér 5Cím:

Foglalkoztatási jogviszonyok: munkaviszony
megbízási jogviszony

Alaptevékenységi besorolás:
Államháztartási szakágazat: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység

Kormányzati funkció:
kor.funk. megnevezés

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás041233
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása082042
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme082043
Könyvtári szolgáltatások082044
Múzeumi kiállítási tevékenység082063
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése082091
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása082092
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek082093
Könyvkiadás083020
Egyéb kiadói tevékenység083030
Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása083050
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése086020

Alakulással kapcsolatos adatok:
Alapítás módja: jogutódos átalakulás (jogelőd szerv megszünt)
Alapítás dátuma: 2004.04.01
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Alapító/létesítő okirat/jogszabály:
kelte típusa azonosító adatai
2021.10.11 alapító okirat 2/2021.
2021.10.07 módosító okirat 1/2021.
2021.09.28 határozat 183/2021.(IX.28.) Kt. határozat
2021.05.18 jogszabály által előírt

előzetes vélemény
VI/2004-1/2021/KOZMUVFO számú EMMI vélemény

2020.12.16 alapító okirat 4/2020.
2020.12.16 módosító okirat 3/2020.
2020.12.10 határozat 251/2020.(XII.10.) Kt. határozat
2020.10.30 Kinevezési okirat 4868/2020. Vezetői megbízás munkaviszonyban
2020.10.29 Kinevezési okirat 201/2020.(X.29.) Kt. határozat
2020.09.21 jogszabály által előírt

előzetes vélemény
Véleménykérés

2020.08.31 alapító okirat 2/2020.
2020.08.25 módosító okirat 1/2020.
2020.08.11 határozat 113/2020.(VIII.11.) Kt. határozat
2015.02.05 alapító okirat 4103-4/2015.
2015.02.05 határozat 40/2015. (II.15.) Kt. határozat
2015.02.05 módosító okirat 4103-3/2015.
2014.05.06 módosító okirat Szám: 4021-6/2014.
2014.05.06 alapító okirat Szám: 4021-7/2014.
2014.04.29 határozat 86/2014.(IV.29.) Kt. határozat
2014.02.18 alapító okirat Alapító okirat kiegészítés a kormányzati funkciók megadása miatt 2014.01.01.
2012.03.05 módosító okirat
2012.03.05 alapító okirat
2012.02.27 határozat 119/2012.(II.27.) Kt. határozat
2011.12.01 alapító okirat
2011.11.30 módosító okirat 769/2011.(XI.30.), 660/2011.(IX.29.) Kt. határozatok
2009.08.28 alapító okirat
2009.06.24 határozat 195/2009.(VI.24) határozat
2009.06.24 alapító okirat
2009.06.24 módosító okirat 4443-18/2009
2008.12.10 alapító okirat 329/2008.(XII.10.) határozat
2008.11.26 alapító okirat 304/2008.(XI.26.) Önk. határozat
2008.09.24 alapító okirat 229/2008.(IX.24.) Önk. határozat
2008.08.27 alapító okirat 219/2008.(VIII.27.) Önk. határozat
2008.01.30 alapító okirat 18/2008.(I.30.)Önk.határozat
2007.08.29 határozat 212/2007.(VIII.29.) Önk. határozat
2004.06.30 határozat 178/2004.(VI.30.)Önk. határozat
2004.03.31 határozat 67/2004.(III.31.) Önk. határozat
2004.02.25 határozat 43/2004.(II.25.)Önk. határozat

Közvetlen jogelőd(ök):

megnevezés
régi törzsk.
azonosító

törzsk.
azon.
604071 DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR

8460 Devecser, Petőfi tér 5

Beolvadt jogelőd(ök):

megnevezés
régi törzsk.
azonosító

törzsk.
azon.
664848 VÁROSI MÜVELÖDÉSI HÁZ

8460 Devecser, Jókai utca 3
2008.10.01

beolvadás
dátuma

Irányító / felügyeleti szerv(ek):

funkciója
irányító / felügyeleti szerv
(önkormányzati körben: képviselő-testület / közgyűlés / tanács)
DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
8460 Devecser, Deák tér 1

irányítás

Alapítói jog gyakorlója:
DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
8460 Devecser, Deák tér 1
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Fenntartó megnevezése:
DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
8460 Devecser, Deák tér 1

Vezető:
Vezető neve: Füstös Zsuzsanna Katalin Neme: nő Kinevezés módja: kinevezés/megbízás

2020.11.01 2025.10.31 tényleges vége:Kinevezés kezdete: vége:

Telephely(ek):

1.MŰVELŐDÉSI HÁZ
8460 Devecser, Jókai utca 3

•

2.ROTARY-HÁZ I. EMELET
8460 Devecser, Árpád utca 7

•

technikai sorszámtelephely

Elérhetőség:
Telefon:
Mobil:
Fax:
E-mail:
Hivatali kapu azonosító (KRID):
Cégkapu azonosító: 15589057

Társulás tagjai:

Számítógépes nyilvántartás technikai, besorolási adatai:

KSH területi számjel: 1932276

Szervtípus: 52 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
Szektor: 1251 Helyi önkormányzatok által irányított költségvetési szervek

Önkormányzat működés jellege: polgármesteri hivatalt működtető önkormányzat1

Pénzügyi körzet: 3102 Devecser
Önkormányzat típusa: egyéb város7
Település típusa: egyéb város 1.000-4.999 fő74

KSH gazdálkodási formakód: 322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv

KSH járáskód, név: Devecseri járás186

Központosított illetmény-számfejtési és nettó finanszírozás körbe tartozás:

2004.04.01
Nettó finanszírozási körbe tartozik: igen
Nettó finanszírozási körbe tartozás dátuma:

19

Központosított illetmény-számfejtés körbe tartozás dátuma:
Központosított illetmény-számfejtési körbe tartozik:

Központosított illetmény-számfejtést végző kincstári megyei
igazgatóság kódja/neve:

2004.04.01
igen

Veszprém Megyei Igazgatóság

Adóalanyisággal összefüggő adatok:
Adószám: Adóköteles bevételszerző tev. kezdete: 2012.01.0115589057-1-19
Kiemelt Adózók Igazgatósága kizárólagos illetékességi körébe tartozó szerv: nem

nemTAO-törvény hatálya alá tartozik:

Iratok őrzésének helye:

TEÁOR megnevezés
Ténylegesen végzett tevékenységek TEÁOR '08 besorolás szerint:

TEÁOR típusa
fő  tevékenység Könyvtári, levéltári tevékenység9101

8460 Devecser, Petőfi tér 1

A törzskönyvi kivonatot DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8460 Devecser, Deák tér 1) kérelmére,
a fenti iktatószámú törzskönyvi nyilvántartási határozat mellékleteként adtuk ki.

A  Magyar  Államkincstár  Veszprém Megyei  Igazgatóság  törzskönyvi  nyilvántartási  eljárásra  vonatkozó
hatáskörét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. § (1) bekezdése, illetékességét a Magyar
Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 10. §-a és 1. számú melléklete határozza meg.
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A törzskönyvi kivonat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 94. § (2) bekezdése
értelmében határozat.

Veszprém, 2021. október 11.

Máhlné  Pályi  Beatrix  a  Magyar  Államkincstár  Veszprém  Megyei  Igazgatóság  igazgatója  nevében  és
megbízásából.

P.H.
Lohn Mária

államháztartási irodavezető

...............................................................

Kapják:

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8460 Devecser, Deák tér 1)1.
Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság (8200 Veszprém, Brusznyai Árpád  utca 1)2.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Lohn Mária


Egyedi azonosítója: KT19008


Beosztása: államháztartási irodavezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2021.10.11 14:56:27


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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