
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 10-ei ülésének 
jegyzőkönyvéből: 
 
157/2019.(XII.10.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1. sz. mellékleteként 
elfogadja a Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratot módosító 
okiratát. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 2. sz. mellékleteként 

elfogadja a Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár, módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító okiratát, mely okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép 
hatályba. 

 
3.) A Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának elfogadásáról 

szóló 127/2019.(IX.24.) sz. önkormányzati határozata az új alapító okirat törzskönyvi 
bejegyzésének napjával hatályát veszti. 

 
Erről értesül: 

1.) Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója 
2.) Tatár László polgármester 
3.)  dr. Pető Zoltán jegyző 
4.)  Képviselő-testület tagjai 
5.)  Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
Kmft. 

 
Tatár László sk.        dr. Pető Zoltán sk. 
polgármester         jegyző 
 
     Burján Attila János sk. 
         jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2019. december 11. 
 
Schultz Ferencné titkársági előadó 
  



1. sz. melléklet 
 

Okirat száma: 

Módosító okirat 

A Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár a Fegyvernek Város Önkormányzata által 2019. 
szeptember 24-én kiadott, 127/2019. (IX. 24.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –a 157/2019.(XII.10.) sz. határozatra figyelemmel - a 
következők szerint módosítom: 
  
 

1. Fegyvernek Város Önkormányzata 127/ 2019. (IX. 24.) sz. határozatával módosított 1.1.1 
pontjában szereplő Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár megnevezést 1.1.2 
pontban FMKK rövidített névvel egészíti ki.  

 

2. Alapító okirat 1.2.2 pontjában szereplő „Klubkönyvtár” telephely nevet, Közösségi Ház 
névre változtatja. 

 

3. Alapító okirat 1.2.2 pontjában szereplő Közösségi Ház telephely címében szereplő 
irányítószámot „5231”-ről 5213- ra javítja. 

 
4. A 4.1. pontban szereplő szövegrész helyére a következő kerül: „A költségvetési szerv 

közfeladata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § 
(1) bekezdés 7. pontja alapján a helyi közművelődési tevékenység biztosítása, a Kult. tv.64.§ (2) 
a) pont szerinti nyilvános könyvtári ellátás, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 76.§ (3) bekezdésének a) – b)  
és e)pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatások biztosítása. „ 

5. A 4.2. pontban szereplő kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló szakágazati besorolást 9100110 Közművelődési 
intézmények tevékenységére módosul. 

6. A 4.3. pontban szereplő intézményi alaptevékenység a 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3§-
11§.-nak figyelembevételével kiegészül: közművelődési közösségek tevékenységének 
támogatása; közösségi és társadalmi részvétel segítése; az egész életre kiterjedő tanulás 
feltételeinek biztosítása; a hagyományos közösségi, kulturális értékek átörökítése 
feltételeinek biztosítása; amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek 
biztosítása; tehetséggondozás fejlesztés feltételeinek biztosítása; nyilvános könyvtári 
szolgáltatás; kulturális örökség helyi védelme; 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Fegyvernek, időbélyegző szerint      P.H. 
»aláírás« 

  



2. sz. melléklet  
 
Okirat száma: 

Alapító okirat 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján  a Fegyverneki 

Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1 A költségvetési szerv 
1.1.1 megnevezése: Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár 
1.1.2 rövidített neve: FMKK 
1.2 A költségvetési szerv 
1.2.1 székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 184. 
1.2.2 telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Könyvtár 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 146. 
2 Közösségi Ház 5213 Fegyvernek, Ady Endre út 50. 

 
2 A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
 

2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1991.01.01.  
 

3 A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
 

3.1 A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1 megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata és Képviselő-testülete 
3.1.2 székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

3.2 A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1 megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
3.2.2 székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
4 A költségvetési szerv tevékenysége 

 
4.1 A költségvetési szerv közfeladata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló                

2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján                                                                                     
a helyi közművelődési tevékenység biztosítása, a Kult. tv.64.§ (2) a) pont szerinti nyilvános 
könyvtári ellátás, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 76.§ (3) bekezdésének a) – b)  és e)pontja szerinti 
közművelődési alapszolgáltatások biztosítása.  
 

4.2 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 



 
4.3. az intézményi alaptevékenység a 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3§-11§.-nak 
figyelembevételével kiegészül: közművelődési közösségek tevékenységének támogatása; 
közösségi és társadalmi részvétel segítése; az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek 
biztosítása; a hagyományos közösségi, kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása; 
amatőr művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása; tehetséggondozás fejlesztés 
feltételeinek biztosítása; nyilvános könyvtári szolgáltatás; kulturális örökség helyi védelme; 
 
4.4 A költségvetési szerv közművelődési alapszolgáltatásai: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
2 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
3 082044 Könyvtári szolgáltatások 
4 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
5 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
6 082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
7 082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
8 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Fegyvernek Város közigazgatási 
területe, melytől rendezvények, testvérkapcsolatok, fellépések esetén el lehet térni.  
 

5 A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott 
szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél című 77/1993.(V.12.) 
Korm. rendelet alapján a meghatározott képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt 
legfeljebb 5 évig terjedő, határozott időre a képviselő-testület nevezi ki és menti fel, az egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.  

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. Törvény 
2 Megbízási jogviszony  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
3 Közfoglalkoztatási jogviszony Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 

 
 

 
 


