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ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 24-ei rendkívüli
ülésére a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladat
ellátásáról szóló 12/2019.(V.31.) önkormányzati rendeletét elfogadta, melyben meghatározta
a település nagyságrendjének megfelelő alapszolgáltatásokat, és ennek keretében a
közművelődési intézmény névhasználatát művelődési házról művelődési központra
változtatta. A névhasználat módosításának következményeként a Fegyverneki Művelődési
Ház és Könyvtár korábbi alapító okiratát módosítani kell.
A módosító okirat tartalmazza azon szükséges jogszabályi változtatásokat, mely a korábbi
alapító okirat hatályba lépése óta történtek. A jogszabályi rendelkezésnek megfelelően a
módosító okiratnak tételesen pontról pontra tartalmaznia kell minden olyan változást, mely a
korábbi okirattól eltér.
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat tartalmazza az átvezetett módosításokat.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően fogadja el az
alábbi határozatot!
………./2019.(IX.24.) sz.

önkormányzati határozat:

A Fegyverneki Művelődési Ház 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 Ház 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 Ház és Könyvtár Alapító Okiratának elfogadásáról szóló
71/2014.(III.27.) sz. önkormányzati határozata az új alapító okirat törzskönyvi
bejegyzésének napjával hatályát veszti.
Erről értesül:
1.) Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
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2.) Tatár László polgármester
3.) dr. Pető Zoltán jegyző
4.) Képviselő-testület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője
Fegyvernek, 2019. szeptember 23.
Tatár László
polgármester
1. sz. melléklet
Okirat száma:

Módosító okirat
A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár a Fegyvernek Város Önkormányzata által 2014. március
27-én kiadott 71/2014. (III. 27.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8/A. §-a alapján – az alapító okiratot a 127/2019.(IX.24.) sz. határozatban foglaltak szerint
módosítom:

1. .............................................................................................................................................. F
egyvernek Város Önkormányzata 12/ 2019. (V. 31.) sz. Közművelődési rendeletében foglaltak
szerint, 71/2014. (III. 27.) számú alapító okirat 1/a. pontjában szereplő „Művelődési Ház és
Könyvtár” intézménynevet, az alapító okirat 1.1.1. pontjában, Fegyverneki Művelődési Központ és
Könyvtár névre változtatja.

2. .............................................................................................................................................. A
z 1.b-ben szereplő székhely 1.2.1-re módosul.

3. .............................................................................................................................................. A
z 1.c-ben szereplő telephelyek 1.2.2-re módosulnak és táblázatos formát kapnak.

4. .............................................................................................................................................. A
2.) pontban szereplő „költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata szövegrész
helyett 2.) pont „ a költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések”
szöveg kerül.
5. .............................................................................................................................................. 2
.1 pontként az alapító okiratba bekerül az intézmény alapításának időpontja: 1991. 01. 01.
6. .............................................................................................................................................. A
z alapító okirat 3. pontjában szereplő címsor „költségvetési szerv irányítása, felügyelete” címre
módosul.
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7. .............................................................................................................................................. A
módosított okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

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.

8. .............................................................................................................................................. A
z alapító okirat 4. pontja helyébe a következő szöveg lép:
4. ........................................................................................................................................ A
költségvetési szerv tevékenysége
4.1............................................................................................................................................. A
költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
Törvény. A Közművelődési és közgyűjteményi ellátás a muzeális intézményekről, a könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv.
4.2............................................................................................................................................. A
költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

932900

Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

4.3............................................................................................................................................. A
költségvetési szerv alaptevékenysége: Közművelődési és könyvtári tevékenység:
közművelődési alapszolgáltatás, nyilvános könyvtári szolgáltatás, amatőr előadó művészeti
tevékenység feltételeinek biztosítása, kulturális örökség helyi védelme, közművelődéi
tevékenység támogatása

4.4............................................................................................................................................. A
költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
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
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6

082093

Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

7

082094

Közművelődési-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.

9. ....................................................................................................................................A
z alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

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.

10. ............................................................................................................................................ A
záradék helyébe az alábbi szöveg lép:

6. ....................................................................................................................................Z
áró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel
egyidejűleg a költségvetési szerv 2014.03.27. napján kelt, 71/2014 (III. 27.) okiratszámú alapító
okiratot visszavonom.
11. ............................................................................................................................................ A
2014-es alapító okiratban szereplő 7., 8., 9. pontok- figyelembe véve az alapító szervezet jelenlegi
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szerkezetét – elhagyásra kerülnek. Az abban foglaltak beépülnek a jelenlegi alapító okirat
megfelelő pontjai közé.

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 .......................................................................................................................................... m
egnevezése: Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár
1.2 ............................................................................................................................................ A
költségvetési szerv
1.2.1 ......................................................................................................................................... s
zékhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 184.
1.2.2 ......................................................................................................................................... t
elephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Könyvtár

5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 146.

2

Klubkönyvtár

5231 Fegyvernek, Ady Endre út 50.

2 ................................................................................................................... A
költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Tel.: 56/556-010
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 ......................................................................................................................................... m
egnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata és Képviselő-testülete
3.1.2 ......................................................................................................................................... s
zékhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
3.2 ............................................................................................................................................ A
költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1 ......................................................................................................................................... m
egnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata
3.2.2 ......................................................................................................................................... s
zékhelye: 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. A Közművelődési és közgyűjteményi ellátás a muzeális intézményekről, a könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv.
4.2 ............................................................................................................................................ A
költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

932900

Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

4.3 ............................................................................................................................................ A
költségvetési szerv alaptevékenysége: Közművelődési és könyvtári tevékenység:
közművelődési alapszolgáltatás, nyilvános könyvtári szolgáltatás, amatőr előadó művészeti
tevékenység feltételeinek biztosítása, kulturális örökség helyi védelme, közművelődéi
tevékenység védelme
4.4 ............................................................................................................................................ A
költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
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
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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.

6 ................................................................................................................... Z
áró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel
egyidejűleg a költségvetési szerv 2014.03.27. napján kelt, 71/2014 (III. 27.) okiratszámú alapító
okiratot visszavonom.

Kelt: Fegyvernek, „időbélyegző szerint”
P.H.

»aláírás«

