
Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 28-ai
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

84/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozat:

A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés b.)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján a Művelődési Ház és
Könyvtár 35/1994.(IV.28.) sz. htározattal elfogadott és a 4/1998(I.29..)sz , a 7/1998(V.28.)sz,
a 35/2000(III.30.)sz., a 90/2002(V.6.) sz, a 156/2003.(XI.4) sz, 164/2005.(VIII.25.) sz,
33/2008.(III.27.)sz., 74./2008.(V.29.)sz, a 84/2009.(IV.30) szl., a 125/2009(VI.11.),
10/2010.(I.28.)sz., valamint a 84/2011.(V.26.)sz. határozattal módosított Alapító Okiratot
2012. július 1-től az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az Alapító Okirat 4. pontja kiegészül az alábbi szöveggel:

„Alapvető szakágazati besorolása:
932 929 Mindenféle máshová nem sorolt szórakoztatás

Az alaptevékenység államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása:
9105011 Közművelődési tevékenység es támogatásuk”

2.) Az Alapító Okirat 7.) a. pontjában a „A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:” szövegrész
„A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:” szövegre módosul, továbbá a 7.) b, pont
utolsó mondata hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„A könyvtári szakmai feladatok ellátásáért a vezető könyvtáros felel az
intézményvezető irányítása mellett.”

3.) Az Alapító Okirat 10.) b, pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi pont lép:

„10.) b, Költségvetési számlaszáma: 11745066-15412641

4.) A Képviselőtestület az Alapító Okiratot egységes szerkezetben jóváhagyja és kiadja.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester Fegyvernek
2. Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Képviselőtestület tagjai
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Kmft.

Tatár László sk. Buzás Istvánné dr. sk.
Polgármester jegyző

Papp Róbert sk.
Jkv. hitelesítő

Kivonat hiteléül:
2012. július 04.

Buzás Istvánné dr. jegyző



Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirata
egységes szerkezetben

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete a -4/1998(I.29..)sz , a 7/1998(V.28.)sz, a
35/2000(III.30.)sz., a 90/2002(V.6.) sz, a 156/2003.(XI.4) sz, 164/2005.(VIII.25.) sz,
33/2008.(III.27.)sz., 74./2008.(V.29.)sz, a 84/2009.(IV.30) önk és a 125/2009(VI.11.), 10/2010.(I.28.)
sz. határozattal módosított - 35/1994.(IV.28), 84/2011.(V.26.), 121/2011.(VI.23.), 84/2012.(VI.28.) sz
önk. határozata egységes szerkezetben.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV.tv. 9.§(4) bekezdése alapján a Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratát az
alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. a, A költségvetési szerv neve:
Művelődési Ház és Könyvtár

b,Székhelye:
5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 184.

c,Telephelyei:
Művelődési Ház Fegyvernek, Felszabadulás út 184. (közművelődési feladatot lát el)
Könyvtár Fegyvernek, Felszabadulás út 146. (közgyűjteményi feladatot lát el)
Klubkönyvtár Fegyvernek, Ady Endre út 50. (közművelődési feladatot lát el)

2. Költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat
35/1994(IV.28.).sz.önk. határozat

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a Közművelődési és
közgyűjteményi ellátás a muzeális intézményekről, a könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. és az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározott feladatok végrehajtása.

4. Alaptevékenysége:
Közművelődési és könyvtári tevékenység.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.
Szabad kapacitását alaptevékenysége körében hasznosítja.

Alapvető szakágazati besorolása:
932 929 Mindenféle máshová nem sorolt szórakoztatás

Az alaptevékenység államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása:
9105011 Közművelődési tevékenység és támogatásuk

5. Működési köre:
Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területe:

Ettől rendezvények, testvérkapcsolatok, fellépések esetében el lehet térni.

Az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott.
Fegyvernek, 2012. július 04.

Buzás Istvánné dr. jegyző

6. a. Alapító szerv neve, székhelye:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

b. Irányító szerv neve, székhelye:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete



Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
c. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

7. Költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó helyi
önkormányzati költségvetési szerv.

A könyvtár jogi személyiséggel nem rendelkező, részjogkörű költségvetési egység.
A könyvtár rendelkezési jogköre az állomány beszerzési keret feletti rendelkezés jogára
terjed ki.
Az állomány beszerzési keret előirányzatát az éves költségvetésben elkülönítetten kell
jóváhagyni, melyről elkülönítetten kell beszámolni az éves zárszámadás keretében. A
jóváhagyott előirányzaton belüli gazdálkodásért az igazgató a felelős.
A könyvtári szakmai feladatok ellátásáért a vezető könyvtáros felel az intézményvezető
irányítása mellett.

8. Vezetőjének kinevezési rendje:
A szervezet vezetőjét a képviselő-testület nevezi ki pályázat alapján, határozott időre.

9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv (továbbiakban: kjt). az irányadó. A kjt-ben
1.§.(4) bekezdésben leírt esetekben a jogviszonyuk munkavállaló, melyekre a munka
törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. az irányadó.

10. Egyéb előírások:
a, Törzsszáma: 412649
b, Költségvetési számlaszáma: 11745066-15412641
c, ÁFA alanyiság: ÁFA körbe tartozó

Adószáma: 15412641-2-16

11. Hatályba lépés:
a, Az Alapító Okirat 1-10 pontjának módosításai 2009. július 1-én lépnek hatályba.
b, A 2010. január 1-től hatályos szakfeladatrendet az Alapító okirat 3.sz
melléklete tartalmazza.

ZÁRADÉK

Az Alapító Okiratot ( s így az egységes szerkezetű alapító okiratot) Fegyvernek Nagyközség
Képviselő-testülete a 2012. június 28-i ülésén a 84/2012.(VI.28.) számú határozattal fogadta el

Az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott.
Fegyvernek, 2012. július 04.

Buzás Istvánné dr. jegyző

1. sz. melléklet

Alapvető szakágazat

932929 Mindenféle máshová nem sorolt szórakoztatás



2. sz. melléklet

Az alap és kiegészítő tevékenység TEÁOR besorolása
7990 Egyéb foglalás
1820 Egyéb sokszorosítás
4761 Könyv-kiskereskedelem
4762 Újság, papíráru kiskereskedelem
4763 Zene-, video felvétek kiskereskedelme
4779 Használtcikk bolti kiskereskedelme
5630 Italszolgáltatás
5811 Könyvkiadás
5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
5819 Egyéb kiadói tevékenység
5911 Film-video, televízió műsor gyártás
5913 Film-video, televízió program terjesztése
5914 Filmvetítés
6933 Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
5920 Hangfelvétel készítése, kiadása
6312 Világháló-portál szolgáltatás
6391 Hírügynökségi tevékenység
6820 Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7021 PR, kommunikáció
7311 Reklámügynöki tevékenység
7312 Médiareklám
7320 Piac-közvéleménykutatás
7420 Fényképészet
7722 Videokazetta, lemez kölcsönzése
7729 Egyéb személyi használatú háztartási eszköz kölcsönzése
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7911 Utazásközvetítés-
7912 Utazásszervezés-
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 Máshová nem sorolt egyéb üzleti kiegészítő szolgáltatás
8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve
társadalombiztosítási) igazgatása
8552 Kulturális képzés
8559 Máshová nem sorolt egyéb oktatás
9001 Előadó-művészet

Az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott.
Fegyvernek, 2012. július 04.

Buzás Istvánné dr. jegyző

9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9004 Művészeti létesítmények működtetése
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
9102 Múzeumi tevékenység--
9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
904 Művészeti létesítmények működtetése
9319 Egyéb sporttevékenység
9329 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9499 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
9609 Máshová nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás



3.sz. melléklet

A Művelődési Ház és Könyvtár alap tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

562 917 1 Munkahelyi étkeztetés
841 907-9 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú

közfoglalkoztatása
910 121 1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910 122 1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910 123 1 Könyvtári szolgáltatások
910 501 1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910 502 1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
932 918 1 Mindenféle máshová nem sorolt szabadidős szolgáltatás”

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott.
Fegyvernek, 2012. július 04.

Buzás Istvánné dr. jegyző


