Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai
ülésének jegyzőkönyvéből:
117/2013.(IX.26.) sz.

önkormányzati határozat:

A 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 Képviselőtestülete a határozat 1. sz.
mellékleteként elfogadja a Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirat
módosító okiratát, mely okirat 2013. november 1. napján lép hatályba.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 2. sz.
mellékleteként elfogadja a Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratát, mely
okirat 2013. november 1. napján lép hatályba.
3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Művelődési Ház és
Könyvtár szakágazati besorolását tartalmazó listát a határozat 3. sz. melléklete
szerint hagyja jóvá.
4.) Ezzel egyidejűleg a Művelődési Ház és Könyvtár 4/1998.(I.29.) sz. határozattal
elfogadott Alapító Okirata hatályát veszi.
Erről értesül:
1.) Molnár Barna a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Kmft.

Tatár László sk.
Polgármester

Buzás Istvánné dr. sk.
jegyző

Papp Róbert sk.
Jkv.hitelesítő
Kivonat hiteléül:
2013. szeptember 27.
Schultz Ferencné

Szatlóczki Edit sk.
jkv.hitelesítő
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1. sz. melléklet

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
A Művelődési Ház és Könyvtár Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat által a 4/1998.(I.29.)
sz. határozattal elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. §
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti
tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
1.) Az Alapító Okirat megnevezése „Művelődési Ház és Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRATA
EGYSÉGES SZERKEZETBEN”-ről „ALAPÍTÓ OKIRAT”-ra módosul.
2.) Az alapító okiratot elfogadó és az azt módosító határozatszámok törlésre kerülnek.
3.) Az alapító okirat jogszabályi hivatkozási szövegrész az alábbira módosul:
„Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja
ki:”
4.) Az alapító okirat 1.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„1.) Költségvetési szerv
a.) megnevezése: Művelődési Ház és Könyvtár
b.) székhelye: Fegyvernek, Szent Erzsébet út 184.
c.) telephelyei:
- Művelődési Ház, Fegyvernek, Szent Erzsébet út 184.
- Könyvtár, Fegyvernek, Szent Erzsébet út 146.
- Klubkönyvtár, Fegyvernek, Ady E. út 50.
5.)Az Alapító okirat 2.) pontja, valamint a 10-11. pontja törlésre kerül, a 3 pontja 2 .pontra, a
4. pontja 3. pontra, az 5. pontja 7. pontra, a 6. pontja 8. pontra, a 7. pontja 9. pontra, a 8.
pontja 10. pontra, a 9. pontja 11. pontra módosul.
6.) Az alapító okirat 2.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott 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.
7.) Az alapító okirat 3.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az alapító a költségvetési szervet az alábbi tevékenységek végzésére hozta létre:
a. Közművelődési és könyvtári tevékenység
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Szakfeladat száma
megnevezése:
562917
Munkahelyi étkeztetés
841907
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890441
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása
910121
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123
Könyvtári szolgáltatások
910501
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
932918
Mindenféle máshová nem sorolt szabadidős szolgáltatás
8.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 4.) ponttal:
„4.) Államháztartási szakágazati besorolása:
932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység”
9.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 5.) ponttal:
„5.) Az alaptevékenység államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása:

932918 Mindenféle máshová nem sorolt szabadidős szolgáltatás”
10.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 6.) ponttal:
„6.) A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. Szabad kapacitását
alaptevékenysége körében hasznosítja.”
11.) Az alapító okirat 7.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„7.) Költségvetési szerv illetékessége, működési köre:
Fegyvernek
Város
közigazgatási
területe,
melytől
testvérkapcsolatok, fellépések esetén el lehet térni.”

rendezvények,

12.) Az alapító okirat 8.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„8.) Irányító szerv megnevezése, székhelye:
a.) Megnevezése:
b.) Székhelye:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.”

13.) Az alapító okirat 9.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„9.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv.”
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14.) Az alapító okirat 10.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„10.) 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.”
15.) Az alapító okirat 11.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„11.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:




Közalkalmazottak: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII.
Törvény
Közcélú, közhasznú foglalkoztatott: Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. törvény
Eseti, egyéb megbízásokra: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény”

16.) Az Alapító Okirat záradéka helyébe az alábbi záradék lép
„„Záradék
Jelen alapító okirat 2013. november 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
Művelődési Ház és Könyvtár 4/1998.(I.29.) sz. egységes szerkezetű alapító okirata
hatályát veszti.
Az alapító okiratot Fegyvernek Város Önkormányzat
117/2013.(IX.26.) sz. határozatával hagyta jóvá.”

Képviselőtestülete

a

ZÁRADÉK
Az alapító okirat módosítása 2013. november 1. napján lép hatályba.
Az alapító okiratot módosító okiratot Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a
117/2013.(IX.26.) sz. határozatával hagyta jóvá.
Fegyvernek, 2013. szeptember 19.

…………………………………..
polgármester
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2. sz. melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése
szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:
1.) Költségvetési szerv
a.) megnevezése: Művelődési Ház és Könyvtár
b.) székhelye: Fegyvernek, Szent Erzsébet út 184.
c.) telephelyei:
- Művelődési Ház, Fegyvernek, Szent Erzsébet út 184.
- Könyvtár, Fegyvernek, Szent Erzsébet út 146.
- Klubkönyvtár, Fegyvernek, Ady Endre út 50.
2.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott 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.
3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az alapító a költségvetési szervet az alábbi tevékenységek végzésére hozta létre:
b. Közművelődési és könyvtári tevékenység
Szakfeladat száma
megnevezése:
562917
Munkahelyi étkeztetés
841907
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890441
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása
910121
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123
Könyvtári szolgáltatások
910501
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
932918
Mindenféle máshová nem sorolt szabadidős szolgáltatás
4.) Államháztartási szakágazati besorolása:
932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
5.) Az alaptevékenység államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása:
932918 Mindenféle máshová nem sorolt szabadidős szolgáltatás
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6.) A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. Szabad kapacitását
alaptevékenysége körében hasznosítja
7.) Költségvetési szerv illetékessége, működési köre:
- Fegyvernek Város közigazgatási területe,
testvérkapcsolatok, fellépések esetén el lehet térni.

melytől

rendezvények,

8.) Irányító szerv megnevezése, székhelye:
a.) Megnevezése:
b.) Székhelye:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

9.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv.

10.) 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.
11.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:




Közalkalmazottak: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII.
Törvény
Közcélú, közhasznú foglalkoztatott: Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. törvény
Eseti, egyéb megbízásokra: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény

Záradék
Jelen alapító okirat 2013. november 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
Művelődési Ház és Könyvtár 4/1998.(I.29.) sz. egységes szerkezetű alapító okirata
hatályát veszti.
Az alapító okiratot Fegyvernek Város
117/2013.(IX.26.) sz. határozatával hagyta jóvá.

Önkormányzat

Képviselőtestülete

Fegyvernek, 2013. szeptember 19.
Tatár László
polgármester
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117/2013.(IX.26.) számú határozat 3.számú melléklete
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
6399 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 Utazásközvetítés7912 Utazásszervezés8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás
társadalombiztosítási) igazgatása
8552 Kulturális képzés
8559 Máshová nem sorolt egyéb oktatás
9001 Előadó-művészet
9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9004 Művészeti létesítmények működtetése
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
9102 Múzeumi tevékenység-9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9004 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

(kivéve

