ELŐTERJESZTÉS
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE
Ügyiratszám: 1161 /2016.
Tárgy: A Városi Könyvtár és a Kelemen László Művelődési Ház alapító okiratának
módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8/A. § (2)
bekezdés és 11. § (7) bekezdés, valamint a 111. § (26) bekezdés értelmében 2015. január
1-jétől az alapító, módosító és megszüntető okiratokat a Magyar Államkincstár
honlapján közzétett formanyomtatványok (a továbbiakban: okirat minták) szerint kell
elkészíteni. Ez a jogszabályi előírás az alapító szervekre és a kincstárra egyaránt azt a
kötelezettséget rója, hogy csak ezen okirat minták szerint elkészített okiratok
befogadhatóak a törzskönyvi nyilvántartásba.
Az Áht. 111. § (26) bekezdése értelmében 2015. január 1-jét követően a költségvetési
szervek alapító okiratainak soron következő első módosításakor az okirat mintáknak
megfelelően kell átszerkeszteni a költségvetési szerv korábbi alapító okiratát.
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási
rendjétől szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2016. január 1. napjával hatályba lépő
változásai miatt a költségvetési szervek alapító okiratának és a költségvetési szervnek
nem minősülő törzskönyvi jogi személyek létesítő okiratainak szükséges módosításait
2016. március 1. napjáig kellett elvégezni.
Fentiek alapján önálló határozatokba szerkesztve terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület elé elfogadásra a Városi Könyvtár és a Kelemen László Művelődési Ház,
módosító alapító okiratát és az egységes szerkezetű alapító okiratát.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 42. § 7. pontja értelmében a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át
az intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése, továbbá az Mötv. 50. §-a
rendelkezik arról, hogy fenti döntéshez a Képviselő-testület minősített többsége
szükséges.
Fentiek figyelembevételével az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem T. Képviselőtestület elé.
…………………./2016. (……….) képviselő-testületi határozata
Tárgy: A Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása.
1. számú HATÁROZATI JAVASLAT

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár alapító
okiratát a határozat 1. melléklete szerint módosítja, az egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratot a határozat 2. melléklete szerint fogadja el.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kovács Sándor polgármester
A határozatról értesül:
•

Kovács Sándor polgármester

•

Dr. Barna Angéla jegyző

•

Makán Andrásné intézményvezető

•

Irattár

…………………./2016. (……….) képviselő-testületi határozata
Tárgy: A Kelemen László Művelődési Ház alapító okiratának módosítása.
2. számú HATÁROZATI JAVASLAT
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kelemen László Művelődési
Ház alapító okiratát a határozat 3. melléklete szerint módosítja, az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a határozat 4. melléklete szerint fogadja el.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kovács Sándor polgármester
A határozatról értesül:
•

Kovács Sándor polgármester

•

Dr. Barna Angéla jegyző

•

Ádók István intézményvezető

•

Irattár

Csanádpalota, 2016. március 25.

Kovács Sándor
polgármester

1. melléklet
Okirat száma: …………../2016.

Módosító okirat

A Csanádpalotai Városi Könyvtár, a Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által 2014. május 28. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Csanádpalota Város Önkormányzata
Képviselő-testületének …………/2016. (…….) határozatával elfogadott módosító és
egységes szerkezetű alapító okiratra figyelemmel –a következők szerint módosítom:

1.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az alapító okirat
új formátumban kerül kiadásra.

2.

Az alapító okirat régi szabályozás szerinti 2.) pontja elhagyásra kerül.

3.

Az alapító okirat régi szabályozás szerinti 5.) pontja elhagyásra kerül.

4.

Az alapító okirat régi szabályozás szerinti 8.) pontja elhagyásra kerül.

5.

Az alapító okirat régi szabályozás szerinti 12.) pontja elhagyásra kerül.

6.

Az alapító okirat régi szabályozás szerinti - 10.) jogszabályban meghatározott
közfeladata – mely a módosított okiratban 4.1. pont alatt szerepel- helyébe a
következő rendelkezés lép:
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX.törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott
nyilvános könyvtári ellátás.

7.

Az alapító okirat régi szabályozás szerinti - 13.) az intézményvezető kinevezési
rendje – mely a módosított okiratban 5.1. pont alatt szerepel- helyébe a következő
rendelkezés lép:
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézményvezetőt (igazgatót) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján a Képviselő-testület nevezi ki, az egyéb munkáltatói
jogokat a polgármester gyakorolja.

8.

Az alapító okirat régi szabályozás szerinti - 14.) Foglalkoztatottaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszonyai – mely a módosított okiratban 5.2. pont alatt szerepelhelyébe a következő rendelkezés lép:
5.2.

1
2
3
9.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

munkavállalói jogviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

közalkalmazotti jogviszony
megbízási jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
.a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Az alapító okirat régi szabályozás szerinti 15.) pontja elhagyásra kerül.

10. Az alapító okirat régi szabályozás szerinti 16.) pontja elhagyásra kerül.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Kelt: Csanádpalota, 2016. március „”
P.H.

Kovács Sándor
polgármester

2. melléklet
Okirat száma:

/2016.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) a Városi
Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv

1.2.

A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Csanádpalotai Városi Könyvtár
1.2.1. székhelye: 6913 Csanádpalota, Kálmány Lajos utca 6.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

2.2.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1954. augusztus 1.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése:Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2.2.2. székhelye: 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító/ felügyeleti szervének

3.1.1. megnevezése: Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.
4.2.
1

4.3.
4.4.
1
2
3
4

4.5.

A költségvetési szerv közfeladata: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott nyilvános könyvtári ellátás.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma
910100

szakágazat megnevezése

Könyvtári, levéltári tevékenység

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

082044

Könyvtári szolgáltatások

082042
082043
086020

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Helyi, közösségi tér biztosítása, működtetése

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:Csanádpalota Város közigazgatási
területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

5.2.
1

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézményvezetőt (igazgatót) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (a továbbiakban: Kjt) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére
kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglaltak alapján - pályázat útján 5 éves
időtartamra - a Képviselő-testület bízza meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester
gyakorolja.
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony

közalkalmazotti jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

.a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

2
3

munkavállalói jogviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 28. napján kelt, 88/2014. (V.28.) Kt.h.
okiratszámú alapító okiratot visszavonom.
Kelt: Csanádpalota, 2016. március „”
P.H.
Kovács Sándor
polgármester

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Városi
Könyvtár 2016. február „…” napján kelt, a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés
napjától alkalmazandó
/2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása
szerinti tartalmának.
Kelt:

P.H.

Magyar Államkincstár

3.melléklet
Okirat száma: …………../2016.

Módosító okirat

Kelemen László Művelődési Ház a Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete által
2014. február 26. napján kiadott, 29/2014. (II.26.) Kt.h. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Csanádpalota Város
Önkormányzat Képviselő-testületének
/2016. (…..) Kt.h. figyelemmel –a következők szerint
módosítom:
11. Az alapító okirat régi szabályozás szerinti 2.) pontja elhagyásra kerül.

12. Az alapító okirat régi szabályozás szerinti 5.) pontja elhagyásra kerül.

13. Az alapító okirat régi szabályozás szerinti 8.) pontja elhagyásra kerül.

14. Az alapító okirat régi szabályozás szerinti 9.) pontja elhagyásra kerül.

15. Az alapító okirat régi szabályozás szerinti - 12.) Tevékenységei a.) alaptevékenysége – mely
a módosított okiratban 4.2. pont és 4.3 pont alatt szerepel- helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

kormányzati
funkciószám
910110

kormányzati funkció megnevezése

Közművelődési intézmények tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az önkormányzat közművelődési
tevékenységének folyamatos megvalósítása érdekében közművelődési intézményt –
Művelődési Házat – biztosít. Az intézmény feladatát a helyi közművelődési feladatok
ellátásáról szóló 12/2000. (IV. 28.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szövegéről szóló
32/2005. ( XII.1.) ÖR. rendelete alapján látja el.

16. Az alapító okirat régi szabályozás szerinti - 12.) Tevékenységei b.) kormányzati funkciói –
mely a módosított okiratban 4.4. pont alatt szerepel- helyébe a következő rendelkezés lép:
4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1
2
3

4.
6.

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása

082091
082093
086020
013350

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr
művészetek
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

17. Az alapító okirat régi szabályozás szerinti 13.) pontja elhagyásra kerül.

18. Az alapító okirat régi szabályozás szerinti - 14.) az intézményvezető kinevezési rendje –
mely a módosított okiratban 5.1. pont alatt szerepel- helyébe a következő rendelkezés lép:
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

Az intézményvezetőt (igazgatót) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (a továbbiakban: Kjt) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére
kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglaltak alapján - pályázat útján 5 éves
időtartamra - a Képviselő-testület bízza meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester
gyakorolja.

19. Az alapító okirat régi szabályozás szerinti - 15.) Foglalkoztatottaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszonyai – mely a módosított okiratban 5.2. pont alatt szerepel- helyébe
a következő rendelkezés lép:
5.3.

1
2
3

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

munkavállalói jogviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

közalkalmazotti jogviszony
megbízási jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

20. Az alapító okirat régi szabályozás szerinti 16.) pontja elhagyásra kerül.

21. Az alapító okirat régi szabályozás szerinti 17.) pontja elhagyásra kerül.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Kelt: Csanádpalota, 2016. március „”.
P.H.

Kovács Sándor
polgármester

4.melléklet
Okirat száma:

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Kelemen László
Művelődési Ház alapító okiratát a következők szerint adom ki:

2. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1 A költségvetési szerv
6.2.

6.1.1. megnevezése: Kelemen László Művelődési Ház

A költségvetési szerv

6.2.1. székhelye: 6913 Csanádpalota, Szent István u. 40.

7. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
7.1.
7.2.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1973.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

7.2.1. megnevezése: Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
7.2.2. székhelye: 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

8. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
8.1.

A költségvetési szerv irányító/felügyeleti szervének

8.2.

A költségvetési szerv fenntartójának

8.1.1. megnevezése: Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
8.1.2. székhelye: 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

8.2.1. megnevezése: Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
8.2.2. székhelye: 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

9. A költségvetési szerv tevékenysége
9.1.

A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott helyi
közművelődési tevékenység.

9.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

9.3.

szakágazat száma
...910110

szakágazat megnevezése

..Közművelődési intézmények tevékenysége

A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az önkormányzat közművelődési
tevékenységének folyamatos megvalósítása érdekében közművelődési intézményt –

Művelődési Házat – biztosít. Az intézmény feladatát a helyi közművelődési feladatok
ellátásáról szóló 12/2000. (IV.28.)ÖR. rendelet módosításáról és egységes szövegéről szóló
32/2005. (XII.1.)ÖR. rendelete alapján látja el.
9.4.
1
2
3
4
5

9.5.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

082093

Közművelődés –egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

082091
082092
086020
013350

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Csanádpalota Város közigazgatási
területe.

10. ............................................................................................................. A
költségvetési szerv szervezete és működése
10.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézményvezetőt (igazgatót) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (a továbbiakban: Kjt) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére
kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglaltak alapján - pályázat útján 5 éves
időtartamra - a Képviselő-testület bízza meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester
gyakorolja.
10.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
1
2
3

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

munkavállalói jogviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

közalkalmazotti jogviszony
megbízási jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

11. ............................................................................................................. Z
áró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. február 26. napján kelt, 29/2014. (II. 26.) Kt. h.
okiratszámú alapító okiratot visszavonom.
Kelt: Csanádpalota, 2016. március „

„
P.H.
»aláírás«

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Kelemen
László Művelődési Ház 2014. február 26. napján kelt, a törzskönyvi bejegyzés napjától
alkalmazandó »módosító okirat száma« okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása
szerinti tartalmának.
Kelt:
P.H.
Magyar Államkincstár

