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Ügyiratszám: 3298/2014  

 

E l ő t e r j e s z t é s 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. május 29-én tartandó ülésére 

 

 

N a p i r e n d: Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár Alapító okiratának  

a módosítása 

 

E l ő a d ó:  Zsombok Lajos    polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány 

rendelet 180.§ szabályozza, hogy a költségvetési szervek alapító okirataiban szereplő 

alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolását miként és milyen határidővel kell 

elvégeznie az irányító szervnek. 

A Magyar Államkincstár által vezetett, közhiteles nyilvántartásba bejegyzett államháztartási 

szakfeladat kódok 2013. december 31-i hatállyal minden törzskönyvi alany tekintetében 

lezárásra kerültek. A Nemzetgazdasági Minisztérium az alaptevékenységek besorolását eddig 

biztosító államháztartási szakfeladatok helyett alkalmazandó új, kormányzati funkció kódra 

történő áttéréshez összerendelő táblázatot készített. A megfeleltetés eredményeképpen 

előállított kormányzati funkció kódok a törzskönyvi nyilvántartásba 2014. január 1-jei 

hatályosulási dátummal beépítésre kerültek.  

Az Ávr.181.§ rendelkezik arról, hogy az alapító okiratok soron következő módosításakor az 

egységes szerkezetbe foglalt okiratból törölni szükséges a gazdálkodási besorolásra vonatkozó 

információt és gondoskodni kell a dokumentumsablon szerinti alapító okirat kiegészítés 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratba kerüléséről. 

Ennek megfelelően szükséges a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár Alapító 

Okiratát módosítani. 
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Határozati javaslat: 

 

1. Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyeltóti Városi 

Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv Alapító Okiratát az előterjesztés 

melléklete alapján módosítja. Ezzel egyidejűleg a 2012.03.29-én kelt egységes 

szerkezetű Alapító Okirat hatályát veszti. 

2. Egyúttal felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert, hogy a Magyar 

Államkincstárnál vezetett hiteles törzsadattári nyilvántartáshoz szükséges egységes 

szerkezetű Alapító Okiratot továbbítsa. Az egységes szerkezetű okirat a kincstári 

bejegyzéssel lép hatályba. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Lengyeltóti, 2014. május 19. 

 

                      Zsombok Lajos 

                         polgármester 

Előterjesztést készítette: 
 

Huberné Bajzik Ibolya 

közgazdasági irodavezető 

 

Böröndi Franciska 

aljegyző 

 

Jóváhagyta: 

 

Dr. Szatmári Ibolya 

jegyző 
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Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 
 

ALAPÍTÓ  OKIRAT   

MÓDOSÍTÁS 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint irányító a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7.pontjában foglalt 

kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, 

előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása, figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. Törvény 64.§ és 11.§-a 

alapján a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát 2014. május 29-i 

hatállyal az alábbiak szerint módosítja:  

 

1. Az Alapító Okirat 4. pont helyébe az alábbi szöveg kerül: 

 

Az intézmény alaptevékenysége: 

      Államháztartási szakágazat:       910110    Közművelődési intézmények tevékenysége 

 

Alaptevékenységhez tartozó kormányzati funkciók: 

 

      081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

      082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

      082044 Könyvtári szolgáltatások 

      082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

      082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

      082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek 

      082094 Közművelődés – kulturális gazdaságfejlesztés 

      083030 Egyéb kiadói tevékenység 

      083050 Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás 

      107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

      081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése  

      081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatás 

      082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

 

2. Az Alapító Okirat 5., 8., és a 12.  pontjai törlésre kerülnek. 

 

Záradék: 

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 

egyidejűleg 2012.03.29-én kelt egységes szerkezetű Alapító Okirat hatályát veszti. Az Alapító 

Okiratot módosító okiratot a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2014.(V.29.) számú önkormányzati határozatával hagyta jóvá. 

 

Lengyeltóti, 2014. május 19. 

 

Dr. Szatmári Ibolya     Zsombok Lajos 

          Jegyző        polgármester 
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Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 
 

A L A P Í T Ó   O K I R A T A 
 

 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint irányító a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7.pontjában foglalt 

kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, 

előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása, figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. Törvény 64.§ és 11.§-a 

alapján a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát az alábbiakban 

határozza meg: 

 

1. Az intézmény neve: 

      Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 

 

2. Az intézmény székhelye és címe: 

      8693 Lengyeltóti, Rákóczi út 22. 

 

3. Az intézmény által ellátott közfeladat: 

      Közművelődési és nyilvános könyvtári ellátást nyújtó intézmény 

 

4. Az intézmény alaptevékenysége:
1
 

      Államháztartási szakágazat:       910110    Közművelődési intézmények tevékenysége 

       

      Alaptevékenységhez tartozó kormányzati funkciók: 

 

      081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

      082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

      082044 Könyvtári szolgáltatások 

      082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

      082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

      082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek 

      082094 Közművelődés – kulturális gazdaságfejlesztés 

      083030 Egyéb kiadói tevékenység 

      083050 Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás 

      107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

      081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése  

      081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatás 

      082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

       

5. Hatályon kívül helyezve
2
 

                                                 
1
 Hatályos: 2014……. 

2
 Hatályos: 2014……. 
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6. Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye: 
      Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

8693 Lengyeltóti, Zrínyi u.2. 

 

a.) Az intézmény irányító szervének neve, székhelye: 

Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

8693 Lengyeltóti, Zrínyi u.2. 

 

7. Az intézmény felügyeleti szerve: 

Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

8693 Lengyeltóti, Zrínyi u.2. 

 

8. Hatályon kívül helyezve
3
 

 

9. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 

Az intézmény igazgatóját – figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseire, nyilvános pályázat 

útján – Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki és bízza meg a 

vezetői feladatok ellátásával legfeljebb 5 évre, valamint gyakorolja felette a főbb 

munkáltatói jogokat.  

Az igazgató felett az egyéb munkáltatói jogokat Lengyeltóti Város Polgármestere 

gyakorolja. 

Az igazgató képviseli az intézményt és gyakorolja az intézmény alkalmazottai felett a 

munkáltatói jogkört. 

 

10. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 

Közalkalmazotti jogviszony. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  

XXXIII. törvény. 

Az intézményben a közhasznú foglalkoztatott munkavállaló esetében: a Munka 

Törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény. 

 

11. Az intézmény gazdálkodása: 

A Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár pénzügyi feladatainak 

lebonyolítását az alapító önkormányzat Képviselő-testületének hivatala látja el az 

intézménnyel kötött feladat ellátási megállapodás alapján. 

Minden évben a Lengyeltóti Városi Önkormányzat költségvetési rendeletében kerül 

meghatározásra azoknak az előirányzatoknak a köre, melyek felett rendelkezési 

jogosultsága van. 

 

A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

11.1.  Lengyeltóti, Rákóczi út 22. 

          Művelődési ház, könyvtár, színházterem épülete 

          Helyrajzi szám: 217/9 

11.2. A tevékenységek ellátását szolgáló meglevő ingó és ingatlan vagyon? Az 

intézmény épületei és berendezései, felszerelési tárgyai melyek Lengyeltóti Város 

Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezik. 

                                                 
3
 Hatályos: 2014………. 
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    A vagyon feletti rendelkezési jogosultság az alapítót elleti meg. 

 

12.  Hatályon kívül helyezve
4
 

 

Záradék 

 

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 

egyidejűleg 2012.03.29-én kelt egységes szerkezetű Alapító Okirat hatályát veszti. Az Alapító 

Okiratot módosító okiratot a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2014.(V.29.) számú önkormányzati határozatával hagyta jóvá. 

 

 

 

 

Lengyeltóti, 2014. május 19. 

 

 

 

 

 

  Dr. Szatmári Ibolya      Zsombok Lajos 

                    jegyző       polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Hatályos: 2014…….. 


