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ELŐTERJESZTÉS 

a Hegyesi János Városi könyvtár és Közművelődési Intézmény Alapító Okiratának és 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

 

Előterjesztést készítette: Fehér László, aljegyző 

Véleményezi Gazdálkodási és Ellenőrzési 

Bizottság,  

Szociális és Humánügyek 

Bizottsága 

Elfogadás módja:  egyszerű többség  

   

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézményben 2017. október 13-án 

elvégzett könyvtári szakfelügyeleti vizsgálat során megállapításra került, hogy az intézmény, 

alapító okiratában nem szerepel két kormányzati funkció szám, továbbá az ellenőrzést végző, 

néhány tartalmi (nem jelentős) hiányosságot állapított meg a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban.  

 

Az intézmény Igazgatója kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé, melyben kérte az Alapító 

okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat szükséges módosításait.  

 

A kérelem és az egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ tervezet az előterjesztés mellékletét 

képezi. 

 

Az alapító okirat módosításához az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8/A. § (2) 

bekezdés és 11. § (7) bekezdés, valamint a 111. § (26) bekezdés értelmében a Magyar 

Államkincstár által közzétett formanyomtatványok szerint elkészítettük az alapító okiratot 

módosító okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

 

A fentiek figyelembevételével a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztjük a Hegyesi János 

Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény, alapító okiratát módosító okirat és az egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okirat tervezetét, valamint az intézmény SZMSZ-ének 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tervezetét. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatok elfogadásával döntsön az 

alapító okirat módosításáról, valamint az SZMSZ módosításának jóváhagyásáról. 

 

Füzesgyarmat, 2018. február 9.  

 

 

Bere Károly 

 polgármester 
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1. Határozati javaslat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018.(II. 15.) önkormányzati határozata 

a Hegyesi János Városi könyvtár és Közművelődési Intézmény  

Alapító Okiratának módosításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegyesi János Városi Könyvtár 

és Közművelődési Intézmény, alapító okiratát a határozat 1. sz. melléklete szerinti módosító 

okirattal módosítja, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 2. sz. melléklete szerint 

fogadja el. 

 

A Képviselő-testület meghatalmazza a Polgármestert, a szükséges jognyilatkozatok megtételére 

és aláírására, valamint az érintettek értesítésére. 

 

Határidő: 2018. február 28. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

 

2. Határozati javaslat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018.(II. 15.) önkormányzati határozata 

 

a Hegyesi János Városi könyvtár és Közművelődési Intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegyesi János Városi Könyvtár, 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat 

melléklete szerint fogadja el. 

 

A Képviselő-testület meghatalmazza a Polgármestert, a szükséges jognyilatkozatok megtételére 

és aláírására, valamint az érintettek értesítésére. 

 

Határidő: 2018. február 28. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

 

 

 

 
 


