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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére, 

 

A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény  

alapító okirata módosítása napirendhez 

 

Az előterjesztést készítette: Fehér László aljegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények Igazgatója kérelemmel 

fordult a Képviselő-testület felé, melyben kéri az intézmény alapító okiratának módosítását. 

Az alapító okiratból kéri kiemelni a mozgókönyvtárral kapcsolatos szövegrészeket, valamint 

kéri a tűzoltó kiállítás működtetése szerepeltetését az okiratban. A kérelem az előterjesztés 

1.sz. mellékletét képezi. 

 

Ezen túlmenően alapító okiraton egyéb módosításokat is el kell végezni. 

A Magyar Államkincstár a törzskönyvi jogi személyek alaptevékenységének besorolására 

használt szakfeladat számoknak - a 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet szerinti - új kormányzati 

funkciókra történő átvezetését 2014. január 1-jei hatállyal hivatalból elvégezte.  

 

Ezt követően az eljárási rend szerint, az alapító okirat első módosításával egy időben az 

okiraton át kell vezetni az ebből adódó változásokat. Az alapító okirat szakfeladat számok és 

azok fogalmi megjelölései helyett, csak kormányzati funkció számokat és azok fogalmi 

megjelölését tartalmazhatja. Jogszabályi rendelkezés miatt ki kell emelnünk az alapító 

okiratból a feladatellátáshoz kapcsolódó funkcióval és a költségvetési gazdálkodási jogkörrel 

kapcsolatos szövegrészeket. 

 

A régi Munka Törvénykönyvére történő hivatkozást aktualizálni kell, a szabad kapacitás 

kihasználását célzó feladatokat az alapító okirat nem tartalmazhatja, ezért az okiratból azokat 

ki kell emelni.  

 

A telephelyek felsorolását, és az alapítás dátumát, szükségesnek tartjuk az okiratban jelölni. 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével módosítsa az 

intézmény alapító okiratát. 

 

Határozati javaslat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegyesi  János Városi 

Könyvtár alapító okiratát 2014. június 1-ei hatállyal módosítja. 

 

Az alapító okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul: 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

Törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 

368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító 

okiratot adja ki. 

 

Az alapító okirat 1. pontja  Működési területe: alatti szövegezéséből kiemelésre kerül az 

alábbi szövegrész:  

Mozgókönyvtári  és közművelődési tevékenység esetében Bucsa, Ecsegfalva, 

Kertészsziget, és Körösújfalu települések. 

 

Az alapító okirat 1. pontja kiegészül az alábbi szövegezéssel: 

Telephelyei: 

- Szitás Erzsébet Képtár és Tűzoltó Kiállítás 5525. Füzesgyarmat, Kossuth 

u. 67 sz. hrsz.: 650/4 

- Tájház 5525 Füzesgyarmat, Simonyi u. 1 sz. hrsz. 2610 

 

Az alapító okirat 5. pontjából kiemelésre kerül a „Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: 

Kt. 18. § szerint önállóan működő”, valamint az Önként vállalt közfeladata alatti 

szövegezésből a „ - Mozgókönyvtári és közművelődési tevékenység” szövegrész, 

és kiegészül az alábbi francia bekezdésekkel: 

- Tűzoltó kiállítás működtetése  

- Helyi és országos rendezvények szervezése 

- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

 

Az alapító okirat 6. pont Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 

alatti szövegezés az alábbiak szerint módosul: 

Közalkalmazottak esetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

XXXIII tv., egyéb foglalkoztatottak esetében a  Munka 

Törvénykönyvéről szóló  2012. évi I. törvény az irányadó. 

 

Az alapító okirat 7. pontja hatályát veszti. 

 

Az alapító okirat 8./ vagyon : c) ingatlanvagyon kezelői joga  negyedik francia bekezdése az 

alábbiak szerint módosul: 

- Szitás Erzsébet Képtár és  

Tűzoltógyűjtemény Kiállítóhely  Füzesgyarmat, Kossuth u. 67.  

 

Az alapító okirat 9/ pontja az alábbiak szerint módosul  

9/ Alaptevékenysége: 

Alaptevékenységi szakágazat:  910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi, 

- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 

rendelkezésre bocsátja, 

- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól 

és szolgáltatásairól, 

- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 

- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 
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- közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 

- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 

- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

 

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

- Szitás Erzsébet képtár,  

- Tájház 

- Tűzoltó Kiállítás 

 

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

- szervezi a város közművelődési tevékenységét,  

- ellátja a művelődési ház, működtetését, 

- kiállításokat, műsoros rendezvényeket szervez, 

- kapcsolatot tart a civil szervezetekkel és összehangolja azok 

közművelődési tevékenységét. 

 

Az alapító okirat az alábbi 11. ponttal egészül ki: 

11./ Alapítás dátuma:  2002.07.01. 

 

Felkéri a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse és 

gondoskodjon a változásoknak a kincstári alapnyilvántartáson történő átvezetéséről. 

 

Határidő:  2014. június 15. 

Felelős:     dr. Makai Sándor jegyző  

   

Füzesgyarmat, 2014. május 15. 

 

 

 
 

 
Bere Károly 

polgármester 
dr. Makai Sándor  

          jegyző 
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ALAPÍTÓ OKIRAT 
Áthúzással jelölve a kikerülő, szürke háttérrel a módosító szövegrészek. 

 

(Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 34/2002. (IV. 29.)Kt. számú 

határozatával elfogadott, a 62/2004. (IV. 14.) Kt. számú, a  65/2005. (III 31.)Kt. számú, a 

115/2006.(VI.29) Kt. számú, a 191/2006(XI.30.) Kt. számú, a 49/2008.(II.14.)Kt. számú a 

103/2009.(V. 28)Kt. számú, és 212/2011.(IX.8.)Kt.sz. határozatával módosított alapító okirat 

egységes szerkezetben) 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál 

szakfeladatként működő könyvtár részben önálló intézménykénti létrehozását határozza el 

2002. július 1-től. 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. 

§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 368/2011. Korm. 

rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki. 

 

 1./ Az intézmény neve:  HEGYESI JÁNOS VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS 

KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 

Székhelye: Füzesgyarmat, Mátyás u. 10. (756 hrsz-ú ingatlan) 

Működési területe: Füzesgyarmat Város közigazgatási területe. Mozgókönyvtári  és  

közművelődési tevékenység esetében Bucsa, Ecsegfalva, Kertészsziget, és Körösúfalu 

települések. 

Törzsszáma: 633941 

  Telephelyei: 

- Szitás Erzsébet Képtár és Tűzoltó Kiállítás 5525. Füzesgyarmat, Kossuth 

u. 67 sz. hrsz.: 650/4 

- Tájház 5525 Füzesgyarmat, Simonyi u. 1 sz. hrsz. 2610 

 

2./ Irányító szerve és székhelye:  

  Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat  

5525-. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 

 

3./ Jogállása: Önálló jogi személy 

 

4./ Az intézmény felügyeleti szerve:  Füzesgyarmat Város Önkormányzat      

5525-. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 

 

5./ Az intézmény típusa:  a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló1997. évi CXL. törvény 74.§ a) pontja alapján:  közös igazgatású 

kulturális intézmény 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Kt. 18. § szerint önállóan működő 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló1997. évi CXL. törvényben 

meghatározott  önkormányzati feladatok 

- Kötelező közfeladata::  

- Közgyűjteményi könyvtári tevékenység 

- Közművelődési és kulturális tevékenység 

     - Önként vállalt közfeladata: 

- Tájház működtetése 
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- Képtár működtetése  

- Mozgókönyvtári és közművelődési tevékenység 

- Tűzoltó kiállítás működtetése  

- Helyi és országos rendezvények szervezése 

- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

 

 

6./ Intézményvezető megbízására vonatkozó szabályok: 

Az intézmény vezetőjét Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete bízza meg, vagy 

nevezi ki – pályázat útján – 5 évre, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 

gyakorolja.  

Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 

Közalkalmazottak esetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

XXXIII tv., egyéb foglalkoztatottak esetében a  Munka 

törtvénykönyvéről szóló  1992. évi XXII tv. az irányadó. egyéb 

foglalkoztatottak esetében a  Munka Törvénykönyvéről szóló  2012. évi 

I. törvény az irányadó. 

 

 

7./ Költségvetési gazdálkodási jogköre: 

Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi- gazdasági feladatait a 

polgármesteri hivatal látja el. Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az 

intézményvezető gyakorolja.  

Az intézmény költségvetési előirányzatai felhasználásáról az intézmény vezetője 

rendelkezik. 

 

8./ Vagyon: a) az intézményi leltár szerinti nyilvántartott eszközök 

b) az éves költségvetésben meghatározott pénzeszközök 

c) ingatlanvagyon kezelői joga: 

- Hegyesi János Városi Könyvtár    Füzesgyarmat, Mátyás u. 10.    

- Művelődési Ház           Füzesgyarmat, Mátyás u. 10.    

- Tájház             Füzesgyarmat, Simonyi u. 1.    

- Szitás Erzsébet Képtár               Füzesgyarmat, Kossuth u. 67.  

- Szitás Erzsébet Képtár és  

tűzoltógyűjtemény kiállítóhely          Füzesgyarmat, Kossuth u. 67.  

 

9./ Alaptevékenysége 2010.január 1-től: 

Alaptevékenységi szakágazat:  910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

91012 Könyvtári tevékenység 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi, 

- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 

rendelkezésre bocsátja, 

- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól 

és szolgáltatásairól, 

- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 

- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 

- közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 

- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 
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- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

  - Mozgókönyvtári és közművelődési feladatellátás tevékenység: 

a.) Dokumentumok gyűjtése, melyek a könyvtári szolgáltató helyek 

gyűjtőkörébe illenek, illetve az adott településen élők érdeklődésére számot 

tartanak. 

b.) Gondoskodik a dokumentumok állományba vételéről, irányításáról, 

könyvtári használatra alkalmassá tételéről. 

c.) Gondoskodik a cserék lebonyolításáról, dokumentumok kiszállításáról. 

d.) Gondozza a szolgáltató hely állományát. 

e.) Kielégíti a konkrét, de helyben megoldatlan kérdéseket, információs 

igényeket (könyvtárközi kölcsönzés, információs szolgáltatás, telefonon, 

internet útján ill. online). 

f.) Továbbképzéseket szervez a szolgáltató helyek könyvtárosai számára, 

valamint internet felhasználói tanfolyamokat a lakosság számára. 

g.) Közösségi programokat szervez. 

h.) Részt vesz a szolgáltatással kapcsolatos pályázatokon, vállalja azok 

lebonyolítását. 

i.) Információs anyagokat készít a lakosság számára a könyvtári 

szolgáltatásokról. 

j.) Informatikai fejlesztéseket segít. 

 

91020 Múzeumi tevékenység 

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

- Szitás Erzsébet képtár,  

- Tájház 

- Tűzoltó Kiállítás 

9105 Közművelődési tevékenységek 

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

- szervezi a város közművelődési tevékenységét,  

- ellátja a művelődési ház, működtetését, 

- kiállításokat, műsoros rendezvényeket szervez, 

- kapcsolatot tart a civil szervezetekkel és összehangolja azok 

közművelődési tevékenységét. 

- 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 

773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 

 

10./ Vállalkozási tevékenysége: 

 Az intézmény, vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

11./ Alapítás dátuma:  2002.07.01. 

 

Z á r a d é k 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a módosított és az egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratot 2011. szeptember 1.-i hatállyal a 212/2011.(IX.8.)Kt.sz. 

határozatával jóváhagyta.   

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a módosított és az egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratot 2014. június1-ei hatállyal a …/2014.(V.29.) önkormányzati 
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határozatával jóváhagyta, egyúttal a  2011. szeptember 8-án kelt 212/2011.(IX.8.) 

önkormányzati határozatával jóváhagyott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 

 

 

Füzesgyarmat, 2011. szeptember 8. 2014. május 29. 

    

   

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Bere Károly 

polgármester 
dr. Makai Sándor  

          jegyző 


