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             Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

                                              2018. április 24-i  ülésére 

 

Tárgy: A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár Alapító 

Okiratának módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 30. napján tartott ülésén 

az alábbi határozatot hozta: 

 

„142/2017. (V.30.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hozzájárul ahhoz, hogy az EFOP-1.2.9-17 kódszámú, „Nők a családban” elnevezésű pályázati 

projektben a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár konzorciumi 

partnerként, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat együttműködő partnerként részt vegyen. A 

képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a pályázat megvalósítása lehetőség szerint a 

helyi civil szervezetek bevonásával történjen meg. Felhatalmazza Farkas Gyula intézményvezetőt a 

konzorciumi megállapodás, dr. Nagy Béla György polgármestert az együttműködési megállapodás 

aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  dr. Nagy Béla György polgármester 

 Farkas Gyula intézményvezető 

Határidő: értelem szerint” 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár az elmúlt időszakban 

megnyerte a pályázatot. A pályázat bevételeinek és kiadásainak elszámolásához az intézmény 

Alapító Okiratába be kell építeni a 104060 kódszámú kormányzati funkciót, amelynek neve: „A 

gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok”. 

 

Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a döntéshozatalt. 

 

 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár Módosító 

Okiratát. 

Felelős: Farkas Gyula intézményvezető 

 dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2018. május 31. 

 

II. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.  

 

 

 



 

Felelős: Farkas Gyula intézményvezető 

 dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: 2018. május 31. 

 

 
„Okirat száma:  

Módosító Okirat 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár a Medgyesegyháza 
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2016. május 31. napján kiadott, 220-
22/2016/Ált. számú Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-
a alapján – a …./2018. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozatra figyelemmel – a 
következők szerint módosítom: 
 
1. Az Alapító Okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

2 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

3 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

4 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

5 082044 Könyvtári szolgáltatások 

6 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

7 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

8 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

9 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

10 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

11 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

12 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

13 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 

14 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 
„ 
 
Jelen Módosító Okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Medgyesegyháza, 2018. 04. 24. 
 

P.H. 
 

dr. Nagy Béla György 
polgármester” 

 
 

 



„Okirat száma:  

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Medgyesegyháza Városi 
Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 

1.1.2. rövidített neve: Művelődési Ház és Könyvtár 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  5752 Medgyesegyháza-Bánkút, Petőfi u. 42-44. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2016. július 01. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Közművelődési és nyilvános könyvtári ellátást nyújtó intézmény 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 



1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Közművelődési intézmények tevékenysége. 
Közművelődési intézmény, közösségi színterek működtetése, Medgyesegyháza 
közművelődésének, közművelődési közösségi tevékenységének koordinálása. Ismeretterjesztő, 
kulturális, szakköri tevékenységek irányítása, összefogása. Népművészeti hagyományok ápolása. 
Könyvtári szolgáltatások, könyvtári állomány gyarapítása, a gyűjtemény folyamatos fejlesztése, 
gondozása és rendelkezésre bocsájtása. Tájékoztatás a könyvtár és a nyilvános könyvtári 
rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól. Biztosítja más könyvtárak állományának és 
szolgáltatásainak elérését. Részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 
Közművelődési tevékenységekkel kapcsolatos iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, az 
amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenysége, alkotó művelődési közösségek, táborok, 
vetélkedők, fesztiválok, népünnepélyek tevékenységei. A könyvtárhasználókat segíti a digitális 
írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás 
folyamatában. Segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos 
kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét. Kulturális, közösségi és egyéb 
könyvtári programokat szervez. Tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével 
hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez. A 
szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi. 
Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja. Közhasznú információs 
szolgáltatást nyújt. Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt. Szabadpolcos 
állományrésszel rendelkezik. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

2 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

3 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

4 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

5 082044 Könyvtári szolgáltatások 

6 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

7 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

8 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

9 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

10 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

11 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

12 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

13 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 

14 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 
 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Medgyesegyháza Város közigazgatási 
területe 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a költségvetési szerv vezetőjét a 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki – pályázat alapján – 5 éves 
határozott időre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény és a 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet előírásainak betartása mellett. Az 



intézményvezető tevékenységét az közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv 
alapján végzi, felette a munkáltatói jogokat a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról 

2 munkaviszony 2012. évi I. tv a munka törvénykönyvéről 

3 megbízási jogviszony 2013. évi V. tv. a polgári törvénykönyvről 
 
 

 
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 Medgyesegyháza 
Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2018. 04. 24. napján kelt, …………………….. napjától 
alkalmazandó …….. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 
 

Kelt: Békéscsaba, 2018. 04. …… 

P.H. 

Magyar Államkincstár” 
 

 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. április 20. 

 

         dr. Nagy Béla György s.k. 

                  polgármester  

Ellenjegyezte: 

 

                        dr. Kormányos László s.k. 

                                    jegyző 


