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A tárgyalandó témakör tárgya:
Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán alapító okiratának házszámváltozás miatti módosítása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8/A. § (1) bekezdése szerint
az önkormányzat által alapított költségvetési szerv esetén alapító okiratban kell rendelkezni. Ugyanezen § (2) bekezdése kimondja, hogy az alapító okiratot és annak módosítását az alapító szerv adja ki
a kincstár által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával. Az alapító okirat kiadására jogosult
személy e tevékenységében nem helyettesíthető.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 5. §-a részletesen szabályozza, hogy az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv:
a) megnevezését magyar nyelven,
b) székhelyét, telephelyeit,
c) alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölését, ha az alapításról jogszabály rendelkezett,
d) irányító szervének vagy felügyeleti szervének megnevezését, székhelyét,
e) illetékességét, működési területét,
f) közfeladatát, alaptevékenységét, ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését és főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását,
g) vezetőjének megbízási rendjét, és
h) alkalmazásában álló személyek jogviszonyának megjelölését.
Az alapító okirat – a fentieken túl - az alábbiak fennállása esetén tartalmazza a költségvetési szerv
a) megnevezését idegen nyelven és rövidített nevét,
b) jogelődjének megnevezését, székhelyét,
c) vállalkozási tevékenysége felső határát a módosított kiadási előirányzatok arányában,
d) megszűnésének időpontját vagy pontos feltételét, ha a költségvetési szerv határozott időre vagy
bizonyos feltétel bekövetkeztéig jön létre.
Az Ávr. 5. § (4) bekezdése előírja, hogy az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni és a módosító okirathoz csatolni az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát is.
Az Áht. 104. § (1) bekezdése szerint a Magyar Államkincstár közhiteles hatósági nyilvántartásnak
minősülő nyilvántartást vezet a helyi önkormányzatokról. Az Ávr. 167/A. § (1) bekezdése rendelkezik
azokról a kötelező tartalmi elemekről, melyet a törzskönyvi nyilvántartásnak tartalmaznia kell. A 3.
pont szerint a törzskönyvi nyilvántartás tartalmazza a székhelyet.
A Rákóczi Ferenc utcát érintő 1313-2/2016. számú határozat 2016. november 18-án jogerőre emelkedett. Tekintettel arra, hogy a határozat értelmében a Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán székhelyének, illetve telephelyének címe is megváltozott, ezért ezt a változást az alapító okiratban át kell
vezetni.
Fentiek alapján az alapító okirat módosítására és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadására az előterjesztés melléklete szerint teszek javaslatot.
Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és fogadja el.

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
4. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
5. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2016. (XII. 14.) határozata a Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán alapító okiratának módosításáról
Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán alapító
okiratának módosítását a határozat 1. melléklete és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerint elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen az alapító okirat módosításának törzskönyvi bejegyzéséről.
Őrbottyán, 2016. december 1.
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Okirat száma:3-2/2016.

Módosító okirat
A Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán az Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselőtestülete által 2016. augusztus 9. napján kiadott, 4-1/2016. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Őrbottyán Város
Önkormányzat Képviselő-testülete …/2016. (XII. 14.) számú határozatára figyelemmel –a
következők szerint módosítom:
1.Az alapító okirat 1.2.1. pontjában a „43.” szövegrész helyébe a „48.” szöveg lép.
2.. Az alapító okirat 1.2.2. pontjában a „186.” szövegrész helyébe a „245.” szöveg lép.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Őrbottyán, 2016. december 14.

P.H.

Kmetty Károly
polgármester

Okirat száma: 4-2/2016.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Művelődési Ház és
könyvtár Őrbottyán alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye
1.1 A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 48.
1.2.2. telephelye(i):

1

telephely megnevezése

telephely címe

II. számú Művelődési Ház és Könyvtár

2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 245.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.1.1. megnevezése: Őrbottyán Város Önkormányzata

2.1.2. székhelye: 2162 Őrbottyán, Fő út 99.
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 2162 Őrbottyán, Fő út 99.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Őrbottyán Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 2162 Őrbottyán, Fő út 99.
4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: közművelődési tevékenység
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma
910110

szakágazat megnevezése
Közművelődési intézmények tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott
közfeladata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési tevékenység. A település könyvtári ellátását szolgálja a
könyvgyűjtemény helyben történő használata, könyvtári anyagok kölcsönzése, tájékoztatatás,
tervszerű állománygyarapítás.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1
013350
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2
016080
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
3
082042
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
4
082044
Könyvtári szolgáltatások
5
082091
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
6
082092
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
7
082093
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
8
086020
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
9
086090
Egyéb szabadidős szolgáltatás

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Őrbottyán Város közigazgatási területe
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője az
intézményvezető. Az intézményvezető magasabb vezetőnek minősül, akit a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján és az egyes kulturális
közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről szóló 2/1993.
(I. 30.) MKM rendelet előírásai figyelembevételével nyilvános pályázat útján kell megbízni. Az
intézményvezetőt Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozott időre választja meg.
Az egyéb munkáltatói jogokat Őrbottyán Város polgármestere gyakorolja.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
1
közalkalmazotti jogviszony
törvény
2
munkaviszony
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3
megbízási jogviszony
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 2011. október 11-én kelt alapító okiratát visszavonom.

Kelt: Őrbottyán, 2016. december 14.

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 Művelődési
Ház
és
Könyvtár
Őrbottyán
2016.
december
14.
napján
kelt,
………………………………………..napjától alkalmazandó 3-2/2016. okiratszámú módosító okirattal
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt:

P.H.

Magyar Államkincstár

2

