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Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 29. napján tartott 

ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

 

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

94/2018. (V.29.) határozata 

 

a Polgárdi Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról 

 

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgárdi Városi Könyvtár Alapító Okiratát 

2018. június 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

- „1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Városi Könyvtár 

 

-  1.2. A költségvetési szerv 

     1.2.1.székhelye: 8154 Polgárdi, Kossuth utca 128.” 

 

-  „2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2004.06.29.” 

- 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

- 2.2.1.megnevezése: Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

- 2.2.2. székhelye: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 132.” 

 

- „4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Polgárdi Város 

közigazgatási területe” 

 

- „4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 

besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

 

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pont alapján a kulturális 

szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, valamint a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény 53. § (2) bekezdése, 55. §-a és 64. §-65.§-ai alapján nyilvános könyvtári 

ellátás működtetése. „   

 

 

2. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

- „3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

- 3.1.1. megnevezése: Polgárdi Város Önkormányzata  

- 3.1.2. székhelye: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 132. 

- 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

- 3.2.1. megnevezése: Polgárdi Város Önkormányzata  

- 3.2.2. székhelye: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 132.” 



 

3. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjét pályázat kiírásával Polgárdi Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 5 évre szóló határozott időtartamra 

bízza meg közalkalmazotti jogviszonyban, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a 

közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával 

összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 

6/B §-a alapján. Az intézmény vezetőjével kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat 

Polgárdi Város polgármestere gyakorolja.” 

 

- 5.2.  A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 

közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, továbbá a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a 

közgyűjteményi területen foglalkoztatott 

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes 

kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI. 20.) 

Korm. rendelet 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I törvény 

3 megbízási jogviszony a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

„ 

 

4. Az alapító okirat 5. pontja elhagyásra kerül. 

5. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

- „4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

2 041232 Start- munka program – Téli közfoglalkoztatás 

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

5 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

6 082044 Könyvtári szolgáltatások 

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 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

11 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése  

12 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

 

6. Az alapító okirat 7. pontja elhagyásra kerül. 

7. Az alapító okirat 8. pontja elhagyásra kerül. 

8. Az alapító okirat kiegészül az alábbi 4.3. ponttal: 



„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. § (1) és 65. § 

(2) bekezdése szerinti könyvtári feladatok.” 

9. Az Alapító Okirat Záradéka szövege hatályát veszti, helyébe az alábbi új záradék lép: 

„Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. december 9. napján kelt, Polgárdi 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete 212/2014. (XII. 9.) okiratszámú alapító okiratot 

visszavonom.”  

 

Felelős: Nyikos László polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Kmf. 

 

 

    Nyikos László sk.     dr. Zaccaria Beáta Lea sk. 

                     polgármester                      jegyző     

            

 

 

 

      Kovács József sk           Szekeres Lajos  sk. 

             képviselő                  képviselő 

         jkv. hitelesítő                          jkv. hitelesítő 

 

 

A másolat hiteles: 

Polgárdi, 2018. május 30. 


