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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (továbbiakban: 
Intézmény) alapító okiratának módosítása szükséges jogszabályi változások, új kormányzati funkció 
felvétele, valamint az intézmény alaptevékenységének és közfeladatának kiegészítése miatt az alábbiak 
szerint: 

Az Intézmény alapító okiratának 6. pontja kiegészül az alábbi kormányzati funkcióval: „082043 
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme”.  

Az Intézményben szakfelügyeleti ellenőrzés zajlott le 2015. november hónapban, melynek 
eredményeként megállapításra került, hogy az alapító okiratban szereplő költségvetési szerv közfeladata 
és alaptevékenysége rész kiegészítése javasolt. A kiegészítés a mellékletben csatolt alapító okiratban 
megtörtént.  
 
2015. január 1-től az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint az alapító, 
módosító és megszüntető okiratokat kizárólag a Magyar Államkincstár által kidolgozott és közzétett 
formanyomtatványok alapján lehet elkészíteni. Ennek megfelelően az Intézmény alapító és módosító 
okirata átdolgozásra került az új mintákhoz igazodóan.  
A módosított alapító okiratot és a módosító okiratot az előterjesztés 1-2. számú mellékletei tartalmazzák. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
véleményének figyelembe vételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
véleményének figyelembe vételével – a Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosítását megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület a Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény – az előterjesztés mellékleteiben szereplő – módosított alapító okiratát, valamint a 
módosító okiratot egységes szerkezetben elfogadja. 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Államháztartási Irodája 
felé a változásokat jelentse át. 
 

 
Határid ő:   2015. december 18. 
Felelős:  Polics József polgármester 
   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
    
 
K o m l ó, 2015. december 01. 
 
        Polics József 
        polgármester   
  



1. sz. melléklet 
Okirat száma: JAVK-1/2015 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Komló Város 
Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratát a 
következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 7300 Komló, Városház tér 1. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998.07.21. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Komló Város Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3.  

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. §-a, valamint 



65. §-a szerinti nyilvános könyvtári ellátás, valamint 48. § (1)-(2) bekezdése szerinti muzeális 
gyűjteményi feladat ellátás. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A település könyvtári, levéltári tevékenységének 
szervezése szolgáltatások biztosítása, kulturális műsorok, rendezvények szervezése, múzeumi 
kiállítási tevékenység. 

Könyvtári ellátás: 
−−−− 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.  
−−−− biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,  
−−−− 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 és egyéb programokat szervez,  
−−−− tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, 
−−−− az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel rendelkező 

számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és 
használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak lelki, testi és 
értelmi fejlődésének védelme érdekében, 

−−−− 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 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

4 082044 Könyvtári szolgáltatások 

5 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

6 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Komló város közigazgatási területe. 

 



5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Pályázat útján Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete bízza meg határozott időre a vezetőt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény szerint. A költségvetési szerv vezetőjét Komló Város Önkormányzat 
polgármestere nevezi ki és menti fel, illetve ő gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat is felette. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

2 munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

3 megbízási 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

4 vállalkozási 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

5 
közfoglalkoztatási 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 
2013. szeptember 26. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Komló, 2015. december 10. 

P.H. 

Polics József polgármester 
  



2. sz. melléklet 
Okirat száma: JAVK-1-MÓD/2015 

Módosító okirat 

A Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Komló 
Város Önkormányzat által 2013. szeptember 26. napján kiadott alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a …/2015. (XII. 10.) számú 
képviselő-testületi határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. § (26) bekezdése alapján a Komló Város 
Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okirata a Kincstár által 
közzétett formanyomtatványnak megfelelően, a mellékelt egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
szerint készült, ennek megfelelően a tartalmi változások nélkül átvezethető módosítások, 
sorszámváltozások jelen módosító okiratban nem kerülnek feltüntetésre. 
 

1. Az alapító okirat a következő pontokkal egészül ki: 

„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998.07.21.” 

„3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Komló Város Önkormányzat 

3.2.2.székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3.” 

 

2. Az alapító okirat 3. pontja – mely a módosított okiratban 4.1. alpont alatt szerepel – helyébe 
a következő szövegrész lép: 

„ A költségvetési szerv közfeladata: a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. §-a, valamint 
65. §-a szerinti nyilvános könyvtári ellátás, valamint 48. § (1)-(2) bekezdése szerinti muzeális 
gyűjteményi feladat ellátás.” 

3. Az alapító okirat 4. pontja – mely a módosított okiratban 4.3. alpont alatt szerepel – helyébe 
a következő szövegrész lép: 

„A költségvetési szerv alaptevékenysége: A település könyvtári, levéltári tevékenységének 
szervezése szolgáltatások biztosítása, kulturális műsorok rendezvények szervezése, múzeumi 
kiállítási tevékenység. 

Könyvtári ellátás: 
−−−− 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.  
−−−− biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,  
−−−− 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 és egyéb programokat szervez,  



−−−− tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 
javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, 

−−−− az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel rendelkező 
számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és 
használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak lelki, testi és 
értelmi fejlődésének védelme érdekében, 

−−−− 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. Az alapító okirat 6. pontja – mely a módosított okiratban 4.4. alpont alatt szerepel – kiegészül 
a következő kormányzati funkcióval: 

3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

 

5. Az alapító okirat 9. pontja elhagyásra kerül.  

6. Az alapító okirat 10. pontja – mely a módosított okiratban 5.1. alpont alatt szerepel –az alábbi 
szövegrésszel egészül ki: 

„A költségvetési szerv vezetőjét Komló Város Önkormányzat polgármestere nevezi ki és menti fel, 
illetve ő gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat is felette.” 

7. Az alapító okirat 11. pontja – mely a módosított okiratban 5.2. alpont alatt szerepel –az alábbi 
szövegrésszel egészül ki: 

 

5 
közfoglalkoztatási 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról 

8. Az alapító okirat 12-13. pontjai elhagyásra kerülnek. 

9. Az alapító okirat záró rendelkezése – mely a módosított okiratban 6. pont alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép:  

„Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2013. szeptember 26. napján kelt alapító okiratot visszavonom.” 

 

Jelen módosító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Komló, 2015. december 10. 

P.H. 

Polics József polgármester  
 


