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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratát az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az alapító, jelen esetben tehát a Képviselő-

testület jogosult módosítani. 

A költségvetési szerv telephelyeként szükséges feltüntetni az alapító okiratban a 

Települési Könyvtár megváltozott címét, mely az Óvoda u. 4. szám alól a felújítást 

követően 4271 Mikepércs, Kossuth utca 1. sz. alá költözik majd.  

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának 

átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. 

évi XXXII. törvény 1. § (2) bekezdése a kulturális intézményben foglalkoztatottaknak a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 

szerinti közalkalmazotti jogviszonya 2020. november 1. napjától kezdődően a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá alakul át. Ennek 

alapján módosítani szükséges az alapító okirat 19. és 20. pontját (az új alapító okirat 

5.1. és 5.2 pontja), mely szerint a Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár Közösségi 

Házban foglalkoztatottak jogviszonya munkaviszonyra változik.  

A Közösségi Ház alapító okiratának a régi szöveges leírását is frissíteni szükséges a 

hatályos jogszabályoknak megfelelően, mely a mellékelt előterjesztésben olvasható.  

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és hozzon 

döntést a Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának előterjesztett 

tartalommal történő elfogadásáról.  

 

 

 

Mikepércs, 2020. október 15. 

                                                                                                    Tímár Zoltán sk. 

                                                                                                            polgármester 
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1. sz. melléklet 

 

Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítás 

 
Okirat száma:………………. 

Módosító okirat 

 A Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár a Mikepércs Községi 

Önkormányzat Képviselő - testülete által 2013.10.11 napján kiadott és 

2014. 02.28. napján kiegészített alapító okiratát az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a ………/2020 (  ) számú 

Képviselő-testületi  határozatra figyelemmel – a következők szerint 

módosítom: 

 

1. Az alapító okirat 3.) pontja – mely a módosított okirat 1.2.1. és 1.2.2. 
alpontjai alatt szerepel- helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4271 Mikepércs, Kossuth utca 1 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 4271 Mikepércs, Petőfi utca 67. 

2 Települési Könyvtár 4271 Mikepércs, Kossuth utca 1. 

 

2. Az alapító okirat 5.) pontja – mely a módosított okirat 2.2. pontja alatt 
szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép:  

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

szerv 

2.2.1. megnevezése: Mikepércs Községi Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 4271 Mikepércs, Kossuth utca 1.” 
 

3. Az alapító okirat 11.) pontja  - mely a módosított okirat 4.1. pontja alatt 
szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

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

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjára figyelemmel, a 

muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közművelődésről 
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szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § és 78. §-ai alapján a helyi közszolgáltatások 

körében kulturális szolgáltatás, a nyilvános könyvtári ellátás, a közösségi szintér 

biztosítása valamint a közművelődési feladatok ellátása.” 

 

4. Az alapító okirat 18.) pontja – mely a módosított okirat 4.3. pontja alatt 
szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér: Az Európai Mezőgazdásági Vidékfejlesztési 

Alapból nyújtott, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 

körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére 

igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009 (VIII. 29.) FVM 

rendeletben meghatározott tevékenységek ellátása. 

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

fejlesztése, működtetése 

Települési Könyvtár  

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása: a könyvek, dokumentumok 

beszerzésével, a helyismereti dokumentumok gyűjtésével, a könyvtár állományába 

került dokumentumok nyilvántartásával összefüggő feladatok ellátása 

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme: a feltáró munka során a 

könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket jellemző formai és 

tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből katalógusok készítésével, a 

könyvtári állomány megőrzésével és védelmével, a raktározással, a dokumentumok 

állagának védelmét szolgáló tevékenységekkel és berendezések telepítésével és 

működtetésével összefüggő feladatok ellátása 

Könyvtári szolgáltatások: rendelkezésre bocsátás, a könyvtárak gyűjteményének 

használókhoz való eljuttatása helyben használat, kölcsönzés és könyvtárközi 

kölcsönzés útján, könyvtári tájékoztatás a használóknak szóló információ-

szolgáltatás, amelynek speciális feladata az adott könyvtár és a könyvtári rendszer 

dokumentumairól és szolgáltatásairól való tájékoztatás 

Közművelődési alapszolgáltatások  

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése: a helyi társadalom 

kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző 

kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- 

és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása 

Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek: az öntevékeny, 

önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, 

megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő 

közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti 

csoportok, körök, klubok biztosítása 
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Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés: a kulturális turizmus, a 

kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a digitális 

tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz 

való hozzáférés biztosítása. 

Egyéb kiadói tevékenység: időszaki kiadvány, reklámanyag papíralapú vagy online 

kiadásával összefüggő feladatok ellátása.” 

 

5. Az alapító okirat 19.) pontja – mely a módosított okirat 5.1. pontja alatt 
szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét 

nyilvános pályázati eljárás útján – határozott időtartamra 5 évre – Mikepércs 

Községi Önkormányzat Képviselő–testülete bízza meg a munka törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvény alapján. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói 

jogokat Mikepércs Községi Önkormányzat polgármestere gyakorolja.” 

 

6. Az alapító okirat 20.) pontja – mely a módosított okirat 5.2. pontja alatt 
szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

   „5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 
foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony 
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 

2 
közfoglalkoztatási 
jogviszony 

A közfoglalkoztatásról szóló és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CV. 
törvény 

3 megbízási jogviszony 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 

 

7. Az alapító okirat  2.) pontja, 3.) pontjának „4271 Mikepércs Óvoda u. 4. 
(411/3 hrsz) szövege, 10.), 14.), 15.), 16.), és 17.) pontjai elhagyásra 
kerülnek.  

Jelen módosító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Mikepércs, időbélyegző szerint 

P.H. 

Tímár Zoltán 

polgármester 
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2. sz. melléklet 

Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okirat  

Okirat száma: 

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Wass 

Albert Közösségi 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: Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4271 Mikepércs, Kossuth utca 1 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 4271 Mikepércs, Petőfi utca 67 

2 Települési Könyvtár 4271 Mikepércs, Kossuth utca 1 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2008. augusztus 31. 

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

2.2.1. megnevezése: Mikepércs Községi Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 4271 Mikepércs, Kossuth utca 1 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
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 megnevezése székhelye 

1 
Hunyadi János Közoktatási-
Közművelődési Intézmény és Községi 
Iskolai Könyvtár 

4271 Mikepércs, Nagyváradi utca 1 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 4271 Mikepércs, Kossuth utca 1 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Mikepércs Községi Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 4271 Mikepércs, Kossuth utca 1 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjára figyelemmel, a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 64-65. § és 78. §-ai alapján a helyi közszolgáltatások 
körében kulturális szolgáltatás, a nyilvános könyvtári ellátás, a közösségi szintér 
biztosítása valamint a közművelődési feladatok ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér: Az Európai Mezőgazdásági 

Vidékfejlesztési Alapból nyújtott, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására 

és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 

112/2009 (VIII. 29.) FVM rendeletben meghatározott tevékenységek ellátása. 

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

fejlesztése, működtetése 

Települési Könyvtár  

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása: a könyvek, dokumentumok 

beszerzésével, a helyismereti dokumentumok gyűjtésével, a könyvtár 
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állományába került dokumentumok nyilvántartásával összefüggő feladatok 

ellátása 

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme: a feltáró munka során a 

könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket jellemző formai és 

tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből katalógusok készítésével, a 

könyvtári állomány megőrzésével és védelmével, a raktározással, a 

dokumentumok állagának védelmét szolgáló tevékenységekkel és berendezések 

telepítésével és működtetésével összefüggő feladatok ellátása 

Könyvtári szolgáltatások: rendelkezésre bocsátás, a könyvtárak gyűjteményének 

használókhoz való eljuttatása helyben használat, kölcsönzés és könyvtárközi 

kölcsönzés útján, könyvtári tájékoztatás a használóknak szóló információ-

szolgáltatás, amelynek speciális feladata az adott könyvtár és a könyvtári rendszer 

dokumentumairól és szolgáltatásairól való tájékoztatás 

Közművelődési alapszolgáltatások  

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése: a helyi társadalom 

kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző 

kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- 

és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása 

Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek: az 

öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási 

lehetőségek, megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr 

alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési 

közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok biztosítása 

Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés: a kulturális turizmus, a 

kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a 

digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs 

technológiákhoz való hozzáférés biztosítása. 

Egyéb kiadói tevékenység: időszaki kiadvány, reklámanyag papíralapú vagy 

online kiadásával összefüggő feladatok ellátása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

2 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

3 082044 Könyvtári szolgáltatások 

4 082091 
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel 
fejlesztése 

5 082093 
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, 
amatőr művészetek 
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6 082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

7 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

8 084070 
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, 
szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése  

9 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét 
nyilvános pályázati eljárás útján – határozott időtartamra 5 évre – Mikepércs 
Községi Önkormányzat Képviselő–testülete bízza meg a munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény alapján. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói 
jogokat Mikepércs Községi Önkormányzat polgármestere gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 
foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony 
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 

2 
közfoglalkoztatási 
jogviszony 

A közfoglalkoztatásról szóló és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CV. 
törvény 

3 megbízási jogviszony 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 

6. Záró rendelkezés 

 

Jelen alapító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 

költségvetési szerv 2013.10.11. napján kelt és 2014.02.28. napján kiegészített alapító 

okiratot visszavonom. 

Kelt: Mikepércs, időbélyegző szerint 

P.H. 

Tímár Zoltán  

polgármester 
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………../2020. (X.22) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

JAVASLATA 

 

 

 
1. Mikepércs Községi Önkormányzat képviselő-testülete A Wass Albert Közösségi Ház 

és Könyvtár a Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013.10.11 

napján kiadott és 2014. 02.28. napján kiegészített alapító okiratát az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján jelen előterjesztés 

1. sz. melléklete szerinti tartalommal módosítja. 

2. Mikepércs Községi Önkormányzat képviselő-testülete A Wass Albert Közösségi Ház 

és Könyvtár a Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013.10.11 

napján kiadott és 2014. 02.28. napján kiegészített alapító okiratát az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján jelen előterjesztés 

2. sz. melléklete szerinti tartalommal adja ki, és felhatalmazza a polgármestert, a 2. 

sz. melléklet szerint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 

aláírására.  

 

 

Határidő: 2020. október. 28.  
Felelős: Tímár Zoltán polgármester 

 
 


