
KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2013. január 8-i ülésére
Az Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

2012. december 7-én közzétett, a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. Tv.
(továbbiakban: Tv.) 2. § (2) bekezdése a Tv. hatályba lépésétől számítva 10 munkanapot
biztosít az önkormányzati fenntartók részére a döntéseik meghozatalára a többcélú
köznevelési intézmények tekintetében.
A többcélú intézmény alapító okiratát 2013. január 1-i hatállyal módosítani kellett a Tv. 2. §-a
rendelkezései alapján.
A MÁK-nak beküldött alapító okirat módosításra hiánypótlási felhívás érkezett. A
kötelezettségnek 20 napon belül lehet eleget tenni.
Az alábbiakra tekintettel kérem a határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását.

Kengyel, 2013. január 8.

Nagy Szilárd
polgármester

____/2013.(____) Kt.

H a t á r o z a t

Az Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyeli Általános Művelődési
Központ Alapító Okiratának módosító okiratát az 1. számú melléklet szerint elfogadja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyeli József Attila Művelődési
Ház és Könyvtár egységes szerkezetű Alapító Okiratát a 2. számú melléklet szerint elfogadja

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. MÁK JNSZ Megyei Igazgatósága
4. Irattár

1. számú melléklet a ___/2013.(___) Kt. Határozathoz

KENGYELI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ
OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Kengyel Községi Önkormányzat, 116/2012.(XII.13.) számú határozatával, 2012. december
13-én kiadott a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal módosítja:

1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül, Helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Kengyel Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2)



bekezdése szerinti tartalommal az alábbi (egységes szerkezetben foglalt) alapító
okiratot adja ki:”

2. Az okirat tartalmi elemei számozással lesznek ellátva.
3. Az első oldalról a gazdálkodási besorolás a 4. oldalra a 13. pontba kerül azzal a

szöveg kiegészítéssel, hogy „Egyéb vállalkozási tevékenységet nem végez.”
4. Az 1. oldalon „a szakágazat száma: 900400 művészeti létesítmény működtetése és a

910100 könyvtári, levéltári tevékenység” szövegrész törlésre kerül.
5. Az első oldalon az intézmény alaptevékenysége szakfeladatok felsorolása előtt a

„2010. január 1-től” szövegrész törlésre kerül.
6. Az alaptevékenységek szakfeladatok felsorolása után 7. pontként „az államháztartási

szakágazati besorolása: 900400 művészeti létesítmény működtetése” szöveg kerül
7. A 3. oldalon az alaptevékenységek felsorolása után a „ vállalkozói tevékenység

folytatása és szabad kapacitásának használata: Az intézmény vállalkozói
tevékenységet nem folytathat. Szabad kapacitását alaptevékenysége körében
hasznosíthatja – az SZMSZ-ben folytatott tevékenységek körében”szövegrész törlésre
kerül.

8. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje tartalmi elem az alábbi szövegrésszel
egészül ki: „…5 évre, a vezetői megbízást a Képviselő-testület visszavonhatja. Az
egyéb munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja.

9. A 4. oldalon a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése
tartalmi elem meghatározásában a 3. bekezdésben a jogszabályi hivatkozás a Munka
törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény helyett a Munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvényre változik.

10. Az utolsó tartalmi elem meghatározás alá egy záradék kerül az alábbi szöveggel:
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásban történő bejegyzéssel lép hatályba,
ezzel egyidejűleg az Általános Művelődési Központ 2011. február 17-én kelt Kengyel
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2011.(II.17.) számú határozatával
hozott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot Kengyel
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a ___/2013.(_____) számú határozatával
hagyta jóvá.

A módosításra a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények
állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény (továbbiakban: Tv.)2. §
(1) bekezdése alapján az intézmény állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladatot
ellátó intézményegysége a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak (KIK)az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti önálló jogi
személyiséggel rendelkező szervezeti egysége lesz 2013. január 1-től.
Az átadás-átvétel - a Tv. rendelkezései alapján készült - , Kengyel Községi Önkormányzat és
a KIK között 2012. december 12-én aláírt megállapodásban rögzítettek szerint történik.
A feladat ellátásához szükséges ingó- és ingatlan vagyon a megállapodásban foglaltak szerint
a KIK vagyonkezelésébe kerül.
A köznevelési alapfeladatnak minősülő feladatot ellátó intézményegységre kiterjedően a
költségvetési szerv 2012. december 31-ig vállal kötelezettséget.

Záradék:
Jelen alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép
hatályba.
Az alapító okiratot módosító okiratot Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
______/2013.(______) számú határozatával hagyta jóvá.

Kengyel, 2013…………...
………………………………………….
Alapítói jogokat gyakorló irányító szerv

vezetőjének aláírása



1

2. számú melléklet a ____/2013.(____) Kt. határozathoz

KENGYELI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA

Kengyel Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi
(egységes szerkezetben foglalt) alapító okiratot adja ki.

1. Az intézmény neve: Kengyeli József Attila Művelődési Ház és
Könyvtár

2. székhelye: 5083.Kengyel, Kossuth L. u. 98.

3. A létrehozásáról rendelkező
jogszabály:

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 24/2007./VI.28./ számú
határozat

4. Az intézmény jogelődje: Kossuth Lajos Általános Iskola,
József Attila Művelődési Ház,
Községi Könyvtár

5. Jogszabályban meghatározott
közfeladata:

A muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. tv. 53. §-a alapján
nyilvános könyvtári feladatok , továbbá a 76.
§-a alapján helyi közművelődési feladatok
ellátása. „

6. Alaptevékenysége: - Művelődési Ház:
Közművelődési alaptevékenység:

az
iskolarendszeren kívüli öntevékeny,
önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási,
felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák
megteremtése,
település környezeti, szellemi, művészeti
értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése,
a helyi művelődési szokások gondozása,
gazdagítása,
a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a
feltételek biztosítása
a helyi társadalom kapcsolatrendszerének,
közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése
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különböző kultúrák közötti kapcsolatok
kiépítésének és fenntartásának segítése,
egyéb, a művelődést segítő lehetőségek
biztosítása,
máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás

9105 Közművelődési tevékenységek

910501-1 Közművelődési tevékenységek és
támogatásuk

910502-1 Közművelődési intézmények,
közösségi színterek működtetése

581 Kiadói tevékenység

581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány
kiadása

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbe
adása, üzemeltetése

682002-1 Nem lakóingatlan bérbe adása,
üzemeltetése

- Községi Könyvtár:
Könyvtári alaptevékenység:

a fenntartó által kiadott alapító okiratban, a
Szervezeti és Működési szabályzatban
meghatározott főbb céljait nyilatkozatban
teszi közzé,
gyűjteményét folyamatosan fejleszti,
feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre
bocsátja,
tájékoztat a könyvtár és a nyilvános
könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól,
elősegíti más könyvtárak állományának és
szolgáltatásainak elérését,
részt vesz a könyvtárak közötti
dokumentum- és információcserében

Ezen kívül:
gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi
igényeknek megfelelően alakítja,
közhasznú információs szolgáltatást nyújt,

szabadpolcos állományrésszel rendelkezik,
helyismereti információkat és
dokumentumokat gyűjt,
szabadpolcos állományrésszel rendelkezik,
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helyismereti információkat és
dokumentumokat gyűjt,
megrendelés esetén biztosítja a fénymásolást,
könyvtári tagok számára lehetővé teszi az
Internet használatát

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység

91012 Könyvtári tevékenység
910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása,

nyilvántartása
910122-1 Könyvtári állomány

feltárása,megőrzése,
védelme

910123-1 Könyvtári szolgáltatások

619 Egyéb távközlés

619000-1 Egyéb távközlés (internet
szolgáltatás a lakosság részére)

821 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás

821900-1 Fénymásolás, egyéb irodai
szolgáltatás (fénymásolás a lakosság
részére)

7. Államháztartási szakágazati
besorolása:

900400 Művészeti létesítmény működtetése

8. Az intézmény működési köre: Kengyel Község közigazgatási területével
megegyező

9. Irányító szerv neve és székhelye: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete
5083. Kengyel, Szabadság u. 10.

10. Felügyeleti szerv neve és székhelye: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete
5083. Kengyel, Szabadság u. 10.

11. Az intézmény fenntartó neve és
székhelye

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete
5083. Kengyel, Szabadság u. 10.

12. Alapító jogokkal felruházott irányító
szerv neve és székhelye:

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete
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5083.Kengyel, Szabadság út 10.

13. Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv.
Egyéb vállalkozási tevékenységet nem
végez.
Gazdálkodási feladatokat ellátó,
önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv neve: Kengyel
Község Polgármesteri Hivatala
Törzsszáma: 410030
Címe: Kengyel, Szabadság út 10.

14. Az intézmény vezetőjének kinevezési
rendje:

Az intézmény vezetőjét pályázat útján
a képviselő-testület nevezi ki 5 évre, a
vezetői megbízást a Képviselő-testület
visszavonhatja. Az egyéb munkáltatói
jogkört a polgármester gyakorolja.

15. Foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony megjelölése:

A Képviselő-testület által jóváhagyott
létszámkereten belül:
Közalkalmazottak, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. az irányadó
Munkavállaló, melyre a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. az
irányadó
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony,
melyre a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. tv. az irányadó

16. Feladatellátást szolgáló vagyon: Melléklet szerint

17. Az intézményi vagyon feletti
rendelkezési jog:

Az ingatlan vagyon tekintetében az
Önkormányzat, tárgyi eszköz tekintetében az
intézményvezető

Záradék:
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásban történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel
egyidejűleg a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2012. december 13-én kelt
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 116/2012.(XII.13.) számú határozatával
hozott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Kengyel Községi Önkormányzat a ____/2013.(____) számú határozatával
hagyta jóvá.

Kengyel, 2013. ……………..
………………………………………….
Alapítói jogokat gyakorló irányító szerv

vezetőjének aláírása


