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Előterjesztés 
Lajosmizse város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2022. október 20-i ülésére 

 
Tárgy: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára alapító okiratának módosítása  
 
Ikt.sz: LMKOH/5627-2/2022. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára alapító okiratának módosítása vált szükségessé, 

amelyet az alábbiak indokolnak: 
 

1. A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény és a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési 
intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 

változásai szükségessé tették Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára alapító 

okiratának módosítását.  

A költségvetési szerv alaptevékenysége 4.3. pont szövegezésileg összhangba kerül fenti 
jogszabályokkal.  

2.  „A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021.(XII.6.) Korm. rendelet alapján 

biztosított támogatásokhoz” pályázat miatt szükséges a 082094 Közművelődés – kulturális 
alapú gazdaságfejlesztés kormányzati funkció beépítése.  

 

A módosító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kívánjuk alkalmazni. 

 

Lajosmizse, 2022. szeptember 28. 
 

Basky András sk. 

polgármester 

 

 

……/2022. (…….) ÖH. 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 

Alapító Okiratának módosítása 

H A T Á R O Z A T 

 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára – határozat 1. melléklete szerinti – alapító okirat módosítását elfogadja.   

 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé 
megtegye. 

 

 

Felelős: Képviselő-testület, Basky András polgármester 

Határidő: 2022. október 20. 

 

 

 



1. melléklet a …./2022.(…..) határozathoz 

Okirat száma: MUVHAZ/13/2022. 

Módosító okirat 

 A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, a Lajosmizse Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2020. augusztus 25. napján kiadott, 

MUVHAZ/12/2020. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8/A. §-a alapján – Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…………/2022. (……..)ÖH. határozatára  figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

 

1. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„ 
 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
4.3.1. A nyilvános könyvtári ellátás keretében: – a fenntartó által kiadott alapító 

okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő 
céljait küldetésnyilatkozatban teszi közzé; - gyűjteményét folyamatosan 
fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésére bocsátja; - 
gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja; - 
helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt; - 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 információ-cserében; - 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, közösségi és egyéb könyvtári 
programokat szervez, tudás-, információ és kultúraközvetítő 
tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország 
versenyképességének növeléséhez. 

4.3.2. A helyi közművelődési tevékenység keretében: - elősegíti a művelődő 
közösségek létrejöttét, működésüket támogatja, fejlődésüket segíti;‘ - a 
művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi 
tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja, -a művelődő közösség számára 
bemutatkozási lehetőségeket teremt; - fórumot szervez a művelődő közösségek 
vezetőinek részvételével;  

- a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, 
a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet 
folytató amatőrművészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok 
létrejöttét, támogatja azok működését valamint ezen közösségek 
tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást 
nyújt; 



- helytörténettel, népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi 
kulturális örökségével kapcsolatos csoportot működtet, támogatja a művelődő 
közösségek ezirányú munkáját; - részt vesz a helyi művelődési szokások 
gondozásában, gazdagításában, értéktárak tevékenységében, gondozásában, a 
települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, 
szolgáltatásokat szervez és támogatja azok megvalósulását; - a nemzeti, a külhoni 
nemzetrészek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, 
tevékenységeket szervez; - az anyanyelvápolás érdekében programokat, 
tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek 
ezirányú munkáját, - a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek 
bevonásával nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése 
érdekében programokat, tevékenységeket szervez, támogatja azok 
megvalósítását; - az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi 
szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos 
közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával 
szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi 
alkalmait; 

Könyv, prospektus és hasonló nyomtatott termék kiadásával összefüggő 
feladatok ellátása. 

4.3.3. Múzeumi, gyűjteményi tevékenység.” 
 

2. Az alapító okirat 4.4. pontjában foglalt táblázat a következő 10 sorral egészül ki a további 
szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltoztatásával: 
„ 

10 
082094 Közművelődés – kulturális alapú 

gazdaságfejlesztés 
„ 
 

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

Kelt: Lajosmizse, „időbélyegző szerint” 

 

P.H. 

 

Basky András 

polgármester 

 

 


