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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. augusztus 13-i ülésére 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára alapító okiratának módosítása 
 
 
Iktatószám: LMKOH/11918-1/2020. 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, 
valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény (a 
továbbiakban: Törvény) 2020. július 1-jén hatályba lépett.  
 
A Törvény 3. § (8) bekezdése a következőket rögzíti: „(8) A kulturális intézmények alapító 
okirataiban e törvény alapján bekövetkezett változások törzskönyvi nyilvántartásba vételét az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 167/C. 
§ (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően e törvény hatálybalépését követő 60 napon belül kell 
elvégezni.   
 
Fenti jogszabályi rendelkezésekből eredően Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
alapító okirata 5. A költségvetési szerv szervezte és működése című pontját szükséges 
módosítani az alábbiak szerint: 
Az 5.1. pontban, amely a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendjét rögzíti, törölni kell a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényre (a továbbiakban Kjt.), 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. rendeletre történő 
hivatkozást. Helyette a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényre hivatkozás kerül 
beépítésre, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL: törvény és a miniszteri rendelet kerül rögzítésre.  
 
Az 5.2. pontban, a költségvetési szerveknél alkalmazásban álló személyek jogviszonya esetében 
törölni kell a táblázat 1. sorát, melyben a Kjt. szerinti közalkalmazotti jogviszony szerepel.  
A módosítások 2020. november 1. napján lépnek hatályba. 
 
A határozat-tervezet mellékletét képezi az alapító okiratot módosító okirat, illetve az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat.  
  
Az Önkormányzat költségvetési szervének módosító okiratát a Képviselő-testületnek kell 
elfogadnia.  
 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselő-testület elé: 

  
Lajosmizse, 2020. július 6. 
 
 
  Basky András sk. 
    polgármester 

 



 
 
 

Határozat-tervezet 
 

……/2020. (…….) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára  
Alapító Okiratának módosítása 
 

Határozat 

 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára – a határozat 1. mellékletét képező – módosító okiratát 
valamint a határozat 2. melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát elfogadja.  

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

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

 
Felelős: Képviselő-testület, Basky András polgármester 
Határidő: 2020. augusztus 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet a ……/2020. (…..) határozathoz 

Okirat száma: MUVHAZ/11/2020. 

Módosító okirat 

 A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, a Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2017. december 19. napján kiadott, 
MUVHAZ/10/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján – Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
……./2020. (……)ÖH. határozatára  figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

 

1. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény valamint a közművelődési intézmény és nyilvános könyvtár vezetőjének 
megválasztására vonatkozó miniszteri rendeletben foglaltak szerint Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jog 
gyakorlója Lajosmizse Város Polgármestere. A kinevezés pályázat útján legfeljebb 5 éves 
határozott időre szól.” 
 

2. Az alapító okirat 5.2. pontjában foglalt táblázat 1. sora elhagyásra kerül és az  
alábbira módosul: 
 
 „ 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 

2 polgári jogi jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény  

„ 
 

A módosításokkal nem érintett rész változatlan tartalommal hatályban marad. 

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

Kelt: Lajosmizse, „időbélyegző szerint” 

 

P.H. 

 

Basky András 

polgármester 

 

 



2. melléklet a ……/2020. (..) határozathoz 
 
Okirat száma: MUVHAZ/12/2017. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Régi Városháza 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2000.12.20. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2.2.2. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

 
 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 



4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt 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:  

4.3.1. A nyilvános könyvtári ellátás keretében: – a fenntartó által kiadott alapító okiratban és 
a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban teszi 
közzé; - gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 
rendelkezésére 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 
információ-cserében; - gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően 
alakítja; - közhasznú információs szolgáltatást nyújt; - helyismereti információkat és 
dokumentumokat gyűjt; - szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.  

4.3.2. A helyi közművelődési tevékenység támogatása keretében: - az iskolarendszeren kívüli 
öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító 
tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése; - a települési környezeti, szellemi, 
művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési 
szokások gondozása, gazdagítása; - az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más 
kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az 
ünnepek kultúrájának gondozása; - az ismeretszerző, az amatőr alkotó- művelődő 
közösségek tevékenységének támogatása; - a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, 
közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése; - a különböző kultúrák közötti 
kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése; - a szabadidő kulturális célú 
eltöltéséhez a feltételek biztosítása; - egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 
A könyv, prospektus és hasonló nyomtatott termék kiadásával összefüggő feladatok 
ellátása. 

4.3.3.  Múzeumi, gyűjteményi tevékenység. 

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 

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 083020 Könyvkiadás 
11 083030 Egyéb kiadói tevékenység 
12 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 
13 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Lajosmizse Város közigazgatási 
területe. 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv – 
eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében – korlátozott mértékben 
vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az 
alaptevékenységét és az ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag 
az ideiglenese szabad helyiségek hasznosítására, valamin a szolgáltatások értékesítésére 
terjedhet ki, azzal a megkötéssel, hogy azokat csak az alaptevékenységéhez kapcsolódóan 
végezheti. Vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási előirányzatok 
arányában: 33%. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  
Az intézmény vezetőjét a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény valamint a közművelődési intézmény és nyilvános könyvtár vezetőjének 
megválasztására vonatkozó miniszteri rendeletben foglaltak szerint Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jog 
gyakorlója Lajosmizse Város Polgármestere. A kinevezés pályázat útján legfeljebb 5 éves 
határozott időre szól.” 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
2 polgári jogi jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

 
  

 


