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Tisztelt Képviselő-testület! 

  

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2002. 11. 12. napján megalkotta a 

Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát.  

A 2016-ban lefolytatott ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a Balassi Bálint Művelődési 

Ház és Könyvtár alapító okiratának tartalmaznia kell a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 1997. évi CXL. törvény 55. § (1) 

bekezdésében meghatározott nyilvános könyvtári alapfeladatokat, valamint a 65. § (2) bekezdésében 

meghatározott feladatokat. 

 

Határozati javaslat: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének…./2017. (IX. 13.) Kt. 

határozata 

 

 Jánossomorja Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Balassi Bálint Művelődési 

Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítását az 1. sz. melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja.  

 

 Felkéri a jegyzőt, hogy 8 napon belül kérelmezze a Magyar Államkincstárnál az 

alapító okirat módosításának törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzését. 

  

 Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az alapító okirat alapító okirat módosításának 

törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzését követően az alapító okirat egy 

példányának megküldésével értesítse az ellenőrzést végző hatóságot. 
 

Határidő:  2017. szeptember 21. illetve a bejegyzést követő 15 nap 

Felelős:  dr. Péntek Tímea jegyző 

  Lacknerné Fördős Klára intézményvezető 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltat megtárgyalni és az 

alapító okirat módosítását a mellékelt formában elfogadni szíveskedjen.  

 

 

 

Jánossomorja, 2017. augusztus 15. 

 

 

Lőrincz György s.k. 

      polgármester 
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1. sz. melléklet 

 

Okirat sza ma: …………/2017. 
 

Mó dósí tó  ókirat 
 

A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár Jánossomorja Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által 2014. február 19. napján kiadott alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján  - a Jánossomorja Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete ……………. számú határozatára  figyelemmel - a 
következők szerint módosítom:  
 
1.)  Az alapí tó  ókirat bevezetó  re sze az ala bbiak szerint va ltózik: 
 
Az a llamha ztarta sró l szó ló  2011. e vi CXCV. tó rve ny 8/A. §-a alapja n a Balassi Ba lint Mű veló de si 
Ha z e s Kó nyvta r alapí tó  ókirata t a kó vetkezó k szerint adóm ki: 
 
2.) Az alapí tó  ókirat 1. póntja – mely a mó dósí tótt ókiratban a 1.1 e s 1.2. póntjai alatt szerepelnek 
– helye be a kó vetkezó  rendelkeze s le p: 

1.1. A kó ltse gvete si szerv 

1.1.1.   megneveze se:  Balassi Ba lint Mű veló de si Ha z e s Kó nyvta r 

1.1.2.   ró vidí tett neve: BBMK 

1.2. A kó ltse gvete si szerv 

1.2.1. sze khelye: 9241 Ja nóssómórja, O va ri ű t 1. 

1.2.2  telephelyei:  

 telephely megneveze se telephely cí me 

1 Va rósi Kó nyvta r 9241 Ja nóssómórja, Szabadsa g űtca 2. 

2 Ja nóssómórjai Helytó rte neti Gyű jteme ny 9241 Ja nóssómórja, Szabadsa g űtca 24. 
 
3.) Az alapí tó  ókirat ű j sza móza s szerint a 2. alcí mmel ege szű l ki: 

2.1. A kó ltse gvete si szerv alapí ta sa nak da tűma: 2002. 11. 12. 

2.2. A kó ltse gvete si szerv alapí ta sa ra, a talakí ta sa ra, megszű ntete se re jógósűlt szerv 

2.2.1. megneveze se: Ja nóssómórja Va rós O nkórma nyzata Ke pviseló -testű lete       

2.2.2. sze khelye: 9241 Ja nóssómórja, Szabadsa g űtca 39. 
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4.) Az alapí tó  ókirat 5. póntja, mely a - mó dósí tótt ókiratban a 3.1. pónt alatt szerepel- helye be a 
kó vetkezó  rendelkeze s le p:  

 
 3.1.  A kó ltse gvete si szerv ira nyí tó  szerve nek 
 3.1.1 megneveze se: Ja nóssómórja Va rós O nkórma nyzata Ke pviseló -tesű lete 
 3.1.2 sze khelye: 9241 Ja nóssómórja, Szabadsa g űtca 39. 
 

5.) Az alapí tó  ókirat 2. e s 3. póntja - mely a mó dósí tótt ókiratban a 4. pónt alatt szerepel – helye be 
a kó vetkezó  rendelkeze s le p:  

4.1.  A kó ltse gvete si szerv kó zfeladata: a műzea lis inte zme nyekró l, a nyilva nós kó nyvta ri 
ella ta sró l e s a kó zmű veló de sró l szó ló  1997. e vi CXL. tó rve ny alapja n a nyilva nós kó nyvta ri ella ta s 
e s szólga ltata s biztósí ta sa, tóva bba  a kó zmű veló de shez való  jóg gyakórla sa nak biztósí ta sa, a 
kó zmű veló de si e s mű zeűmi teve kenyse gek ta mógata sa. 

4.2. A kó ltse gvete si szerv fó teve kenyse ge nek a llamha ztarta si szaka gazati besóróla sa:  

 szaka gazat sza ma szaka gazat megneveze se 

1 932900 Ma shóva nem sórólható  egye b szó rakóztató  
szabadidó s teve kenyse g 

 
4.3.  A kó ltse gvete si szerv alapteve kenyse ge: kó zmű veló de si teve kenyse g, kó nyvta ri ella ta s e s 
szólga ltata s, helytó rte neti gyű jteme ny mű kó dtete se, a kó nyvta r e s a nyilva nós kó nyvta ri rendszer 
dókűmentűmairó l e s szólga ltata sairó l ta je kóztata s. Gyű jteme nye nek fólyamatós fejleszte se, 
felta ra sa, megó rze se, góndóza sa e s rendelkeze sre bócsa ta sa, a kó nyvta r e s a nyilva nós kó nyvta ri 
rendszer dókűmentűmairó l e s szólga ltata sairó l szó ló  ta je kóztata s ma s kó nyvta rak a llóma nya nak 
e s szólga ltata sainak ele re se nek biztósí ta sa, a kó nyvta rak kó zó tti dókűmentűm- e s 
infórma ció csere ben való  re szve tel, az elektrónikűs kó nyvta ri dókűmentűmók ele rhetó se ge nek 
biztósí ta sa, a kó nyvta rhaszna ló k segí te se a digita lis í ra stűda s, az infórma ció s mű veltse g 
elsaja tí ta sa ban, az ege sz e leten a t tartó  tanűla s fólyamata ban, az óktata sban, ke pze sben re szt 
vevó k infórma ció ella ta sa nak, a tűdóma nyós kűtata s e s az adatba zisókbó l tó rte nó  infórma ció ke re s 
lehetó se ge nek segí te se, kűltűra lis, kó zó sse gi e s egye b kó nyvta ri prógramókat szerveze se, tűda s-, 
infórma ció - e s kűltű rakó zvetí tó  teve kenyse ge vel hózza ja rűla s az e letminó se g javí ta sa hóz, az 
órsza g versenyke pesse ge nek nó vele se hez. Gyű jteme nye nek e s szólga ltata sainak a helyi 
ige nyeknek megfeleló  alakí ta sa, kó zhasznű  infórma ció s szólga ltata s nyű jta sa, helyismereti 
infórma ció k e s dókűmentűmók gyű jte se, szabadpólcós a llóma nyre sszel rendelkeze s. 
 

4.4. A kó ltse gvete si szerv alapteve kenyse ge nek kórma nyzati fűnkció k szerinti megjeló le se: 

 kórma nyzati fűnkció sza m kórma nyzati fűnkció  megneveze se 

1 013350 Az ó nkórma nyzati vagyónnal való  gazda lkóda ssal 
kapcsólatós feladatók 

2 082042 Kó nyvta ri a llóma ny gyarapí ta sa, nyilva ntarta sa 

3 082043 Kó nyvta ri a llóma ny felta ra sa, megó rze se, ve delme 

4 082044 Kó nyvta ri szólga ltata sók 

5 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése 

6 082092 Kó zmű veló de s- hagyóma nyós kó zó sse gi kűltűra lis 
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e rte kek góndóza sa 

7 082093 Kó zmű veló de s- ege sz e letre kiterjedó  tanűla s,. 
amató r mű ve szetek 

8 082094 Kó zmű veló de s- kűltűra lis alapű  gazdasa gfejleszte s 

 
 
4.5.  A kó ltse gvete si szerv illete kesse ge, mű kó de si terű lete: Ja nóssómórja Va rós kó zigazgata si 
terű lete 

6.) Az alapí tó  ókirat 8. e s 9. póntjai elhagya sra kerű lnek. 

7.)Az alapí tó  ókirat 6. e s 7. póntjai - melyek a mó dósí tótt ókiratban 5.1. e s 5.2. pónt alatt 
szerepelnek – helye be a kó vetkezó  rendelkeze s le p: 
 
5.1.  A kó ltse gvete si szerv vezetó je nek megbí za si rendje: a kó ltse gvete si szerv vezetó je t a 
kó zalkalmazóttak jóga lla sa ró l szó ló  1992. e vi XXXIII. tó rve ny alapja n pa lya zat ű tja n Ja nóssómórja 
Va rós O nkórma nyzata Ke pviseló -testű lete nevezi ki hata rózótt idó re, illetve menti fel. Az egye b 
műnka ltató i jógókat a pólga rmester gyakórólja. 
5.2. A kó ltse gvete si szervne l alkalmaza sban a lló  szeme lyek jógviszónya: 
 

 fóglalkóztata si jógviszóny jógviszónyt szaba lyózó  jógszaba ly 

2 
kó zalkalmazótti jógviszóny a kó zalkalmazóttak jóga lla sa ró l szó ló  1992. e vi XXXIII. 

tó rve ny 

3 
műnkaviszóny 
 

műnka tó rve nykó nyve ró l szó ló  2012. e vi I. tó rve ny 

 

4 megbí za sós jógviszóny a pólga ri tó rve nykó nyvró l szó ló  2013. e vi V. tó rve ny 

8.) Az alapí tó  ókirat za rade ka – mely a mó dósí tótt ókiratban a 6. Za ró  rendelkeze sek pónt alatt 
szerepel- helye be a kó vetkezó  rendelkeze s le p: 

 
      6. Za ró  rendelkeze sek 
 
Jelen alapí tó  ókiratót a tó rzskó nyvi nyilva ntarta sba tó rte nó   bejegyze s napja tó l kell alkalmazni, 
ezzel egyidejű leg a kó ltse gvete si szerv ……………………………………  napja n kelt  alapí tó  ókirata t 
visszavónóm. 
 
Jelen mó dósí tó  ókiratót a tó rzskó nyvi nyilva ntarta sba tó rte nó  bejegyze s napja tó l kell alkalmazni.  

 
 
Ja nóssómórja, ………………………………. 
 
 
       P.H.    
         ……………………………………………. 
          Ló rincz Gyó rgy 
                 Ja nóssónórja Va rós Pólga rmestere
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Okirat száma: 

Alapító ókirat 
módósításókkal egységes szerkezetbe fóglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Balassi Bálint 
Művelődési 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: Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár 

1.1.2. ró vidí tett neve: BBMK 

 
1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 9241 Jánóssómórja, Óvári út 1. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Várósi Könyvtár 9241 Jánóssómórja, Szabadság űtca 2. 

 

2 

Jánóssómórjai Helytörténeti Gyűjtemény 
    
  

9241 Jánóssómórja, Szabadság ű. 24. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátűma: 2002. 11. 12. 
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2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jógósűlt szerv 

2.2.1. megnevezése: Jánóssómórja Várós Önkórmányzata Képviselő-testülete 
2.2.2. székhelye: 9241 Jánóssómórja, Szabadság űtca 39. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Jánóssómórja Várós Önkórmányzata Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 9241 Jánóssómórja, Szabadság űtca 39. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a műzea lis inte zme nyekró l, a nyilva nós kó nyvta ri ella ta sró l 
e s a kó zmű veló de sró l szó ló  1997. e vi CXL. tó rve ny alapja n a nyilva nós kó nyvta ri ella ta s e s 
szólga ltata s biztósí ta sa, tóva bba  a kó zmű veló de shez való  jóg gyakórla sa nak biztósí ta sa, a 
kó zmű veló de si e s mű zeűmi teve kenyse gek ta mógata sa. 
 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besórólása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
932900 Máshóva nem sórólható egyéb szórakóztatás szabadidős 

tevékenység 
4.3.  A költségvetési szerv alaptevékenysége: közművelődési tevékenység, könyvtári ellátás és 
szólgáltatás, helytörténeti gyűjtemény működtetése, a könyvtár és a nyilvánós könyvtári 
rendszer dókűmentűmairól és szólgáltatásairól tájékóztatás. Gyűjteményének fólyamatós 
fejlesztése, feltárása, megőrzése, góndózása és rendelkezésre bócsátása, a könyvtár és a 
nyilvánós könyvtári rendszer dókűmentűmairól és szólgáltatásairól szóló tájékóztatás más 
könyvtárak állómányának és szólgáltatásainak elérésének biztósítása, a könyvtárak közötti 
dokumentum- és infórmációcserében való részvétel, az elektrónikűs könyvtári dókűmentűmók 
elérhetőségének biztósítása, a könyvtárhasználók segítése a digitális írástűdás, az infórmációs 
műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanűlás fólyamatában, az óktatásban, 
képzésben részt vevők infórmációellátásának, a tűdómányós kűtatás és az adatbázisókból 
történő infórmációkérés lehetőségének segítése, kűltűrális, közösségi és egyéb könyvtári 
prógramókat szervezése, tűdás-, infórmáció- és kűltúraközvetítő tevékenységével hózzájárűlás 
az életminőség javításáhóz, az órszág versenyképességének növeléséhez. Gyűjteményének és 
szólgáltatásainak a helyi igényeknek megfelelő alakítása, közhasznú infórmációs szólgáltatás 
nyújtása, helyismereti infórmációk és dókűmentűmók gyűjtése, szabadpólcós állómányrésszel 
rendelkezés. 

 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kórmányzati fűnkció szerinti megjelölése: 

 
kórmányzati 
fűnkciószám 

kórmányzati fűnkció megnevezése 

1 
013350 Az önkórmányzati vagyónnal való gazdálkódással kapcsólatós 

feladatok 

2 082042 Könyvtári állómány gyarapítása, nyilvántartása 

3 082043 Könyvtári állómány feltárása, megőrzése, védelme 

4 082044 Könyvári szólgáltatásók 

5 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
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6 
082092 Közművelődés- hagyómányós közösségi kűltűrális értékek 

góndózása 

7 082093 Közművelődés- egész éltre kiterjedő tanűlás, amatőr művészetek 

8 082094 Közművelődés – kűltűrális alapú gazdaságfejlesztés 
4.3. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Jánóssómórja várós közigazgatási 

területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a 
közalkalmazóttak jógállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján pályázat útján 
Jánóssómórja Várós Önkórmányzata Képviselő-testülete nevezi ki határózótt időre, illetve 
menti fel. Az egyéb műnkáltatói jógókat a pólgármester gyakórólja.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jógviszónya: 

 fóglalkóztatási jógviszóny jógviszónyt szabályózó jógszabály 

1 közalkalmazótti jógviszóny 2011. évi CXCIX. törvény a közszólgálati tisztviselőkről 

2 munkaviszony 2012. évi I. törvény a műnka törvénykönyvéről 

3 megbízásós jógviszóny 2013. évi V. törvény a Pólgári Törvénykönyvről 

 
 

6. Záró rendelkezés 
Jelen alapító ókiratót a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. febrűár 19. napján kelt alapító ókiratót visszavónóm. 

Kelt: Jánóssómórja, 2017. 07 .03. 

P.H. 

Lőrincz György 
Jánóssómórja Várós Pólgármestere 
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