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Előterjesztés
Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye
Alapító Okirat módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
2020. július 1-én lépett hatályba a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti
jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020.
évi XXXII. törvény, mely – egyebek mellett – szabályozza a kulturális intézményekben dolgozók
közalkalmazotti jogviszonyának munkaviszonnyá alakulását.
A törvény 3. § (8) bekezdése szerint 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 – tehát legkésőbb 2020.
augusztus 31-ig.
A hivatkozott rendelkezéseknek megfelelően az intézmény alapító okirata módosításra került és jelen
előterjesztés mellékletét képezi.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Aszód Város Önkormányzati Képviselő-testületének /2020. (VIII.18.) határozata
Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye
Alapító Okirat módosításáról
A Képviselő-testület az Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye
Alapító Okirat módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletében található módosító okiratot, valamint
a módosított alapító okiratot egységes szerkezetben megtárgyalta, és elfogadta.
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2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a dokumentumokat küldje meg a
Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága részére illetve
felhatalmazza a Polgármestert, hogy az esetleges hiánypótlások során járjon el.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2020. augusztus 31.

Aszód, 2020. augusztus 11.
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester

Látta: Dr. Ballagó Katalin
jegyző

2

Okirat száma: 3/2020. (VIII. 18.)

Módosító okirat
Az Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye az Aszód Város
Önkormányzata Képviselő-testülete által 2020. április 20. napján kiadott, 2/2020. számú
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Aszód
Város Önkormányzat Képviselő-testülete
…./2020. (VIII. 18.) számú határozatára
figyelemmel –a következők szerint módosítom:

1.

Az intézmény alapító okiratának 5. A költségvetési szerv szervezete és működése
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, és az annak végrehajtási
szabályairól szóló jogszabály alapján az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján Aszód
Önkormányzatának Képviselő-testület bízza meg, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az
egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény alapján a polgármester gyakorolja. Az intézmény többi alkalmazottja tekintetében a
munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja.
5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

munkaviszony

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

2

megbízási jogviszony

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

„

Kelt: Aszód, „Időbélyegző szerint”
P.H.
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
Polgármester
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Okirat száma: 4/2020. (VIII. 18.)

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Aszód Város
Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye alapító okiratát a következők szerint
adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye
1.1.

A költségvetési szerv megnevezése: Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális
Gyűjteménye

1.2.

A költségvetési szerv rövid megnevezése: Aszódi Integrált Kulturális Intézmény

1.3.

A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 72.
1.3.2. telephelye(i):

telephely megnevezése

telephely címe

1

Civilház

2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 78.

2

Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 2170 Aszód, Szontágh lépcső 2.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003. 03. 24.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Aszód Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.

2.3.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezése

székhelye

Közművelődés Otthona

2170 Aszód, Kossuth Lajos út 72.
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Aszód Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény rendelkezései szerint gondoskodik a városi nyilvános könyvtári ellátás biztosításáról,
a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről
és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról és publikálásáról, valamint kiállításokon és más
módon történő bemutatásáról, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról, közművelődési
alapszolgáltatások biztosításáról.
4.2.

1

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma
910100

szakágazat megnevezése
Könyvtári, levéltári tevékenység

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon a könyvek, dokumentumok
beszerzésével, illetve a helyismereti dokumentumok gyűjtésével, a könyvtár állományába került
dokumentumok nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat ellátja, a könyvtár állományába kerülő
dokumentumokat katalógusok készítésével megőrzi, védi, raktározza, az ezzel összefüggő
feladatokat ellátja. Könyvtári szolgáltatásokat nyújt az anyagok rendelkezésre bocsátásával,
tájékoztatással, illetve ellátja az összefüggő közönségkapcsolati feladatokat.
Múzeumi gyűjteményi tevékenység keretében folyamatosan feltárja és gyarapítja a kulturális javak
gyűjteményét, feldolgozza, publikálja azt és ellátja az összefüggő közönségkapcsolati feladatokat,
kiállításokat és tárlatokat szervez.
A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző
kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítésében részt vesz, feladata
továbbá a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az
állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az
ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi művelődésének segítése, a
szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a
megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok
megvalósítása.
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4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkció megnevezése

1

kormányzati
funkciószám
016080

2

046040

Hírügynökségi, információs szolgáltatás

3

082030

Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

4

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

5

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

6

082044

Könyvtári szolgáltatások

7

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

082062

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs
tevékenység
Múzeumi kiállítási tevékenység

8
9

082063

15

083020

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati
tevékenység
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése
Közművelődés – hagyományos közösségi
kulturális értékek gondozása
Közművelődés – egész életre kiterjedő
tanulás, amatőr művészetek
Közművelődés – kulturális alapú
gazdaságfejlesztés
Könyvkiadás

16

083030

Egyéb kiadói tevékenység

084070

10
11
12
13
14

082064

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

082091
082092
082093
082094

18

086090

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra,
szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
Egyéb szabadidős szolgáltatás

19

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

20

102050

Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok

21

105020

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

17

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Aszód város közigazgatási területe,
illetve a Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény vonatkozásában gyűjtőterület: Acsa, Aszód,
Bag, Dány, Domony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal,
Püspökhatvan, Tura, Valkó, Vácegres, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Verseg, Zsámbok
települések közigazgatási területe.
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, és az annak végrehajtási
szabályairól szóló jogszabály alapján az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján Aszód
Önkormányzatának Képviselő-testület bízza meg, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
Az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény alapján a polgármester gyakorolja. Az intézmény többi alkalmazottja
tekintetében a munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja.
5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

munkaviszony

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

2

megbízási jogviszony

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
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