Okirat száma: 5 /2017.

Módosító okirat
A Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár Páty Község Önkormányzat Képviselőtestülete által 2012. március 28. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - Páty Község Önkormányzat Képviselőtestületének 416/2017(X.26.) számú határozatára figyelemmel - a következők szerint
módosítom:

1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2071 Páty Kossuth Lajos utca 77.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Közösségi Ház

2071 Páty Rákóczi utca 13.

2

Iskolai és Községi Könyvtár

2071 Páty Rákóczi utca 37.

3

Hagyományok Háza

2071 Páty Kossuth Lajos utca 36.

2. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2009. szeptember 1.
3. Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 2071 Páty Kossuth Lajos utca 83.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Páty Község Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 2071 Páty Kossuth Lajos utca 83.
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4. Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pontja
szerinti kulturális szolgáltatás, a helyi közművelődési tevékenység támogatása; a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény (Kultv.) 76.§-78.§-ban és a Kultv. kormány és miniszteri szintű végrehajtási rendeletei
által meghatározott feladatok.

4.2 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

910100

Könyvtári, levéltári tevékenység

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

4.3.1. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997.évi CLX. törvény (Kultv.) 54.§és 55.§-a szerinti nyilvános könyvtári tevékenység.
4.3.2. Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, kiemelten e körből
a szabadidőparkban, erdőben, táborhelyen rövid ideig tartózkodó látogatókat kiszolgáló
kempingszolgáltatást.
4.3.3. Helyi kulturális örökség gyűjtése, gyűjtemény gondozása és védelme, valamint
feldolgozása és publikálása. A gyűjtemények hozzáférhetőségének biztosítása,
Hagyományok Házának működtetése.
4.4

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

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

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati
tevékenység

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása

082093

Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr
művészetek

082094

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

1

7
8
9
10
11

2

084070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra,
szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

13

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

14

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

12

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Páty Község közigazgatási területe

5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § szerinti pályáztatási eljárás
szerint Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza
meg. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés
g) pontja alapján az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak
jogállásáról

2

munkaviszony

2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről

3

megbízási jogviszony

2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről

1

6. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2012. március 28-án kelt alapító okiratát visszavonom.
6. Az alapító okirat 7-16.pontjai, valamint a záradék elhagyásra kerülnek.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Páty, 2017. október 26.
P.H.

Székely László
polgármester
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