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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onhjrmányzata Képviselő-testületének

2020. október 13-ai rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/14065-3/2020. Tárgy: Javaslat a Petőfi Művelődési Ház és
KÖnyvtár új alapító okiratának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról,
valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXIII. törvény (a
továbbiakban: Tv. ) L § (2) bekezdése szerint a kulturálís intézményben foglalkoztatottaknak a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIIL tör^ény (a továbbiakban: Kjt. ) szerinti
közalkalmazotti jogviszonya e törvény erejénél fogva, 2020. november 1-jei hatállyal a munka
törvényköny^éről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt. ) szerinti munkaviszonnyá alakul át.

A Tv. 3 § (8) pontja szerint a kulturális intézmények alapító okiratában e törvény alapján
bekövetkezett változások törzskönyvi nyilvántartásba vételét az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. QOl. 31. ) Konn. rendelet I67/C. § (5) bekezdésében foglaltaktól
eltérően e törvény hatálybalépését követő 60 napon belül kell elvégezni. Eimek értelmében szükséges
a Dunavarsány Város Onkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár AIapító okiratának 5.2.
pontjában feltüntetett közalkalmazotti jogviszony törlése.

A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár intézményének közösségi színtere kibovült az
önkormányzati tulajdonú Petöfi Szabadidö- és Sport Park ingatlanával (2336 Dunavarsány, Sport u.
25. ). Ezen változást szükséges az intézmény alapító okiratába bejegyezni.

Kérem a Tisztelt Képviselö-testűletet, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatokat elfogadni
sziveskedjen.

Határozati "avaslatok:

1. Dunavarsány Város OnkormányzatánakKépviselő-testüIete
a) jóváhagyja a Dunavarsány Város Onkormányzat Petőfí Művelődési Ház és Könyvtár

AIapító Okiratának - jelen határozat meghozatalát segítő eléterjesztés 1. számú
melléklete szerinti módosításít,

b) felhatalmazza a Polgármestert a dokumentum aláírására,
c) felhatalmazza a Polgármestert, a Magyar AUamkincstárnáI a törzskönyvi bejegyzés

módosítása érdekében szűkséges intézkedések megtételére

Határidő: azonnal

Felelős: Polgarmester



2. Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) jóváhagyja a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Muvelődési Ház és Könyvtár -

jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. swmú melléklete szerinti -
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát,

b) felhatalmazza a Polgírmestert a dokumentum aláírására,
c) felhatalmazza a Polgármestert a Magyar ÁBamkmcstárnáI a törzskönyvi bejegyzés

módosítása érdekében szűkséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslatok elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ogyrendi Bizottság
Humánpolitikai Bizottság

Az előterjesztést készítette: Portik-Cseres Éva intézmény-felügyeleti ügyintéző

Dunavarsány, 2020. október 5.
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okirat száma: 14065-1/2020.

Módosító okirat

Dunavarsány Város Onkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár a Dunavarsány
Város Onkormányzatának Képviselő-testülete által 2019. április 26. napján kiadott, 3198-
3/2019 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a
alapján - ......................... számú képviselő-testületi határozatra figyelemmel - a következők
szerint módosítom:

Az előző alapltó okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1. 1. A költségvetési szerv

1. 1. 1. megnevezése: Dunavarsány Város Onkormányzat Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár

1. 1.2. rövidített neve: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Dunavarsány

1.2. A költségvetési szerv

1. 2. 1. székhelye: 2336 Dunavarsány, Petőfi tér 1.

1. 2. 2. tele hel e i :

tele hel me nevezése

1 Dunavarsán i Hel örténeti Múzeum

2 Na arsán ' fiókkön ár

3 Dunavarsán ' Pol árok Háza

4 Petőfí Szabadidő Park

tele hel címe

2336 Dunavarsán , 969 27. hrsz.

2336 Dunavarsán , Bartók Béla utca 25.

2336 Dunavarsán , Aran ános utca 1.

2336 Dunavarsán , S ortutcaZS.

Az előző alapító okirat 4.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

4. 1. A költségvetési szerv közfeladata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján a helyi közművelődési tevékenység
biztosítása, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény [a továbbiakban: Kultv. ) 64. §(2) a)pont
szerinti nyilvános könyvtári ellátás, valamint a Kultv. 76. §-a alapján a közművelődési
alapszolgáltatások biztosítása.

Az előző alapitó okirat 4. 4. pontjában szerepló' táblázat 5. sora a következó'képpen módosul:

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek
ondozása



Az előző alapitó okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.

S. A költségvetési szerv szervezete és működése

5. 1. A költségvetési szerv vezetőjének megbfzási rendje: a költségvetési szerv vezetőjét a
vonatkozó jogszabályok alapján előírt pályázati eljárással Dunavarsány Város
Onkormányzat Képviselő-testülete a magasabb vezetői beosztásban történő
munkaviszonyban legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg. Az egyéb munkáltatói
jogok gyakorlója a polgármester.

5. 2. A költsé etési szervnél alkalmazásban álló személ ek 'o iszon a:

fo lalkoztatási 'o iszon 'o iszon szabál ozó'o szabál

1 munkaviszon Amunkatörvén kön éről szóló 2012. évi I. törvén

2 me bízási 'o iszon A Pol ári Törvén kön ról szóló 2013. évi V. törvén

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

Kelt: Dunavarsány, "időbélyegző szerint"

P. H.

Gergőné Varga Tünde polgármester



Okirat száma: 14065-2/2020.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évl CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Dunavarsány Város
Onkormányzat Petőfl 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: Dunavarsány Város Onkormányzat Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár

1. 1.2. rövidített neve: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Dunavarsány

1.2. A költségvetési szerv

1. 2. 1. székhelye: 2336 Dunavarsány, Petőfi tér 1.

1. 2. 2. tele hel e i :

tele hel me nevezése

1 Dunavarsán ' Hel örténeti Múzeum

2 Na arsán ' fiókkön ár

3 Dunavarsán i Pol árok Háza

4 Petőfi Szabadidő Park

tele hel címe

2336 Dunavarsán , 969 27. hrsz.

2336 Dunavarsán , Bartók Béla utca 25.

2336 Dunavarsán , Aran ános utca 1.

2336 Dunavarsán , S ortutca25.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2. 1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2000. 07. 01.

2. 2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2. 2. 1. megnevezése: Dunavarsány Város Onkormányzata

2. 2. 2. székhelye: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

2. 3. A költsé etési szerv 'o előd költsé etési szervének

me nevezése székhel e

1 Dunavarsán i Városi Kön ár 2336 Dunavarsán Kossuth La os utca 2.



3. A költségvetésl szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3. 1.1. megnevezése: Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete

3. 1. 2. székhelye: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

3. 2. A költségvetési szerv fenntartójának

3. 2. 1. megnevezése: Dunavarsány Város Onkormányzata

3. 2. 2. székhelye: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4. 1. A költségvetési szerv közfeladata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § [1] bekezdés 7. pontja alapján a helyi közművelődési tevékenység
biztosítása, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv. ) 64. § (2) a) pont szerinti nyilvános
könyvtári ellátás, valamint a Kultv. 76. §-a alapján a közművelődési alapszolgáltatások
biztosítása.

4. 2. Aköltsé etési szerv főtevéken sé ének államháztartási szaká azati besorolása:

szaká azatszáma szaká azatme nevezése

1 910110 Közművelodési intézmén ektevéken sé e

4. 3. A költségvetési szerv közművelődési alapszolgáltatásai: művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segi'tése, a közművelődési
tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása; a hagyományos
közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosftása; az amatőr alkotó- és
előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.

4.4. A költsé etési szerv ala tevéken sé ének kormán zati fúnkció szerinti me 'elölése:

kormányzati kormányzati funkció megnevezése
funkciószám

1 082042 Kön ári állomán ara ftása, n ilvántartása

2 082043 Kön ári állomán feltárása, me őrzése védelme

3 082044 Kön ári szol áltatások

4 082091 Közművelődés- közössé ' és társadalmi részvétel fe'lesztése

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek
ondozása

6 082093 Közművelődés-e ész életre kiter'edő tanulás, amatőr művészetek

7 082094 Közművelődés-kulturális ala ú azdasá fe'lesztés

4. 5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Dunavarsány közigazgatási területe



5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a költségvetési szerv vezetőjét a
vonatkozó jogszabályok alapján előírt pályázati eljárással Dunavarsány Város
Onkormányzat Képviselő-testülete a magasabb vezetői beosztásban történő
munkaviszonyban legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg. Az egyéb munkáltatói
jogok gyakorlója a polgármester.

5. 2. A költsé etési szervnél alkalmazásban álló személ ek 'o iszon a:

fo lalkoztatási 'o 'szon 'o iszon szabál ozó'o szabál

1 munkaviszon A munka törvén kön éről szóló 2012. évi I. törvén

2 me bfzási 'o iszon A Pol ári Törvén kön ről szóló 2013. évi V. törvén


