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Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2023. február 14-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/1459-3/2023. Tárgy: Javaslat a Dunavarsány Város Onkonnányzat Petöfi
Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módositására

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelödésrol szóló 1997. CXL. törvény (a
továbbiakban Kultv. ) 76. § (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat kötelezö feladata a közmüvelődési
alapszolgáltatások megszervezése. A Kultv. 77. § (1) bekezdésében és 78/1. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelöen a közművelödési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében a települési önkormányzat
közművelődési intézményt biztosít.

A kulturális feladatellátással kapcsolatosjogszabályi elöírásoknak Dunavarsány Város Önkormányzata a Petöfí
Művelödési Ház és Könyvtár (a továbbiakban Intézmény) miiködtetésével tesz eleget. Az Intézmény telephelyeit érintő
- közelmúltban bekövetkezett - változásokat a költségvetési szerv alapitó okiratában át kell vezetni, ezért szükségessé
vált az okirat módositása. Az alapító okirat aktualizálásával az okirat 1.2.2. pontjában található telephelyek közüla
Dunavarsányi Helytörténeti Múzeum (2336 Dunavarsány, 969/27. hrsz. ), továbbá a Nagyvarsányi fiókkönyvtár (2336
Dunavarsány, Bartók Béla utca 25. ) keriil töriésre.

A módosítás szükségességét az alábbi változások indokolták:
A MAV Magyar Allamvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Dunavarsány Város Onkormányzata között
2000. év májusában együttműködési megállapodás jött létre. A megállapodásban a felek rögzítették, hogy a magyar
állam tulajdonában és a MAV Zrt. vagyonkezelésében álló, Dunavarsány belterület 969/27 helyrajzi számú, "kivett
üzemi épület" megnevezésű, 1936 m2 teriiletű ingatlan (továbbiakban: Ingatlan) a MAV Zrt. által bérbeadásra kerül az

Onkormányzat részére közösségi célú hasznositás céljából. A megállapodásban foglaltak alapján az Önkonnányzat az
Ingatlant az Intézmény egyik telephelyeként Helytörténeti Múzeum céljára használta és birtokban tartotta.
Az Ingatlan a 150 vonalszámú Budapest (Ferencváros) - Kelebia - országhatár vasútvonalon található, mely a nemzeti
vagyom-ól szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. mellékletének B) pontja alapján az országos törzshálózati vasúti pályák
közé tartozik, ezáltal forgalomképtelen vagyonnak minősül. A MAV Zrt. tajékoztatta az Onkormányzatot, miszerint a
hivatkozott vasútronal nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentöségű beruházással, vasútfejlesztéssel érintett,
melyre tekintettel az együttműködési megállapodás megszüntetése és az Ingatlan MÁV Zrt. részére birtokba visszaadása
vált szükségessé. Fentiekre figyelemmel az együttműködési megállapodás közös megegyezéssel, 2022. szeptember
hónapban megszüntetésre került.

A Nagyvarsányi fiókkönyvtár az elmúlt években a Dunavarsányi Arpád Fejedelem Általános Iskola Bartók Béla
utca 25. szám alatt található épületének egyik termében kapott helyet. Az utóbbi idöszakban azonban jelentösen
megnövekedett a köznevelési intézményben tanuló gyermekek létszáma, minek következtében elkerüllietetlenné vált a
fiókkönyvtárként használt helyiség tanteremmé történő átalakítása. Az Intézmény székhelyén (2336 Dunavarsány,
Petöfí tér 1. ) működö könyvtárban a könyvtári szolgáltatások továbbra is zavartalanul igénybe vehetők a lakosság
számara.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az átszervezés az Intézmény személyi állományát nem érinti. Az
Intézmény fennmaradt két telephelye révén városunkbanjelenleg is teljes körű a közművelödési feladatellátás, melynek
szakmai színvonala nem csorbult a fent leírt változások következtében.



A Kultv. 69/A. §-a, valamint 78/J. § (1) bekezdése elöírja, hogy közmüvelödési intézmény, illetve települési
hatókörü városi könyvtár létesítésével, átszerrezésével és megszüntetésével kapcsolatos intézkedésekhez a miniszter
véleményét elözetesen ki kell kémi. Ennek megfelelően Dunavarsány Város Onkormányzatának Polgármestere kérte a
Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetöjének előzetes véleményét. A miniszteri válaszban megküldött vélemény
szerint - tekintettel arra, hogy ajogszabályok által eloírt feladatok ellátása városunkban megtörténik - a közművelödési
és könyvtári feladatellátás átszervezését a miniszter támogatja.

Az Intézmény módosító okiratátjelen elöterjesztés 1. számú melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot pedig a 2. számú melléklet tartalmazza.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt K.épviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat elfogadni szi'veskedjen.

Határozati "avaslatok:

1. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testűlete
a) a Dunavarsány Város Onkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár alapftó okiratának - jelen

határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti, DV/1459-1/2023. okiratszámú -
módosítását jóváhagyja,

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

Allamkincstárnál szükséges intézkedések megtételére.

Határido; azonnal

Felelős: Polgármester

2. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a Dunavarsány Város Onkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának - jelen

határozat meghozatalát segítő elŐterjesztés 2. számú melléklete szerinti, DV/145 9-2/2023. okiratszámú -
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja,

b) felhatalmazza a Polgármestert a törzskönyvi bejegyzés módosítása érdekében a Magyar
Allamkincstárnál szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslatok elfogadása egyszerű többséget igényel.

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

Az előterjesztést készi'tette: Lex Lilla intézményfelügyeleti referens

Mellékletek: 1. számú melléklet: Módosító okirat

2. számú melléklet: Alapító okirat

Dunavarsány, 2023. február 7.

3hi <Wi í/^(^'
r^Őné Var^a Tünde

polgármester

Az előterjesztés törvényes: ^. c^l
dr. Szilágyi Ák\&

Jegyzö



1. számú melléklet

Okiratszáma: DV/1459-1/2023.

Módosító okirat

Dunavarsány Város Onkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár a Dunavarsány
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2020. október 27. napján kelt, 14065-
2/2020. számú alapftó okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-
a alapján - ............... számú képviselő-testületi határozatra figyelemmel - a következők
szerint módosítom:

A jelenleg hatályos alapító okirat 1. 2. 2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.

1. 2. 2. telephelye(i):

telephely megnevezése

1 Dunavarsányi Polgárok Háza

2 Petőfi Szabadidő Park

telephely címe

2336 Dunavarsány, Arany János utca 1.

2336 Dunavarsány, Sport utca 25.

A jelenleg hatályos alapító okirat 4. 1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.

4. 1. A költségvetési szerv közfeladata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján kulturális szolgáltatás, különösen a
nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 64. § (2J bekezdés a) pontja szerinti nyilvános könyvtári ellátás, valamint a 76. § (3)
bekezdése szerinti közművelődési alapszolgáltatások biztositása.

A jelenleg hatályos alapító okirat 4. 3. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: művelődő közösségek létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő
közösségek számára helyszi'n biztosítása; a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése; a
hagyományos közösségi kulturális értékek átörökftése feltételeinek biztositása; az amatőr alkotó-
és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása. A költségvetési szerv könyvtári
alaptevékenysége keretében gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és
rendelkezésre bocsátja; biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését; a
könyvtárhasználókat segi'ti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az
egész életen át tartó tanulás folyamatában; segíti az oktatásban, képzésben részt vevők
információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés
lehetőségét; kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez.



A jelenleg hatályos alapító okirat 5. 1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.

5. 1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a költségvetési szerv vezetőjét pályázat
útján történő kiválasztást követően Dunavarsány Város Onkormányzat Képviselő-testülete nevezi
ki legfeljebb 5 év határozott időtartamra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben,
illetve a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási
követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes
kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. [X. 30.] EMMI rendelet 3-6. §-ában
foglaltak alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Dunavarsány, "időbélyegző szerint"

P. H.

Gergőné Varga Tünde polgármester



2. számú melléklet

Okiratszáma: DV/1459-2/2023.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Dunavarsány Város
Onkormányzat Petőfi 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. rövidi'tett neve: Petőfí 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 tele hel címe

1 Dunavarsán i Pol árok Háza 2336 Dunavarsán , Aran ános utca 1.

2 Petőfi Szabadidő Park 2336 Dunavarsán , S ort utca 25.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2. 1. A költségvetési szerv alapi'tásának 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 vetési szervének

me nevezése székhel e

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



3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3. 1. A költségvetési szerv irányftó szervének

3. 1. 1. megnevezése: Dunavarsány Város Önkormányzatának 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 kulturális szolgáltatás, különösen a
nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a
muzeális intézményekról, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdés a) pontja szerinti nyilvános könyvtári ellátás, valamint
a 76. §[3] bekezdése szerinti közművelődési alapszolgáltatások biztosítása.

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

szaká azatszáma szaká azatme nevezése

1 910110 Közművelődési intézmén ektevéken sé e

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: művelődő közösségek létrejöttének elősegftése,
működésüktámogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő
közösségek számára helyszín biztosítása; a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése; a
hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztositása; az amatőr
alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása. A költségvetési szerv
könyvtári alaptevékenysége keretében gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja,
megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja; biztosítja más könyvtárak állományának és
szolgáltatásainak elérését; a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs
műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában; segfti az
oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az
adatbázisokból történő információkérés lehetőségét; kulturális, közösségi és egyéb
könyvtári programokat szervez.

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

kormányzati kormányzati funkció megnevezése
funkciószám

1 082042 Kön ári állomán ara (tása, n ilvántartása

2 082043 Kön tári állomán feltárása, me őrzése védelme

3 082044 Kön ári szol áltatások

4 082091 Közművelődés-közössé i 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 pályázat
útján történő kiválasztást követoen Dunavarsány Város Onkormányzat Képviselő-testülete
nevezi ki legfeljebb 5 év határozott időtartamra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. törvényben, illetve a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és
foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről,
valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosftásáról szóló 39/2020. (X. 30. ) EMMI
rendelet 3-6. §-ában foglaltak alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester
gyakorolja.

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 A munka törvén kön érőlszóló 2012. évi I. törvén

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


