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Tisztelt Képviselő-testület! 

  

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár pályázatot nyújtott be az "Erzsébet a Kárpát-

medencei Gyermekekért Alapítvány"-hoz nyári napközis táborok támogatására. 

 

A táborozás megvalósításához nyújtott támogatást az Alapítvány szolgáltatás vásárlás címen 

nyújtja, így az intézménynek a napközbeni gyermek ellátásról kell számlát adnia az Alapítvány 

felé, amennyiben az sikeres elbírálásban részesül.  

 

Ahhoz, hogy a költségvetési szerv nyári napközis tábort tudjon szervezni szükséges az alapító 

okiratában, az alaptevékenységi körök között szerepelnie az erre vonatkozó kormányzati 

funkció kódnak, mely a jövőben is lehetőséget teremt az ilyen jellegű kezdeményezés 

megvalósítására.     

 

Amennyiben a pályázat kedvező elbírálás alá esik, úgy két hét időtartamra (2020. július 6-10-

ig és 13-17-ig) 40 polgári gyermek vehet részt az intézmény által szervezett nyári napközis 

táborozáson. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására.  

 

Polgár, 2020. június 18. 

 

 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 

 

 

 

 

 



 

 

Határozati javaslat 

    …./2020. (VI. 25.) határozat 

  
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

Alapító Okiratának módosítására vonatkozó javaslatot és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a határozat 1. számú melléklete szerint 

elfogadja az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

alapító okiratának módosító okiratát. 

 

2. A Képviselő-testület a határozat 2. számú melléklete szerint 

elfogadja az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen 

határozattal elfogadott módosító okiratot, valamint a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 

a Magyar Államkincstár illetékes szerve részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

  



…/2020. (VI. 25.) határozat 1. melléklete 

Okirat száma: I/7978-2/2020.                                                                                        

 

Módosító okirat 

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár a Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete által 2017. 02. 16. napján kiadott, 1273-3/2017. számú alapító okiratát az   

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a …./2020. (VI. 25.) 

határozatra figyelemmel-  a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 4.4. pontjában foglalt táblázat a következő 9. és 10. sorral 

egészül ki: 

„9 
082092 közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása” 

10 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés” 

 

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

 

Polgár, 2020. június 25. 

 

Kelt: Polgár, időbélyegző szerint 

 P.H 

Tóth József 

  polgármester   



…./2020. (VI. 25.) határozat 2. melléklete 

Okirat száma:I/7978-3/2020.  

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) az Ady Endre 

Művelődési Központ 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: Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár  

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 6.  

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2004. 01. 01. 

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

2.2.1. megnevezése: Polgár Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 5.  

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Polgár Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

 



 

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. törvényben meghatározott közművelődési és 
közgyűjteményi (könyvtári ellátás) feladatok.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
A Művelődési Központ alaptevékenysége: a település környezeti, szellemi művészeti 
értékeinek, hagyományainak feltárása, megismerése, a helyi művelődési szokások gondozása, 
ezen belül az állandó helytörténeti kiállítási anyag állagának megóvása, restaurálása, 
látogatásának biztosítása. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, a 
helyi ismeretterjesztő, amatőr, alkotó művelődő közösségek tevékenységének támogatása. A 
városi rendezvények szervezése és lebonyolítása. 
A Könyvtár alaptevékenysége: a gyűjtemény és szolgáltatásai helyi igényeknek megfelelő 
alakítása, folyamatos fejlesztései, dokumentumait feltárása, megőrzései, gondozása Kistérségi 
könyvtári feladatok ellátása, szervezése.  

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

2 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

3 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

4 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

5 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

6 082044 Könyvtári szolgáltatások 

7 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

8 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

9 
082092 közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása” 



10 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Polgár város közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét, mint magasabb vezetőt, a Képviselő-testület a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, pályázat útján 5 évre 
bízza meg, közalkalmazotti jogviszonyban. Egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 
gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 Munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

 


