
a …/2020. (IX. 10.) határozat 1. melléklete 

Okirat száma: I/7978-6/2020.                                                                                        

 

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

testülete által 2020. 07. 02. napján kiadott, I/7978-3/2020. számú alapító okiratát az   

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a …./2020. (IX. 10.) 

határozatra figyelemmel-  a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetőjének megválasztására és a jogviszony megszüntetésére Polgár 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult. Az intézményvezetői feladatok 
ellátására Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat alapján, 
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki, 
határozatott időre, legfeljebb 5 évre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
alapján.   

 A költségvetési szerv vezetője felett az általános munkáltatói jogokat Polgár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyéb munkáltatói jogokat Polgár Város 

Polgármestere gyakorolja.” 

2. Az alapító okirat 5.2. pontjába foglalt táblázat következő 1. sora elhagyásra kerül a 

további szerkezeti egység számozásának értelemszerű megváltoztatásával:  

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

törvény” 
 

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

 

Kelt: Polgár, időbélyegző szerint 

 P.H 

Tóth József 
  polgármester   



a …/2020. (IX. 10.) határozat 2. melléklete 

Okirat száma: I/7978-7/2020.  

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 vezetőjének megválasztására és a jogviszony megszüntetésére Polgár 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult. Az intézményvezetői feladatok 
ellátására Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat alapján, 
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki, 
határozatott időre, legfeljebb 5 évre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
alapján.    



A költségvetési szerv vezetője felett az általános munkáltatói jogokat Polgár Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyéb munkáltatói jogokat Polgár Város 
Polgármestere gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

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

 

 

 
 


