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7. számú előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS
a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. július 16-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés 2020. május 19-én fogadta el a kulturális intézményekben foglalkoztatottak
közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények
módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvényt (a továbbiakban: Törvény), amely 2020. július 1.
napjával hatályba lépett.
A Törvény alapján a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya
a törvény erejénél fogva 2020. november 1-jével a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény szerinti munkaviszonnyá alakul át.
A Törvény. 3.§ (8) bekezdése szerint a kulturális intézmények alapító okirataiban e törvény
alapján bekövetkezett változások törzskönyvi nyilvántartásba vételét a Törvény hatálybalépését
követő 60 napon belül kell elvégezni.
Az alapító okirat tartalmát tekintve „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje”,
illetve a „A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya” pontok érintettek a
változásban. Ezekből a pontokból törlésre kerülnek a Kjt. rendelkezései.
Az alapító okirat 5.1. pontjában javításra kerül a vezetői megbízás idejének meghatározása –
a korábban feltüntetett 5 évről legfeljebb 5 évre.
Fentiekre hivatkozva kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a BERZSENYI DÁNIEL VÁROSI
KÖNYVTÁR alapító okiratának módosítását jóváhagyni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a
BERZSENYI DÁNIEL VÁROSI KÖNYVTÁR módosító okiratát és egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát az előterjesztéshez mellékelt formában, elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az okiratok aláírására, és felkéri, hogy az alapító
okirat módosítása miatt szükséges intézkedéseknek a Magyar Államkincstár felé történő megtételéről
gondoskodjon.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: értelem szerint
Marcali, 2020. június 29.
Dr. Sütő László s.k.
polgármester

Okirat száma: 11696/2/2020

Módosító okirat
A Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár 2017. december 5. napján kiadott 7900/3/2017.
számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a
alapján – a Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2020. (VII.16.)
számú határozatára 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:

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szerv élére pályázat
alapján, jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki,
határozott időre, legfeljebb 5 évre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)
alapján. A költségvetési szerv vezetőjét a Képviselő-testület menti fel, az egyéb munkáltatói
jogokat a polgármester gyakorolja.
2. Az alapító okirat 5.2. pontjába foglalt táblázat következő 1. sora elhagyásra kerül
a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával:
5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

Közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

1

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési
és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes
kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm.
rendelet

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

Kelt: Marcali, időbélyegző szerint

P.H.

Dr. Sütő László
Marcali Város Önkormányzatának
polgármestere

Okirat száma: 11696/3/2020.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Berzsenyi Dániel
Város Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 8700 Marcali, Park u. 2.
1.2.2. telephelye:
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telephely megnevezése

telephely címe

Boronka Városrészi Fiókkönyvtár

8700 Marcali, Gárdonyi G. u. 26.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 01. 08.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Marcali Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata:
A Könyvtár az egyetemes, nemzeti és helyi kulturális értékek védelme, megőrzése,
fenntartása és fejlesztése érdekében közkönyvtári ellátást biztosít, egyúttal biztosítja a
nyilvánosság számára a széleskörű és egyenlő hozzáférést (nyilvános
könyvtárhasználati jog). Ennek keretében:
Nyilvános könyvtári ellátás
a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi,
b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és
rendelkezésre bocsátja,
c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól,
d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség
elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a
tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés
lehetőségét,
i) kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat
szervez,
j) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az
életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez,
k) a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve
szervezi.
Közkönyvtári ellátás:
l) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
m) közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
n) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
o) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.

4.2.
1

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

910100

Könyvtári, levéltári tevékenység

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
a)

a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon - a használói és helyi
igényeknek megfelelően - a könyvek, dokumentumok beszerzésével, illetve a
helyismereti dokumentumok gyűjtésével, a könyvtár állományába került
dokumentumok
nyilvántartásával
összefüggő
feladatok
ellátása;

b)

a feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket
jellemző formai és tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből hagyományos
és számítógépes katalógusok készítésével, a könyvtári állomány megőrzésével és
védelmével, a raktározással, a dokumentumok állagának védelmét szolgáló
tevékenységekkel és berendezések telepítésével és működtetésével összefüggő
feladatok ellátása.

c)

4.4.

a rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való
eljuttatása helyben használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a
könyvtári tájékoztatással (a használóknak szóló információ-szolgáltatás, amelynek
speciális feladata az adott könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól való tájékoztatás), a könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb
tevékenységével összefüggő feladatok ellátása.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

2

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
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082044

Könyvtári szolgáltatások

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
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4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Marcali és vonzáskörzetének települései (Könyvtári Szolgáltatási Rendszer keretei között
könyvtárellátási szolgáltatási szerződést kötött települések)
4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: -

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szerv élére pályázat
alapján, jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki,
határozott időre, 5 évre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.),
valamint e törvénynek a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területeken történő
végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján legfeljebb 5 évre a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) alapján. A költségvetési szerv vezetőjét a
Képviselő-testület menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

Közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési
és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes
kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm.
rendelet

1

2

Munkavállalói jogviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2011. évi I. törvény

3

Egyéb jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

