
A Képviselő-testület 65/2016. (II. 11.) sz. kt. határozatának melléklete 

Okirat száma:II/563/2016. 

M Ó D O S Í T Ó     OKIRAT 

A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár  Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete által 2014. szeptember 25. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a 65/2016. (II. 11.) sz. kt. határozatra 
figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
   
1. Az Alapító Okirat bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a  alapján a Mezőkovácsházi 

Városi Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

 
2.  Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:  
 

1.A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 
 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 162. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  5800 Mezőkovácsháza, Táncsics u. 26. 
 
3. Az Alapító Okirat az alábbi 2. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:  

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1.A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. január 01. 

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

2.2.1.megnevezése: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 

2.2.2.székhelye:5800 Mezőkovácsháza Árpád u. 176. 
 

 
4. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:  
 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1 A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 



3.1.1. megnevezése: Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

   3.1.2. székhelye: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. 

       3.2. A költségvetési szerv fenntartó szervének 

3.2.1.  megnevezése: Mezőkovácsházi Városi Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. 
  

 
5.  Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:  
 
 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 
4.1.A költségvetési szerv közfeladata: Könyvtári, levéltári tevékenység az 1997. évi CXL. törvény 
szerint 
 

      4.2.A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége: Könyvtári tevékenység, könyvtári szolgáltatások 
nyújtása, könyvtári állományok nyilvántartása, gyarapítása. 
 
4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

2 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 

egyéb szolgáltatások 

3 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

4 082044 Könyvtári szolgáltatások 

5 
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és 

megóvása 

6 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

7 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

 
4.5.A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Mezőkovácsháza Város 
közigazgatási területe és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében a Békés Megyei 
Könyvtárral kötött megállapodás szerinti települések. 

 
6. Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 

5.A költségvetési szerv szervezete és működése 
 



5.1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Képviselő-testület – pályázat alapján – a 
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki. A kinevezés 
határozott 5 év időtartamra szól. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. 

 
5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazott  1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak jogállásáról 

2 Munka jogviszony 2012. évi I. tv. A munka törvénykönyvéről 

 
 
7. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:  

 
6.Záró rendelkezés 

 
 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. szeptember 25. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 
 
 
8. Az Alapító Okirat 7.  8. 9. 10. 11. 12. pontjai hatályukat vesztik. 
 
9.  Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 

Kelt: Mezőkovácsháza, 2016. február 11. 

P.H. 

Varga Gusztáv 
polgármester 

 
 


