
A Képviselő-testület 59/2018. (II. 28.) sz. kt. határozatának melléklete 

Okirat száma: II/____/2018. 

Módosító okirat 

A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által 2016. február 11. napján kiadott, (II/580-1/2016.) számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a 
alapján – az 59/2018. (II. 28.) sz. kt. határozatra figyelemmel – a következők 
szerint módosítom: 
   

1. Az alapító Okirat 3.2. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

      3.2.1. megnevezése: Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
  
      3.2.2. székhelye: Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. 
 
 
2. Az Alapító Okirat 4.4. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 
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 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

5 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

6 082044 Könyvtári szolgáltatások 

7 
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és 

megóvása 

8 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

9 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 
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3. Az alapító Okirat 5.1. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Képviselő-testület – pályázat 
alapján – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt 
nevez ki. A kinevezés közalkalmazotti jogviszonyban, határozott, 5 év időtartamra szól. 
Felette az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. 

 

 
4. Az Alapító Okirat 5.2. pontja helyébe az alábbi táblázat kerül: 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak 

jogállásáról 

2 Munkaviszony 2012. évi I. tv. a munka törvénykönyvéről 

3 
Közfoglalkoztatási 
jogviszony 

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról 

 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
Kelt: Mezőkovácsháza, 2018. február 28. 

P.H. 

Varga Gusztáv 
polgármester 

 
 


