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Javaslat a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ alapító okiratának 

módosítására 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, 
valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 
(továbbiakban: törvény) 1. § (2) bekezdése szerint a hatálya alá tartozó, költségvetési 
szervként működő kulturális intézményben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya a 
törvény erejénél fogva, a 2. § (8) bekezdésében meghatározott időpontban, 2020. november 1. 
napján a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá alakul 
át. 
 
A kulturális intézményekben foglalkoztatottak jogviszonyának módosulása az intézmények 
alapító okirata 5.2. pontjának módosítását és annak törzskönyvi nyilvántartásban történő 
átvezetését teszi szükségessé. 
 
A törvény 3. § (8) bekezdése alapán a kulturális intézmények alapító okirataiban a törvény 
alapján bekövetkezett változások törzskönyvi nyilvántartásba vételét az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/C. § (5) 
bekezdésében foglaltaktól eltérően a törvény hatálybalépését követő 60 napon belül kell 
elvégezni. A törvény fenti rendelkezéseinek 2020. július 1. napján történő hatályba lépésére 
tekintettel a határidő 2020. augusztus 30.-án telik le. Ennek megfelelően a törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejelentésnek 2020. augusztus 10. napjáig eleget kell tenni. 
 
További módosításokat tesz szükségessé a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult. törvény) 
előírásai a települési önkormányzatok közművelődési feladataival kapcsolatos közművelődési 
alapszolgáltatások körére, és közművelődési intézmény típusára vonatkozóan. 
 
A közművelődési alapszolgáltatásokat az önkormányzatok adottságaik figyelembevételével 
kell hogy megszervezzenek a Kult. törvényben meghatározottak szerint. Vannak kötelező 
alapszolgáltatások, amit minden önkormányzatnak meg kell szerveznie. A további 
alapszolgáltatásokat a Kult. törvény lakosságszám alapján differenciál. A közművelődési 
intézmény típusára vonatkozóan is meghatároz szabályokat a Kult. törvény. 
 
A fentiek miatt szükséges az intézmény nevét módosítani az intézmény típusának (művelődési 
központ) megfelelően. 
A telephelyek megnevezésének, a szakágazati besorolásnak aktualizálása is módosítást 
igényel. 
 
 
A fentieknek megfelelően elkészült a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ 
aktualizált alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetű alapító okirata. 
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Határozati javaslat: 
 
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 39/2016. (II. 24.) számú határozatával 
elfogadott, Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ alapító okiratát módosító okiratot 
az 1. számú mellékletének, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 2. számú 
mellékletének megfelelő tartalommal elfogadja. Jelen módosító okirat 2020. november 01. 
napjától kell alkalmazni. 
Felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására. 
 
A Képviselő-testület utasítja a Gárdonyi Polgármesteri Hivatalt vezető Jegyzőt, hogy az 
intézmény vezetője részére a módosított és egységes szerkezetben foglalt alapító okiratot 
küldje meg, továbbá a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság részére a 
változásbejegyzési kérelmet készítse elő, melynek 8 napon belüli benyújtására felkéri a 
polgármestert. 
 
Határidő: 2020. augusztus 10. 
Felelős:   Tóth István polgármester 
  Jankovics Zoltánné jegyző 

Gárdony, 2020. augusztus 04. 

Tóth István   
 polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készítette: dr. Drdul Emília intézményi szervező 
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Okirat száma: GRD/……./2020 

Módosító okirat 

A Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ Gárdony Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete által 39/2016. (II. 24.) számú határozatával elfogadott alapító 
okiratát – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján 
figyelemmel a ……./2020. (VIII. 05.) önkormányzati határozatra – a következők szerint 
módosítom:  
 
1. Az alapító okirat 1.1.1. pontjában a „Kulturális” szövegrész helyébe a „Művelődés” szöveg 
lép. 
 
2. Az alapító okirat 1.1. pontja a következő 1.1.2. alponttal egészül ki: „1.1.2. rövidített neve: 
Gárdonyi Géza KMK” 
 
3. Az alapító okirat 1.2.2. pontjában foglalt táblázat 
1. sorában a „Könyvtár” szövegrész helyébe a „Klausz Gábor Városi Könyvtár” szövegrész 
lép, 
2. sorában a „Közösségi Ház” szövegrész helyébe az „Agárdi Közösségi Ház” szövegrész lép, 
3. sorában a „Dinnyési Templomkert, Hagyományőrző és Turisztikai Központ” szövegrész 
helyébe a „Dinnyési Hagyományőrző Központ” szövegrész lép, 
7. sora „Madárvárta” szövegrész és 8. sora „Madárdal Tanösvény” szövegrész elhagyásra 
kerül. 
 
4. Az alapító okirat 4.2. pontjában foglalt táblázat 1. sorában a „932900 Máshova nem 
sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység” szövegrész helyébe a „910110 
Közművelődési intézmények tevékenysége” szövegrész lép. 
 
5. Az alapító okirat 4.4. pontjában foglalt táblázat 1. sora „054020 Védett természeti területek 
és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása” szövegrész elhagyásra kerül a 
további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával. 
 
6. Az alapító okirat 5.2. pontjában foglalt táblázat 1. sora „Közalkalmazotti jogviszony A 
Közalkalmazotti jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény” szövegrész elhagyásra kerül a 
további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával. 
 
 
Jelen módosító okiratot 2020. november 01. napjától kell alkalmazni. 
 

Kelt: Gárdony, „időbélyegző szerint” 

 

 

P.H. 

Tóth István 
polgármester 


