
ELŐTERJESZTÉS 
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. augusztus 26-i rendkívüli ülésére 
 

Javaslat a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ alapító okiratának 
módosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 156/2020. (VIII. 05.) határozatával 
módosította a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ alapító okiratát.  A változás 
bejelentési kérelmünkre a Magyar Államkincstár hiánypótlást küldött, melynek teljesítéséhez 
további dokumentumok beszerzése szükséges. 
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult. törvény) 78/J § alapján a közművelődési 
intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése esetén a miniszter véleményét be kell 
szerezni és annak tartalmát a képviselőtestülettel ismertetni kell. A miniszter véleménye a 
képviselőtestületet nem köti döntése meghozatalában. Átszervezésnek minősül minden olyan 
fenntartói döntés, amely az alapító okiratnak a közművelődési intézmény megnevezésében, 
székhelyében, a közművelődési feladatellátást érintő telephelye megjelölésében vagy 
törlésében, a közművelődési intézmény alaptevékenységében, a közművelődési feladatellátást 
érintő kormányzati funkciók, illetve a közművelődési alapszolgáltatások megjelölésében vagy 
törlésében következik be. 
 
A módosítások azon része, mely nem a véleményezési jogkörbe tartozik átvezetésre kerülhet 
egy újabb döntéssel 2020. 11. 01. hatállyal. 
 
A fentieknek megfelelően elkészült a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ alapító 
okiratának módosítása és egységes szerkezetű alapító okirata. 
 
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. szeptember 03. 
Felelős:   Tóth István polgármester 
  Jankovics Zoltánné jegyző 

Gárdony, 2020. augusztus 25. 

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 – Gárdony 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2020. (VIII. 26.) önkormányzati 
határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom:  
 
1. Az alapító okirat 3. pontja a következő 3.2. ponttal egészül ki: 
    3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
          3.2.1. megnevezése: Gárdony Város Önkormányzat 
          3.2.2. székhelye: 2483 Gárdony, Szabadság utca 20-22. 
 
2. Az alapító okirat 4.1. pontja a „Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 7. pont alapján kulturális szolgáltatás, különösen a 
nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a 
kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása” 
szövegrésszel egészül ki. 
 
3. 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. 
 
4. 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 


