
 

Okirat száma: 30/2015.(V.27.) 

Módosító okirat 

A Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2014.01.22. napján kiadott, 4/2011. (II.17.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint módosítom: 
 

 
1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 5081 Szajol, Kölcsey Ferenc út 2. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Faluház 5081 Szajol, Fő út 32.  
 

 
2. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2004.06.15. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: A helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. év LXV. törvény, 2013. január 1-től Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdése, figyelemmel 
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény előírásaira 

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

2.3.1. megnevezése: Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2.3.2. székhelye: 5081 Szajol, Rózsák tere 1. 
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3. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 5081 Szajol, Rózsák tere 1. 
 

 
4. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján közművelődési 
tevékenység, könyvtári tevékenység. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési 
tevékenység és könyvtári tevékenység. 

4.4. 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 

3 082044 Könyvtári szolgáltatások 

4 
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése 

5 
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális érték 

gondozása (Faluház) 

6 
082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 

művészetek 

7 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

8 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szajol Község közigazgatási 
területe 
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4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv 
vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

4.7. A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: az Áht. 7. § (1) bekezdése 
alapján önálló jogi személy, amely jogszabályban vagy alapító okiratban meghatározott 
közfeladatot lát el. 

 

 
5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt a Mötv. 41. § 
(7) bekezdése alapján (figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint a 150/1992. 
(XI.20.) Korm.rendelet előírásaira) Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza 
meg, nyilvános pályázati eljárás útján, határozott időre. Felette a munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 Munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 
Egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszony (pl. 
megbízási jogviszony) 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv 
szervezeti ábráját, a működésére vonatkozó szabályokat a költségvetési szerv Szervezeti 
és Működési Szabályzata tartalmazza. 

 
 

6. Az alapító okirat 6-12. pontja elhagyásra kerül. 
 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Szajol, 2015. május 27. 

P.H. 

 Szöllősi József 
 alapítói joggyakorló szerv vezetőjének aláírása 
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