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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratát 2014. március 27-én 

módosította utoljára a képviselő-testület, mely akkor az államháztartási szakfeladat kódok 

helyet kormányzati funkció kódokra való áttérés miatt vált szükségessé.   

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2015. január 1-től 

formanyomtatvány használatát írja elő a törzskönyvi jogi személyek alapító, megszüntető és 

módosító okiratai tekintetében.  

Az Áht. 111. § (26) bekezdése értelmében a jogszabályváltozás a már megalapított 

költségvetési szervek alapításának érvényességét nem érinti, azonban a költségvetési szerv 

alapító okiratának 2015. január 1-jét követő módosításánál az alapító okiratot a kincstár által 

közzétett formanyomtatványnak megfelelően módosítani kell.  

 

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézménynél az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma a könyvtár működésére vonatkozóan 2016. november 8-án vizsgálatot tartott. 

Az alapdokumentumok átnézése során észrevételezésre került, hogy az alapító okirat nem 

tartalmazza a 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelem megnevezésű 

kormányzati funkciót, melynek pótlása szükséges.  

 

Jelen módosítás során az intézmény kormányzati funkció kódja bővül a fenti feladattal, illetve 

az Áht. rendelkezéseinek megfelelően és teljesítve azt, már az új formanyomtatvány szerint 

készültek el a dokumentumok.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására.  

 

Polgár, 2017. február 2. 

 

 

     Tisztelettel:  

 

 

         Tóth József 

         polgármester 

 

 



Határozati javaslat 

    …./2017. (II. 16.) sz. határozat 

  
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

Alapító Okiratának módosítására vonatkozó javaslatot és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a határozat 1. számú melléklete szerinti, 

az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár  Alapító 

Okiratának módosító okiratát elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület az előterjesztés 2. számú melléklete 

szerinti, az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár  

Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratát elfogadja. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen 

határozattal elfogadott módosító okiratot, valamint a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 

a Magyar Államkincstár illetékes szerve részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

 


