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Módosító okirat
Egységes szerkezetű alapító okirat

Az előterjesztést – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) és (2)
bekezdéseire figyelemmel – nyilvános ülésen kell tárgyalni.

nyílt szavazás, a módosító okirat és az egységes szerkezetű alapító
okirat elfogadásához az Mötv. 47. § (2) bekezdése és 50. §-a
alapján a Képviselő-testület minősített többségű – az
önkormányzati képviselők több mint felének igen – szavazata
szükséges.
Gencsapáti, 2017. február 8.
(: Varga Albin s.k. :)
igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.), valamint a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről
szóló 120/2014. (IV.8.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján 2015. év folyamán szakértői
vizsgálatot tartottak a Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtárban.
A könyvtári szakértő a rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján, valamint a helyszíni
vizsgálat során megállapította, hogy a Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár a vizsgálat során
feltárt hiányosságok megszüntetése után megfelel a Kultv.-ben előírt alapkövetelményeknek, és a
nyilvános könyvtárak jegyzékén maradhat.
Závogyán Magdolna, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős helyettes államtitkára
54485-1/2016/Közgyűjt. iktatószámú levelében tájékoztatta az Önkormányzatot a szakértő vizsgálat
eredményéről, és felhívta az Önkormányzatot, 2016. november 30-ig tegye meg a szükséges
intézkedéseket és a módosított dokumentumokat küldjük meg a Könyvtári Intézmény számára.
A helyettes államtitkári levél – adminisztrációs hiba miatt – nem került megküldésre
Önkormányzatunk számára, így arról, és a levélben foglaltakról 2017. január 24-én szereztünk
tudomást.
Bodorkós Ferenc polgármester – a dokumentumok felülvizsgálatának és képviselő-testületi
elfogadásának időigénye miatt – 2017. január 26-án kérelmezte a hiányosságok megszüntetésére
meghatározott teljesítési határidő módosítását.

A szakértői vizsgálat a Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtárban az alábbi hiányosságokat tárta
fel:
1.

A Kultv. 54. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a nyilvános könyvtár alapkövetelménye,
hogy „mindenki által használható és megközelíthető”. A könyvtár esetén ez nem teljesül,
ezért kérik, hogy a lehetőségeikhez mérten próbáljanak megoldást találni a könyvtárhasználat
akadálymentessége tételére.

2.

A könyvtárban nem alkalmaznak minőségirányítási és minőségellenőrzési rendszert. A Kultv.
55. § (1) bekezdés k) pontja alapján kérik, hogy a jövőben a szolgáltatások szervezésében a
könyvtári minőségirányítás szempontjait vegyék figyelembe., melyre az EMMI Kultúráért
Felelős Államtitkársága módszertani ajánlást tett közzé.

3.

Az alapító okirat nem tartalmazza teljes körűen a nyilvános könyvtárak alapfeladatait,
valamint a könyvtári alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolását. Hiányzik a
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme.

4.

A 2009-ben készült szervezeti és működési szabályzat több hatályon kívül helyezett
jogszabályra hivatkozik, nem tartalmazza az alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti
besorolását. Kérjük a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő átdolgozását.

5.

A könyvtárhasználati szabályzat nem tartalmazza
o
o

6.

a gyűjtemény bemutatását,
a könyvtár elérhetőségét.

A munkaköri leírásban a felelősségi körök nem különülnek el a feladatok felsorolásától. Nem
tartalmaz az elvégzett munka ellenőrzésére, értékelésére vonatkozó előírásokat.

A munkaköri leírások a könyvtárhasználati szabályzat átdolgozása megtörtént, a szervezeti és
működési szabályzat felülvizsgálata folyamatban van.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése alapján a 2015. január 1-jét
követően a költségvetési szervek alapító okiratainak soron következő első módosításakor az okirati
mintáknak megfelelően kell átszerkeszteni a költségvetési szerv korábbi alapító okiratát.
A hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján az alapító okirat módosítással nem érintett részeit az
új nyomtatványnak megfelelően kell átvezetni, anélkül, hogy erről külön rendelkezni kellene a
módosító okiratban. A módosító okiratban csak az alapító okirat módosítására okot adó
változásokat kell szerepeltetni.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár Alapító
Okiratának módosításáról szóló Módosító Okiratot a javasolt módosítással hagyja jóvá, és adja ki az
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.
A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a módosító okiratban foglalt módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen!

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár Alapító Okiratát
az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint
módosítja, és jóváhagyja a 2. számú mellékletbe szereplő,
egységes szerkezetbe Alapító Okiratot, ezzel egyidejűleg
hatályon kívül helyezi a 118/2009. (VIII.27.) számú képviselőtestületi határozattal jóváhagyott alapító okiratát.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Bodorkós Ferenc
polgármestert, hogy jelen előterjesztés 1. számú melléklet
szerinti módosító okiratot, valamint a 2. számú melléklet
szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja.
3. A Képviselő-testület felkéri Bodorkós Ferenc polgármestert,
hogy gondoskodjon a módosító okirat és az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratnak a Magyar Államkincstár
Vas Megyei Igazgatóság részére történő megküldéséről.
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