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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

E-szám: 98/2018. 

Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának 

módosítása és a módosító okirat elfogadása 

Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző 
 

Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 

 

Vezetői ellenőrzés 

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 

előadó osztályvezetője 

Pénzügyi ellenőrzés 

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

  

pénzügyi osztályvezető 

Törvényességi ellenőrzés 

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 

Nagykovácsi, 2018. október 10. 

 

jegyző 

 

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 

 

Nagykovácsi, 2018. október 10. 

        polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

Döntés előkészítő – indokolási rész 

Előzmény: 

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának legutolsó módosítása 

tekintetében a Képviselő-testület a 25/2017. (II. 23.) határozatával döntött. A 

módosítással átvezetésre került a 2015. január 1. napjától használatos iratminta az 

alapító okirat tekintetében, valamint telephelyként feltüntetésre került az 56-os 

emlékszoba. 

Tényállás: 

2017. december 6-án az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtárban a nyilvános 

könyvtári funkció szakértői ellenőrzését végezte az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának Közgyűjteményi Főosztálya. Az ellenőrzés során megállapítást 

nyert, hogy az alapító okirat nem tartalmazza teljeskörűen a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény 55. § (1) és a 65. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvános 

könyvtári alapfeladatokat. 

A szakmai ellenőrzést követően az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 

Intézményvezetője felülvizsgálta a hatályos alapító okiratot, és az alábbi indokok 

alapján kérte az alapító okirat módosítását: 

Az 1997. évi CXL. tv. változásai miatt sor kell kerüljön az Öregiskola Közösségi Ház és 

Könyvtár alapító okiratának módosítására. Az Országgyűlés 2017. július 7-én elfogadta a 

muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely a múzeumi, könyvtári 

területek mellett a közművelődés kérdését szabályozta újra. (2017. évi LXVII. tv., valamint a 

végrehajtási rendelete 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet) 

A változtatások miatt az új/részben új nyilvános könyvtári kötelező alapfeladatokat, illetve a 

kötelező és vállalt közművelődési alapszolgáltatásokat kell az intézmény 

dokumentációjában, így az alapító okiratában is szerepeltetni.  

A nyilvános könyvtár alapfeladatait a CXL. tv. 55. § (1.) pontja, továbbá a 65 § (1.) határozza 

meg. A közművelődés kötelező és vállalt feladatainak felsorolása a 76. § (3.), 77. § (3.) 

pontja adja.  

Nagykovácsi Nagyközség kötelező könyvtári, közművelődési feladata ellátása érdekében 

integrált intézményt tart fenn a CXL. tv. 91/A § 1. pontja szerint.  

Az integrált intézmény miatt a költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási 

szakágazati besorolásnál mindkét funkciót szerepeltettük. (Alapító okirat 4.2. pontja) 

Az elnevezése megfelel az új szabályozásnak is (78.§ (3.) pont), így ez változatlanul 

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár.  

Az intézményvezetői javaslatok alapján elkészítésre került és jelen előterjesztés 

mellékletét képezi az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat és az alapító okirat 

módosítása. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 

javaslat elfogadására. 
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A határozati javaslat elfogadása minősített többségű határozathozatalt igényel. 

 
Melléklet: 

• az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Módosító okirata 

• az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár módosítással egységes szerkezetű Alapító 
okirata 
 

 
Nagykovácsi 2018. október 10. 
  Kiszelné Mohos Katalin 
           polgármester 

  

Határozati javaslat: 

Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító okiratának 
módosítása és a Módosító okirat elfogadása 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító okiratának módosításához szükséges 
Módosító okiratot és az egységes szerkezetű Alapító okiratot a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
  


