
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. augusztus 3.
Javaslat a József Attila Könyvtár alapító okiratának, valamint a Közgyűlés 436/2017. (VI.15.)
határozatának módosítására

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke                  

Előkészítő: Dr. László Borbála a humán szolgáltatási osztály vezetője
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző

Meghívott:      Tóth Éva, a JAK igazgatója

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság                                  2017.08.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2017.08.
A napirendi  pont  rövid  tartalma:  A júniusban  elkészült  alapító  okirat  módosítás  kapcsán  a
Magyar Államkincstár hiánypótlási végzést küldött,  amelyben túlnyomórészt formai kifogásokkal
élt. A hiánypótlásra maximum 20 nap áll rendelkezésre.
A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási I Osztály Iktatószám: 12787-14/2017.
Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: ---
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: ----
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2017. 07.20. Ellenőrzés dátuma: 2017. 07.20.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:
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JAVASLAT

 a József Attila Könyvtár alapító okiratának és SZMSZ-ének módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A június  15-ei  ülésén  a  közgyűlés  a  József  Attila  Könyvtár  alapító  okiratának  3.1.1.  pontját
módosította,  az  intézmény  alaptevékenységét  meghatározó  4.3.  pontot  aktualizálta,  továbbá
elhagyta az alapító okirat 5.3. pontját.

Az alapító okirat és a módosító okirat a Magyar Államkincstár (röviden: MÁK) által rendszeresített
nyomtatvány alapján készült.  (A júniusban elfogadott  dokumentumok az előterjesztés 1. számú
mellékletét képezik.) Az okiratokat határidőben megküldtük az Államkincstárnak.

A  Magyar  Államkincstár  Fejér  Megyei  Igazgatósága  hiánypótlási  felhívást  küldött  (2.  számú
melléklet),  amelyben túlnyomórészt  formai  kifogásokat  emelt,  többnyire  a  korábban elfogadott,
általunk most nem módosított részekkel kapcsolatban. 

A kifogásolt pontokat javítottuk, az előterjesztés melléklete az egységes szerkezetű alapító okirat
is.

A 436/2017. (VI.15.) határozat 2. pontja rendelkezik arról, hogy az alapító okiratot be kell nyújtani a
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságának, a módosítások törzskönyvi nyilvántartáson
való átvezetése érdekében, a 3. pont értelmében a bejegyzést követően a határozatot meg kell
küldeni a József Attila Könyvtár részére. Mindkét pont határidejét módosítani szükséges. A MÁK 10
napos határidőt jelölt meg, kértük ennek meghosszabbítását, erre még nem kaptunk választ, így a
határozatot annak meghozatalát követően haladéktalanul meg kell küldeni az Államkincstárnak.

Az előterjesztést az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság  a  közgyűlési  előterjesztések  postázása  után  tárgyalta,  ezért  a  bizottsági  vélemények
ismertetésére a közgyűlés ülésén, szóban kerülhet sor.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2017. (VIII.03.) határozata  

a József Attila Könyvtár alapító okiratának és a Közgyűlés 436/2017. (VI.15.) határozatának
módosításáról   

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése a  436/2017.  (VI.15.)  határozata  1.  pontját  az
alábbiakra módosítja:

 „  1.Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  171/2015.  (IV.23.)   határozata  2.  számú
mellékletével  elfogadott,  a  József  Attila  Könyvtár  Dunaújváros  intézmény  Alapító  Okirata
módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el:

„Okirat száma: 12787-12/2017
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Módosító okirat

A József Attila Könyvtár Dunaújváros Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2015.
április 23. napján kiadott,   926-7/2015 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
.../2017. (VIII.3.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1.2.1. pontjában az „Apáczai Cs. J. u. 9.” szövegrész helyébe az „Apáczai Csere János 
út 9.” szövegrész lép.

2. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 

“3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése:   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
3.1.2. székhelye:    2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.
        

        3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
              3.2.1. megnevezése:     Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

3.2.2.  székhelye:          2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.”

3.  Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.3.  A költségvetési  szerv alaptevékenysége:  A muzeális  intézményekről,  a  nyilvános könyvtári
ellátásról  és  a  közművelődésről  szóló  1997.  évi  CXL.  törvény  55.  §  és  65.  §  alapján:
gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja; 

(a) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól;
(b) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését; részt vesz a könyvtárak

közötti dokumentum- és információcserében; 
(c) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az

egész életen át tartó tanulás folyamatában;
(d) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az

adatbázisokból történő információkérés lehetőségét;
(e) kulturális, közösségi és egyéb programokat szervez;
(f) tudás-,  információ-  és  kultúraközvetítő  tevékenységével  hozzájárul  az  életminőség

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez;
(g) a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi;
(h) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja;
(i) közhasznú információs szolgáltatást nyújt; 
(j) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt; 
(k) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik;
(l)  a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi;
(m) az  általa  üzemeltetett,  kiskorúak  által  is  használható,  internet-hozzáféréssel  rendelkező

számítógépek  használatát  a  kiskorúak  védelmét  lehetővé  tevő,  könnyen  telepíthető  és
használható,  magyar  nyelvű szoftverrel  ellátva biztosítja  a  kiskorúak lelki,  testi  és  értelmi
fejlődésének védelme érdekében.”

4. Az alapító okirat 5. 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
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Az  intézmény  vezetőjét  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  Közgyűlése  nyilvános
pályázat  kiírásával,  legfeljebb 5  év  határozott  időtartamra közalkalmazotti  jogviszonyban bízza
meg  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  és  a  közalkalmazottak
jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény végrehajtásáról  a  művészeti,  a  közművelődési  és  a
közgyűjteményi  területen  foglalkoztatott  közalkalmazottak  jogviszonyával  összefüggő  egyes
kérdések rendezéséről  szóló 150/1992.  (XI.  20.)  Korm. rendelet alapján, és gyakorolja felette a
munkáltatói jogokat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben
foglalt  rendelkezések  alapján.  Az  egyéb  munkáltatói  jogokat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármestere gyakorolja.”

5.  Az alapító  okirat  5.2.  pontjába foglalt  táblázat  2.  sorában a „megbízásos  jogviszony” szövegrész
helyébe „megbízási jogviszony“  szövegrész lép.

6. Az alapító okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül. 

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

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  436/2017.  (VI.15.)  határozata  2.  pontjának
határidejét „a határozat meghozatalát követően azonnal”-ra, a 3. pontja határidejét 2017. augusztus
31-ére módosítja.

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester      
   -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                   a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:   2017. augusztus 31. 

Dunaújváros, 2017. augusztus 3.

Izsák Máté s.k. Tóth Kálmán s.k.
az oktatási, kulturális, ifjúsági és

sportbizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke
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	határozati javaslat

