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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

a 2012. október 29-ei ülésére 
 

 

 

Tárgy:   Döntés az Önkormányzat 2013. évre vonatkozó belsőellenőrzési tervéről 

 

Előterjesztő:   Szalay István polgármester 

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszere keretében valósul meg, beleértve a belső ellenőrzést is. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. §-a 

szerint az államháztartási kontrollok - mint például a belsőellenőrzés - célja: az 

államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, 

hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása.  

Az önkormányzatnak, mint gazdálkodó szervnek kötelessége (és egyben érdeke is) 

ellenőrzési rendszerét kialakítani, működését megszervezni és megállapításait folyamatosan 

hasznosítani.   

A belsőellenőrzés során tett észrevételek, javaslatok előmozdíthatják a szabályszerűbb 

munkavégzést a folyamatosan változó szakmai, gazdálkodási és számviteli szabályok között. 

A helyi önkormányzatnak a belsőellenőrzés keretében kell gondoskodni a felügyelt 

költségvetési szervek ellenőrzéséről is.  

Az új szabályozás szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a 

képviselő-testület az előző év november 15-éig hagyja jóvá.  

A helyi önkormányzat és költségvetési szervei belsőellenőrzésére vonatkozó részletes 

szabályokat „a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről” szóló 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet határozza meg.  

  

Kakucs Község Önkormányzata az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulással 

közösen látja el a belső ellenőri feladatokat, melyet a lehívott állami normatívából fedez.  

Amennyiben a jövő évi költségvetési törvény nem teremt központi forrást a belsőellenőrzések 

finanszírozására, úgy önkormányzatunknak a jövő évi költségvetésben eredeti előirányzatot 

kell majd biztosítania az ellenőrzés elvégeztetésére.  

 

Az előző évek során az Óvoda létszámgazdálkodását, a Konyha működését, a helyi 

iparűzési adórendszert, illetve a Hivatal szabályzatait ellenőriztük, az idén javasoljuk az 

Önkormányzat közalkalmazottainak, köztisztviselőinek besorolását ellenőrizni abból a célból, 

hogy az alkalmazottak besorolása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat 

megtárgyalni, s a 2013. évi belsőellenőrzési tervre tett javaslatot elfogadni szíveskedjen.   
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Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2012. (………….) Határozata: 

Az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervéről 

  
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el az 

Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét: 

 

„KAKUCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

2013. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

Sor-

szám 

Ellenőrzött 

szerv, 

szervezeti 

egység 

Az ellenőrzés 

célja, tárgya, 

ellenőrzött 

időszak 

Azonosított 

kockázati 

tényezők (*) 

Az 

ellenőrzés 

típusa, 

módszerei 

(**) 

Az ellen-

őrzés 

tervezett 

üte-

mezése 

(***) 

Az 

ellenőr-

zésre 

fordí-

tandó 

kapa-

citás 

(ellenőri 

nap) 

(****) 

1 

 

Önkor-

mányzat és 

intézményei 

 

 

Munkaügyi 

folyamatok 

Célja: annak 

vizsgálata, hogy a 

közalkalmazottak, 

köztisztviselők 

besorolása 

megfelel-e a 

jogszabályi 

előírásoknak 

 

Tárgya: 
közalkalmazottak, 

köztisztviselők 

besorolása (kb. 25 

fő) 

 

Időszak: 2013. 

év, jelen helyzet 

 

- Jogszabályi 

előírások be 

nem tartásában 

rejlő 

kockázatok 

 

- Megfelelő 

végzettség 

hiánya 

 

Típusa: 

Szabály-

szerűségi 

ellenőrzés 

 

Módszerei: 

 

Dokumen-

tumok szúró-

próbaszerű, 

esetenként 

tételes 

ellenőrzése 

 

2013. 

május 

 

Jelentés: 

2013. 

június 

30. 

 

12 belső 

ellenőri 

nap 

 

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen 

a kockázatelemzés dokumentumai. 

** A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján. 

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. 

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és 

emberi erőforrás.” 

Felelős:           jegyző 

Határidő:       értelemszerűen  
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

a 2012. október 29-ei ülésére 
 

  

Tárgy:  Döntés az Általános Iskola további működtetéséről 

Előterjesztő:  Szalay István polgármester 

Szavazás módja:  minősített többség 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (24) bekezdése alapján a 

települési önkormányzat 2012. évben szeptember 30-ig kinyilvánítja szándékát az állami 

intézményfenntartó központnak, és 2012. október 30-ig dönt, hogy a rendelkezésére álló 

saját és átengedett bevételek terhére a következő naptári évben kezdődő tanévtől, tehát 

2013. szeptember 1-jétől a 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú település esetén a 

működtetést az államtól képes (vagy nem) átvállalni. 

 

A Képviselő-testület a 130/2012. (09. 28.) Határozatával szándéknyilatkozatot fogadott el arra 

vonatkozóan, hogy az Általános Iskolát a továbbiakban is működtetni kívánja, viszont október 

30-áig a végleges döntést kell meghoznia, hogy a nyilatkozatát fenntartja-e, vagy visszavonja.  

Ennek megfelelően két határozati javaslatot csatolunk. 

 

Kérjük a tárgyban a döntés meghozatalát. 

 

 

1. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2012. (………….) számú Határozata: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés a) pontja 

alapján meghozott döntésről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Nkt. 74. § (5) bekezdésében, továbbá a 

97. § (24) bekezdés a) pontja alapján vállalja az önkormányzat illetékességi területén lévő, 

saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 

köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a 

szerinti működtetését. 

 

Határidő: 2012. október 30.  

Felelős: polgármester 
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2. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2012. (………….) számú Határozata: 

Döntés az Általános Iskola jövőbeni működtetéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Nkt. 74.§ (5) 

bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat az illetékességi területén lévő, saját 

tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 

köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a 

szerinti működtetését nem képes vállalni, ezért a tárgyban a 130/2012. (09. 28.) Határozatával 

meghozott szándéknyilatkozatot visszavonja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

a 2012. október 29-ei ülésére 
 

Tárgy:  Döntés a Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház Alapító Okiratának 

módosításáról 

 

Előterjesztő:   Szalay István polgármester 

 

Szavazás módja: minősített többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Testület a 2012. szeptember 28-ai ülésén döntött a községi könyvtár nevének 

megváltoztatásáról.   

A névváltozás miatt a Képviselő-testületnek módosítania kell az intézmény alapító okiratát. 

 

A könyvtárakra és közművelődési intézményekre: a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezései az 

irányadóak. Az alábbiakban idézünk a törvényből: 

 

53. § (1) A könyvtárhasználati jog gyakorlását a könyvtári ellátás rendszere biztosítja. 

(2) A nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetése az állam és a helyi 

önkormányzatok feladata. 

(3) Az állami és a helyi önkormányzati fenntartású könyvtárak gyűjteményeit és szolgáltatásait 

úgy kell kialakítani, hogy azok biztosítsák az ismeretek tárgyilagos, sokoldalú közvetítését. 

54. § (1) A nyilvános könyvtár alapkövetelményei: 

a) mindenki által használható és megközelíthető, 

b) könyvtári szakembert alkalmaz, 

c) rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel, 

d) rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva, 

e) helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek, 

f) statisztikai adatokat szolgáltat, 

g) ellátja az 55. § (1) bekezdésében felsorolt alapfeladatokat. 

(2) A nyilvános könyvtárakról a muzeális intézményeket nyilvántartó hatóság jegyzéket vezet. A 

központi költségvetési támogatás csak a jegyzékben szereplő nyilvános könyvtárakat, illetőleg 

fenntartóikat illeti meg... 
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55. § (1) A nyilvános könyvtár alapfeladatai: 

a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi, 

b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, 

c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól, 

d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 

(2) A fenntartó kiegészítő feladatokat is meghatározhat. 

 

 64. §
 
 (1) A települési könyvtári ellátás biztosítása a helyi önkormányzatok kötelező feladata. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatot a községi, … önkormányzat nyilvános könyvtár 

fenntartásával, vagy nyilvános könyvtár szolgáltatásának megrendelésével teljesítheti. 

 

68. § (1) A fenntartó az e törvényben foglaltak alapján 

a) meghatározza a könyvtár feladatait és használati szabályzatát, 

b) kiadja alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, 

c) biztosítja a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, ennek során 

figyelembe veszi a miniszter által meghatározott szakmai követelményeket és normatívákat, 

d) jóváhagyja a könyvtár fejlesztésére vonatkozó terv(ek)et, 

e) az országos könyvtári szakértői névjegyzékben szereplő szakértők közreműködésével értékeli 

a könyvtár szakmai tevékenységét, 

f) biztosítja a könyvtár szakmai önállóságát, 

g) ellátja a könyvtár fenntartásával, irányításával kapcsolatos más jogszabályokban 

meghatározott feladatokat. 

 

73. § (1) A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek 

támogatása közcél. 

(2) A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok 

feladata. 

74. § A közművelődési intézmény szerepét … betöltheti: 

a) művelődési otthon, ház, központ, szabadidő központ, közösségi ház, ifjúsági, illetve 

gyermekház, faluház, 
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b) az oktatási és közművelődési, illetőleg egyéb feladatokat ellátó általános művelődési 

központ, 

c) az alaptevékenységéhez kapcsolódóan közművelődési feladatokat is ellátó önálló vagy 

többfunkciós, közös igazgatású kulturális és sportlétesítmény, 

d) minden olyan egyéb közművelődési szolgáltatást ellátó intézmény, amely a polgárok 

közösségi művelődését szolgálja, fenntartójától, működtetőjétől függetlenül. 

75. § Közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény működtetője az állam, települési 

önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint közművelődési megállapodás keretében egyéb 

szervezet (egyesület, alapítvány stb.), illetőleg magánszemély lehet. 

76. § (1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység 

támogatása. 

(2) Ennek formái különösen: 

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, 

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, 

a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, 

d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, 

e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése, 

f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, 

g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 

h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 

… 

78. § (1) A települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos 

megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít. 

… 

(5) Az az önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt tart fenn 

az e törvényben foglaltak alapján: 

a) meghatározza a közösségi színtér, illetve a közművelődési intézmény használati szabályait, 

működésének módját, valamint a közművelődési intézmény feladatait, 
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b) kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, működési engedélyét, 

jóváhagyja, szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését, 

c) biztosítja a feladatok ellátásához és a közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény 

fenntartásához szükséges, e törvény szerinti szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi 

feltételeket, … 

 

A Könyvtár névváltozásához kapcsolódóan annak alapító okiratát tartalmi szempontból is 

felülvizsgáltuk, ezért a változások átvezetésén túl a jogszabályi változásokból eredő 

módosításokat és egyéb aktualizálásokat is elvégeztünk, különösen az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

Korm. rendelet (Ávr.) és a szakfeladatrendről és az állami szakágazati rendről szóló 56/2011. 

(XII. 31.) NGM. rendelet alapján. 

 

Az Alapító Okirat tartalmához az alábbi jogszabályi rendelkezéseket kell figyelembe vennünk: 

Áht. 7. §-a az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: 

(1) A költségvetési szerv jogszabályban vagy az alapító okiratban meghatározott közfeladat 

ellátására létrejött jogi személy. 

(2) A költségvetési szerv tevékenysége lehet 

a) alaptevékenység, amely  a létrehozásáról rendelkező jogszabályban, alapító okiratában a 

szakmai alapfeladataként meghatározott, valamint a (3) bekezdés szerinti, nem haszonszerzés 

céljából végzett tevékenység, 

b) vállalkozási tevékenység, amely haszonszerzés céljából, államháztartáson kívüli forrásból, 

nem kötelezően végzett termelő-, szolgáltató-, értékesítő tevékenység. 

(3) A költségvetési szerv a rendelkezésére álló kapacitásokat szakmai alapfeladata ellátására 

használhatja. Kivételesen az időlegesen szabad kapacitásait nem kötelezően végzett 

tevékenységre is hasznosíthatja. 

Az Ávr. 5. §-a az alábbi előírásokat foglalja magába: 

(1) Az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv 

a) nevét, székhelyét, esetleges telephelyeit, 

b) az alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölését, ha az alapításról jogszabály 

rendelkezett, 

c) közfeladatát és alaptevékenységét az államháztartás szakfeladatrendje szerinti bontásban, 

államháztartási szakágazati besorolását, 

d) illetékességét, működési körét, 

e) irányító szervének nevét, székhelyét, 

f) gazdálkodási besorolását, 

g) vezetőjének megbízási rendjét, és 

h) a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölését. 

(2) Az alapító okirat - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - az alábbiak fennállása esetén 

tartalmazza a költségvetési szerv 

a) jogelődjének megnevezését, székhelyét, 

b) vállalkozási tevékenysége felső határát a módosított kiadási előirányzatok arányában, és 

c) megszűnésének időpontját vagy pontos feltételét, ha határozott időre vagy bizonyos feltétel 

bekövetkeztéig hozzák létre. 

(3) Ha az alapítói jogok és az irányítási jogok gyakorlására jogosult személye eltér, az 

alapítóokiratban mindkettőt meg kell jelölni. Ha a költségvetési szervnek felügyeleti szerve van, 

ezt kell felügyeleti szerv elnevezéssel megjelölni az alapító okiratban. 

(4) Az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni és a módosító okirathoz csatolni az 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is. 
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A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy a Könyvtár alapító okiratának módosítását 

és egységes szerkezetbe foglalt tervezetét fogadja el az alábbi határozati javaslatok alapján: 

 

 

1. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2012. (………….) számú Határozata: 

A Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház Alapító Okiratának 

1/2012. számú módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kakucs Községi Könyvtár részére az 

1998. december 30-án kiadott és a 4/2008. (01. 21.), valamint a 73/2009. (05. 25.) Kt. 

Határozatokkal módosított Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítja: 

 

I. Az Alapító Okirat megnevezése és bevezető rendelkezése helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház 

Alapító Okirata 

 

Kakucs Község Önkormányzata  Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § (1) és 78. § (5) 

bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, valamint a 

szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM 

rendelet alapján a Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház Alapító Okiratának hatályos 

szövegét az alábbiak szerint állapítja meg.” 

 

II. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„1.  A költségvetési szerv neve:   Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház 

  1.1.  Székhelye:    2366 Kakucs, Fő utca 24.” 

 

III. Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„2.  Alapító, fenntartó, irányító szervének neve, székhelye: 
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete;  

       2366 Kakucs, Fő utca 20.” 

 

IV. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„3.  Szakmai felügyeleti szerve:  Nemzeti Erőforrás Minisztérium” 

 

V. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„4.   Jogelőd neve:    Községi Könyvtár Kakucs 

  4.1. A fenntartó jogelődje:  Inárcs-Kakucs Közös Községi Tanács 

  4.2. Eredeti alapítás éve:  1962.” 

 

VI. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„5.  Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
  nyilvános könyvtári ellátás és helyi közművelődési tevékenység támogatása” 

 

VII. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„6.  Államháztartási szakágazati besorolása:  
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  910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

  932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység” 

 

VIII. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„7.  Alaptevékenysége az államháztartás szakfeladatrendje szerinti bontásban: 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

910123 Könyvtári szolgáltatások 

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás (e-pont) 

 932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység” 

 

IX. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„8.   Kiegészítő tevékenysége: 

  910131 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme” 

 

X. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„9.  Kisegítő, vállalkozási tevékenységet nem végez.” 

 

XI. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„10.  Működési köre:   Kakucs község közigazgatási területe” 

 

XII. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„11.  Gazdálkodási besorolása:   önállóan működő költségvetési szerv.  

  Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik; 

pénzügyi-gazdálkodási feladatait Kakucs Község 

Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el.” 

 

XIII. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„12.  Vezetőjének megbízási rendje:  

12.1. A költségvetési szerv vezetőjét Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete bízza meg a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján.  

12.2. A vezető felett a munkáltatói jogokat Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Kakucs község Polgármestere gyakorolja. 

  12.3. A költségvetési szerv képviseletére a mindenkori vezető jogosult.” 

 

XIV. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„13.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási viszonyok megjelölése: 

13.1. Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetően közalkalmazotti, melyekre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 

13.2. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya továbbá lehet munkaviszony, melyekre 

nézve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 

13.3. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.” 

 

XV. Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„14.  Feladatainak ellátására szolgáló vagyon: 

A kakucsi 567 hrsz-ú, 2366 Kakucs, Fő utca 24. szám alatt fekvő, Kakucs Község 

Önkormányzata tulajdonában lévő - könyvtár és közösségi ház megnevezésű - ingatlan, 
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az ingatlanon található épülettel és az épületben leltár szerint nyilvántartott tárgyi 

eszközök.” 

 

XVI. Az Alapító Okirat 15. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„15.  A vagyon feletti rendelkezési jog: 

15.1. A költségvetési szerv kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű 

használatáért a költségvetési szerv vezetője a jogszabályokban meghatározott módon 

felelős.   

15.2. Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet betartásával köteles ellátni. 

15.3. A költségvetési szerv jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító 

anyagi lehetőségeinek függvényében fedezi. 

15.4. A költségvetési szerv intézményi épülete az önkormányzati törzsvagyon része, 

korlátozottan forgalomképes, azzal az Önkormányzat a mindenkor hatályos 

vagyonrendeletében foglaltak szerint rendelkezik.  

15.5. A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a közfeladatainak 

ellátásához szabadon felhasználhatja, de nem idegenítheti és nem terhelheti meg 

azokat.” 

 

XVII. Az Alapító Okirat végére az alábbi szövegrész kerül: 

„Záradék 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapító Okirat módosítását a 

…./2012., s az egységes szerkezetű új Alapító Okiratot a  …./2012. határozatával, a 

2012. október ….-i ülésén hagyta jóvá.” 

 

XVIII.  A Képviselő-testület felhatalmazza 

- a Polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Képviselő-testület 

nevében írja alá,  

- a gazdasági vezetőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba történő változás-bejelentést a Magyar 

Államkincstár felé a határozat meghozatalától számított 8 napon belül tegye meg.  

 

Felelős: polgármester, gazdasági vezető  

Határidő: azonnal és a határozatban foglaltak szerint 

 

2. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2012. (10. …...) számú Határozata: 

a Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház 

Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rónay György Könyvtár és Közösségi 

Háznak az 1998. december 30-án kiadott és a 4/2008. (01. 21.), a 73/2009. (05. 25.), valamint a 

…/2012. (10. …) Határozatokkal módosított és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős:   intézményvezető, jegyző  

Határidő: azonnal 

a …/2012. (… …) sz. képviselő-testületi határozat melléklete 
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Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház 

Alapító Okirata 

 

Kakucs Község Önkormányzata  Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § (1) és 78. § (5) 

bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, valamint a 

szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM 

rendelet alapján a Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház Alapító Okiratának hatályos 

szövegét az alábbiak szerint állapítja meg. 

 

1.  A költségvetési szerv neve:   Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház 

  1.1.  Székhelye:    2366 Kakucs, Fő utca 24.  

 

2.  Alapító, fenntartó, irányító szervének neve, székhelye: 
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete;  

       2366 Kakucs, Fő utca 20. 

 

3.  Szakmai felügyeleti szerve:  Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

 

4.   Jogelőd neve:    Községi Könyvtár Kakucs 

  4.1. A fenntartó jogelődje:  Inárcs-Kakucs Közös Községi Tanács 

  4.2. Eredeti alapítás éve:  1962. 

 

5.  Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
  nyilvános könyvtári ellátás és helyi közművelődési tevékenység támogatása 

 

6.  Államháztartási szakágazati besorolása:  
  910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

  932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

 

7.  Alaptevékenysége az államháztartás szakfeladatrendje szerinti bontásban: 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

910123 Könyvtári szolgáltatások 

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás (e-pont) 

 932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 

 

8.   Kiegészítő tevékenysége: 

  910131 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 

 

9.  Kisegítő, vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 

10.   Működési köre:   Kakucs község közigazgatási területe 

 

11.  Gazdálkodási besorolása:   önállóan működő költségvetési szerv.  
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  Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik; 

pénzügyi-gazdálkodási feladatait Kakucs Község 

Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el. 

 

12.  Vezetőjének megbízási rendje:  

12.1. A költségvetési szerv vezetőjét Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete bízza meg a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján.  

12.2. A vezető felett a munkáltatói jogokat Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Kakucs község Polgármestere gyakorolja. 

  12.3. A költségvetési szerv képviseletére a mindenkori vezető jogosult. 

 

13.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási viszonyok megjelölése: 

13.1. Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetően közalkalmazotti, melyekre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 

13.2. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya továbbá lehet munkaviszony, melyekre 

nézve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 

13.3. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 

 

14.   Feladatainak ellátására szolgáló vagyon: 

A kakucsi 567 hrsz-ú, 2366 Kakucs, Fő utca 24. szám alatt fekvő, Kakucs Község 

Önkormányzata tulajdonában lévő - könyvtár és közösségi ház megnevezésű - ingatlan, 

az ingatlanon található épülettel és az épületben leltár szerint nyilvántartott tárgyi 

eszközök. 

 

15.   A vagyon feletti rendelkezési jog: 
15.1. A költségvetési szerv kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű 

használatáért a költségvetési szerv vezetője a jogszabályban meghatározott módon 

felelős.   

15.2. Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet betartásával köteles ellátni. 

15.3. A költségvetési szerv jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító 

anyagi lehetőségeinek függvényében fedezi. 

15.4. A költségvetési szerv intézményi épülete az önkormányzati törzsvagyon része, 

korlátozottan forgalomképes, azzal az Önkormányzat a mindenkor hatályos 

vagyonrendeletében foglaltak szerint rendelkezik.  

15.5. A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a közfeladatainak 

ellátásához szabadon felhasználhatja, de nem idegenítheti és nem terhelheti meg azokat. 

 

Záradék 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapító Okirat módosítását a …./2012., 

s az egységes szerkezetű új Alapító Okiratot a  …./2012. számú határozatával, a 2012. október 

…-i ülésén hagyta jóvá. 

 


