




















HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 03. napján tartott rendkívüli 
testületi ülésén készült jegyzőkönyvéből. 

 
…./2022. (II. 03.) önkormányzati határozata 
Tárgy: Deszki Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása 
 

HATÁROZAT 
 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete által 2017. június 1. napján kiadott, 615-
4/2017. okirat számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-
a alapján a következők szerint módosítja: 
 

1. ............................................................................................................................... A
z Alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

5.1................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője az 
igazgató. Kinevezését a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján, 
pályázat útján, és felmentését Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
gyakorolja. Egyéb tekintetben a munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester. 

 

2. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép. 

5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

2 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 
 
A módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
 
Erről értesítést kapnak: 
1. Képviselő-testület tagjai 
2. polgármester 
3. jegyző 
4. Magyar Államkincstár 
5. irattár 

 
 
 
 
 
 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 03. napján tartott rendkívüli 
testületi ülésén készült jegyzőkönyvéből. 

 
…./2022. (II.03.) önkormányzati határozata 
Tárgy: Deszki Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának elfogadása 
 
 

HATÁROZAT 
 

1. Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. tv. 8/A §-a alapján a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát – 
módosítással egységes szerkezetben – jelen határozat mellékletét képező tartalommal 
elfogadja. 

2. Az alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
 
 
Erről értesítést kapnak: 

1. Képviselő-testület tagjai 
2. polgármester 
3. jegyző 
4. Magyar Államkincstár 
5. irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



……./2022. (II.03.) önk. hat. melléklete 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Deszki 
Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. ............................................................................................................... A
 költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv 

megnevezése: Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 

1.2. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv 

1.2.1. ...................................................................................................................... s
zékhelye: 6772 Deszk Tempfli tér 8. 

2. ............................................................................................................... A
 költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997. július 1. 

3. ............................................................................................................... A
 költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

A költségvetési szerv irányító szervének 

megnevezése: Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 7. 

A költségvetési szerv fenntartójának 

 megnevezése: Deszk Község Önkormányzata 

székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 7. 



 

 

 

4. ............................................................................................................... A
 költségvetési szerv tevékenysége 

A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári 
ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott 
közművelődési, közgyűjteményi és nyilvános könyvtári feladatok ellátása, mely 
során ellátja az iskolai könyvtári - és a településen élő szerb nemzetiség könyvtári 
feladatait is. 

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 

 
szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Könyvtári, levéltári tevékenység, illetve közművelődési intézmény biztosítása. 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082020 Színházak tevékenysége 

2 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve:színház) 

3 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

4 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

5 082044 Könyvtári szolgáltatások 

6 082092 
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 

7 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

8 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 
 

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Deszk község közigazgatási 
területe 

 

5. ............................................................................................................... A



 költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője 
az igazgató. Kinevezését a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
alapján, pályázat útján, és felmentését Deszk Község Önkormányzat Képviselő-
testülete gyakorolja. Egyéb tekintetben a munkáltatói jogkör gyakorlója a 
polgármester. 

 

5.2. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

2 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
 
 
 

 


