
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény alapító okirata 

módosítása tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény alapító okiratának legutolsó 

módosítása 2014. február 18-án történt. Az azóta eltelt időben többször módosult a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvény (a 

továbbiakban: Kultv.). A törvénynek az alapító okirat felülvizsgálatát igénylő módosítására 2018. 

január 1-i, illetve 2018. április 1-i hatállyal került sor.  

Pontosításra kerültek a törvényben a nyilvános könyvtár alapkövetelményei, a nyitva tartási idő. A 

módosítás kiemeli, hogy a könyvtár részt vesz a kulturális alapellátásban, a könyvtár gyermek- és 

családbarát szolgáltatásokat nyújt. A módosítás a lakosság számától függően differenciálva határozza 

meg a közfeladatként nyújtandó közművelődési alapszolgáltatásokat, célokat. A közművelődési 

alapszolgáltatások hozzáférhetőségének érdekében meghatározza a közösségi művelődési 

intézmény típusait, meghatározza azok minimum-követelményeit. További alapító okirat és szervezeti 

és működési szabályzat módosításokra kerül sor, amint a végrehajtási jogszabályok is megjelennek.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézményben 2017. novemberében könyvtári 

szakértői vizsgálatra került sor. A helyszíni vizsgálat adatlapját 2018. január 10-én kaptuk meg. A 

javaslatokra, megállapításokra az észrevételünket megküldtük a szakértőnek. Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztálya megküldte a hivatalos visszajelzést a nyilvános könyvtár 

helyszíni vizsgálatának eredményéről. A javaslat 2. pontja az intézmény szervezeti és működési 

szabályzatának módosítását tartalmazza, melynek az intézmény igazgatója eleget tett és a képviselő-

testület (fenntartó) jóvá is hagyott.  

Az intézmény könyvtári egységének alapdokumentumaival és működésével kapcsolatban az alapító 

okirat vonatkozásában javasolták, hogy annak teljes körűen tartalmaznia kell a Kultv. 55. § (1) és 65. § 

(2) bekezdéseiben meghatározott nyilvános könyvtári alapfeladatokat.  

Az irat 4. pontja állapít meg a fenntartót érintő további javaslatot, mely szerint a hatékonyabb működés 

érdekében indokolt lenne a könyvtári szakemberek számának növelése.  

Az intézmény létszámát az éves költségvetési rendelet tartalmazza. Az elvárt státusz számokat az 

elkövetkező évek költségvetésének tervezésekor lehet figyelembe venni. 

 

A könyvtári szakértő rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján, valamint a helyszíni vizsgálat 

során megállapította, hogy a hajdúsámsoni Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és 

Muzeális Intézmény könyvtári egysége megfelel a nyilvános könyvtári alapkövetelményeknek, ellátja a 

nyilvános könyvtári feladatokat és a hiánypótlások és intézkedések megtétele után továbbra is a 

nyilvános könyvtárak jegyzékén maradhat. A hiánypótlások határideje 2018. május 15-e.  

 

A Közgyűjtemény Főosztály javaslatának, valamint a törvényi változásoknak megfelelően elkészült az 

alapító okirat módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen.  
 

Határozati javaslat: 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – elhatározza, hogy a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési 

és Muzeális Intézmény alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratát a melléklet szerint elfogadja. 

 

 

 

 



 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Magyar Államkincstárat, valamint a 

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény igazgatóját értesítse.  

 

Határidő: 2018. május 15. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester  

 

 

Hajdúsámson, 2018. április 20. 

 

         Antal Szabolcs  
          polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ***A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.*** 

Az előterjesztést készítette: Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető  

Jogi és Szervezési Osztály: Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető  

Pénzügyi és Gazdasági Osztály: Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető  

Jegyző: Dr. Danku József  

 



Okirat száma:  

 

Módosító okirat 

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény a Hajdúsámson 

Város Önkormányzata által 2014. február 18. napján kiadott alapító okiratát az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a 110/2018.(IV. 26.) 

számú képviselő-testületi határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom: 

 

1. Az alapító okirat 1.) pontjában szereplő a „Székhelye”– mely a módosított okirat 
1.2. pontjában szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4251 Hajdúsámson. Szabadság tér 7.” 
 
2. Az alapító okirat 3. pontja – mely a módosított okirat 4.1. pontjában szerepel– 

helyébe a következő rendelkezés lép:  

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtári 
ellátás, közművelődési feladatellátás és muzeális intézményi tevékenység” 

   
3. Az alapító okirat 4.) pontja - mely a módosított okirat 4.3. pontjában szerepel - 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 
A nyilva nos ko nyvta r alapfeladatai: 
1. a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 

2. gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja, 

3. tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól, 

4. biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

5. részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

6. biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 

7. a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 

8. segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és 

az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, 

9. kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez, 

10. tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, 



11. a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi. 

12. gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 

13. közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 

14. helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 

15. szabadpolcos állományrésszel rendelkezik, 

16. gyermek és családbarát szolgáltatást nyújt. 

 
A ko zmu velo de si alapszolga ltata sok: 
 
1. a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi 
tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja, 
2. a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt, 
3. fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő 
közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. 
4. A ko zo sse gi e s ta rsadalmi re szve tel fejleszte se 
5. a hagyoma nyos ko zo sse gi kultura lis e rte kek a to ro kí te se felte teleinek biztosí ta sa, 
6. az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 
7. a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 
 
Ko ze rdeku  muzea lis kia llí to hely mu ko dtete se: 
1. közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez, 
2. együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival 
segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését.” 
 
4. Az alapító okirat 10.) pontja - mely a módosított okirat 5.1. pontjában szerepel - 

helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
Hajdu sa mson Va ros Ö nkorma nyzata Ke pviselo -testu lete a hata sko re be tartozo  igazgato i 
kineveze st, vezeto i megbí za st – meghata rozott ido re, 5 e vre szo lo an – pa lya zat alapja n adja, a 
ko zalkalmazottak joga lla sa ro l szo lo  1992. e vi XXXIII. to rve ny e s a ko zalkalmazottak 
joga lla sa ro l szo lo  1992. e vi XXXIII. to rve ny ve grehajta sa ro l a mu ve szeti, a ko zmu velo de si e s a 
ko zgyu jteme nyi teru leten foglalkoztatott ko zalkalmazottak jogviszonya val o sszefu ggo  egyes 
ke rde sek rendeze se re kiadott 150/1992 (XI. 20.) Korm. rendelet szerint. Az egye b 
munka ltato i jogokat Hajdu sa mson va ros polga rmestere gyakorolja.” 
 
5. Az alapító okirat 11.) pontja mely a módosított okirat 5.2. pontjában szerepel - 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közalkalmazotti jogviszony  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 Megbízási jogviszony  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

3 Munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény” 

 
6. Az alapító okirat 2.), 12.) és 13.) pontjai elhagyásra kerülnek.  
 
7. Az alapító okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.1. és 2.2. pontokkal 

egészül ki: 



„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2004.01.01. 

 2.2.  A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Hajdúsámson Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.” 
 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni. 

Kelt: Hajdúsámson, 2018. április 

P.H. 

Antal Szabolcs 
polgármester  

 

 



Okirat száma:  

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Petőfi Sándor Városi 

Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény alapító okiratát a következők szerint 

adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény  

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 7. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2004.01.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Hajdúsámson Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Hajdúsámson Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. 



4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtári 
ellátás, közművelődési feladatellátás és muzeális intézményi tevékenység 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 
A nyilva nos ko nyvta r alapfeladatai: 
1. a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 

2. gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, 

3. tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól, 

4. biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

5. részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

6. biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 

7. a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, 

az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 

8. segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és 

az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, 

9. kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez, 

10. tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, 

11. a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi. 
12. gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 

13. közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 

14. helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 

15. szabadpolcos állományrésszel rendelkezik, 

16. gyermek és családbarát szolgáltatásokat nyújt. 

 
A ko zmu velo de si alapszolga ltata sok: 
1. a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi 
tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja, 
2. a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt, 
3. fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő 
közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. 
4. A ko zo sse gi e s ta rsadalmi re szve tel fejleszte se 
5. a hagyoma nyos ko zo sse gi kultura lis e rte kek a to ro kí te se felte teleinek biztosí ta sa, 
6. az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 
7. a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 
 
Ko ze rdeku  muzea lis kia llí to hely mu ko dtete se: 
1. közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez, 
2. együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival 
segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését. 



 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

2 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

4 082044 Könyvtári szolgáltatások 

5 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

6 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység  

7 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység  

8 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

9 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 

10 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

11 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

12 083030 Egyéb kiadói tevékenység  

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Hajdúsámson Város közigazgatási 
területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
Hajdu sa mson Va ros O nkorma nyzata Ke pviselo -testu lete a hata sko re be tartozo  igazgato i 
kineveze st, vezeto i megbí za st – meghata rozott ido re, 5 e vre szo lo an – pa lya zat alapja n adja, a 
ko zalkalmazottak joga lla sa ro l szo lo  1992. e vi XXXIII. to rve ny e s a ko zalkalmazottak 
joga lla sa ro l szo lo  1992. e vi XXXIII. to rve ny ve grehajta sa ro l a mu ve szeti, a ko zmu velo de si e s a 
ko zgyu jteme nyi teru leten foglalkoztatott ko zalkalmazottak jogviszonya val o sszefu ggo  egyes 
ke rde sek rendeze se re kiadott 150/1992 (XI. 20.) Korm. rendelet szerint. Az egye b 
munka ltato i jogokat Hajdu sa mson va ros polga rmestere gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közalkalmazotti jogviszony  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 Megbízási jogviszony  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

3 Munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

 



6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 

ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. február 18. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Hajdúsámson, 2018. április 26. 

P.H. 

Antal Szabolcs 

polgármester 

 

 


