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Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 

február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal „A” épülete (4516. 
Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában megtartott nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
 

DEMECSER VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
17/2014.(II.27.) 

HATÁROZATA 
 

 

Az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának 
módosításáról 

 
Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi 

követelményeknek megfelelően az Erkel Ferenc Művelődési Ház és 
Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja és a határozat  

melléklete alapján foglalja egységes szerkezetbe: 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 
 

I. 
 

A 64/2009.(V.25.) ÖKT határozat III. pontja helyébe az alábbi szövegrész 

lép: 
 

 
III. Alapításáról rendelkező  Demecser Város Önkormányzata 

jogszabály megjelölése: Képviselő-testületének 24/2002.(I.30.) 

ÖKT határozata  
 
 

II. 
 

A 64/2009.(V.25.) ÖKT határozat IV. pontja helyébe az alábbi szövegrész 
lép: 
 

 
IV. Az alapítás ideje:   2002. február 1. 
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III. 
 

A 64/2009.(V.25.) ÖKT határozat V. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
V. Közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 64.§ (1) bekezdése és a 76.§ (1) 

bekezdése szerinti feladatok ellátása 

 
 

IV. 

 
A 64/2009.(V.25.) ÖKT határozat VI. pontja helyébe az alábbi szövegrész 
lép: 

 
VI. Szakmai alaptevékenysége: A települési könyvtári ellátás (nyilvános 

könyvtár) biztosítása, közművelődési 

tevékenység szervezése, végzése, 
támogatása  

 
 

V. 

 
A 64/2009.(V.25.) ÖKT határozat VII. pontja helyébe az alábbi szövegrész 
lép: 

 
VII. Államháztartási szagágazati besorolása: 

 
910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 

 
 

VI. 

 
A 64/2009.(V.25.) ÖKT határozat VIII. pontja helyébe az alábbi szövegrész 
lép: 

 
VIII. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044 Könyvtári szolgáltatások 
083030 Egyéb kiadói tevékenység 

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozás 

013330   Pályázat – és támogatáskezelés, ellenőrzés 
013390   Egyéb kiegészítő szolgáltatások 
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VII. 

 
A 64/2009.(V.25.) ÖKT határozat IX. pontja helyébe az alábbi szövegrész 

lép: 
 
IX. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási 

tevékenységet nem folytat. 
 
 

VIII. 
 

A 64/2009.(V.25.) ÖKT határozat X. pontja helyébe az alábbi szövegrész 
lép: 
 

X. Alapító neve és címe:  Demecser Város Önkormányzata 
      4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. 

 
 

IX. 

 
A 64/2009.(V.25.) ÖKT határozat XI. pontja helyébe az alábbi szövegrész 
lép: 

 
XI. Irányító szervének  

megnevezése és székhelye: Demecser Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. 

 
 

X. 
 

A 64/2009.(V.25.) ÖKT határozat XII. pontja helyébe az alábbi szövegrész 

lép: 
 
XII. Jogállása:    Önálló jogi személyként működő  

költségvetési szerv. A költségvetési 
szervet az intézményvezető képviseli és 

gyakorolja a munkáltatói jogokat az 
intézmény munkavállalói felett. 
 

XI. 
 

A 64/2009.(V.25.) ÖKT határozat XIII. pontja helyébe az alábbi szövegrész 

lép: 
 

XIII. Azonosító adatok: 
a) Törzskönyvi azonosító szám: 658591 
b) Adóigazgatási szám: 16821310-1-15 

c) KSH szám: 16821310-8412-322-15 
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XII. 

 
A 64/2009.(V.25.) ÖKT határozat XIV. pontja helyébe az alábbi szövegrész 
lép: 

 
XIV. Elérhetőségei:  

Telefon: 06/42-233-110 

E-mail: erkelmuvhaz@freemail.hu; 
erkelkonyvtar@freemail.hu  

 
 

XIII. 

 
A 64/2009.(V.25.) ÖKT határozat XV. pontja helyébe az alábbi szövegrész 

lép: 
 
XV. Illetékessége, működési köre: Demecser város közigazgatási 

területe 
 
 

XIV. 
 

A 64/2009.(V.25.) ÖKT határozat XVI. pontja helyébe az alábbi szövegrész 
lép: 
 

XVI. Vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Demecser 
Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete nevezi ki 
pályázat alapján 5 év határozott 
időre és gyakorolja felette a 

munkáltatói jogköröket. Az egyéb 
munkáltatói jogok gyakorlására 
Demecser Város Polgármestere 

jogosult. 
 

 
XV. 

 

A 64/2009.(V.25.) ÖKT határozat XVII. pontja helyébe az alábbi szövegrész 
lép: 
 

XVII. Feladatellátását szolgáló vagyon: A demecseri 680/7 hrsz-ú,  4635 
m2 térmértékű ingatlan, a rajta 

lévő  640 m2 térmértékű épülettel 
együtt. 

 

 

mailto:erkelmuvhaz@freemail.hu
mailto:erkelkonyvtar@freemail.hu
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XVI. 
 

A 64/2009.(V.25.) ÖKT határozat XVIII. pontja helyébe az alábbi szövegrész 
lép: 
 

XVIII. A vagyon feletti rendelkezés: Az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 

önkormányzati rendeletben foglalt 
szabályok szerint  

 
 

XVII. 
 

A 64/2009.(V.25.) ÖKT határozat XIX. pontja helyébe az alábbi szövegrész 

lép: 
 
XIX. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 

megjelölése: 
 

- munkaviszony (munka törvénykönyve szerint), 
 
- közalkalmazotti jogviszony, 

- megbízásos jogviszony, 
- közfoglalkoztatási jogviszony 

 
 

XVIII. 

 
A 64/2009.(V.25.) ÖKT határozat Záradék szövegrész helyébe az alábbi 

szövegrész lép: 
 
 

 
Záradék:  
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel 

lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2009. május 25. napján kelt, a 64/2009. 
(V.25.) ÖKT. határozattal elfogadott, egységes szerkezetű alapító okirat 

hatályát veszti.  
Demecser, 2014. február  
 

K.m.f. 
Kiss Gyula sk.      Barabás Jánosné dr. sk. 

polgármester         jegyző 
  

A kiadmány hiteléül: 
 

Leíró: Székelyné Szilágyi Júlia 
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ERKEL FERENC MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

(egységes szerkezetben) 
 

 

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi 
követelményeknek megfelelően az Erkel Ferenc Művelődési ház és 

könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg: 
 

A költségvetési szerv 
I. Megnevezése:    Erkel Ferenc Művelődési  

Ház és Könyvtár 

 
II. Székhelye:    4516 Demecser, Szabolcs vezér 6. 
III. Alapításáról rendelkező  Demecser Város Önkormányzata 

határozat: Képviselő-testületének 24/2002.(I.30) 
ÖKT határozata  

 
IV. Az alapítás ideje:   2002. február 1. 
                    

V. Közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény 64.§ (1) bekezdése és a 76.§ (1) 
bekezdése szerinti feladatok ellátása 

 
 
VI. Szakmai alaptevékenysége: A települési könyvtári ellátás (nyilvános 

könyvtár) biztosítása, közművelődési 
tevékenység szervezése, végzése, 

támogatása  
 
VII. Államháztartási szagágazati besorolása: 

 
910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 
 

VIII. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044 Könyvtári szolgáltatások 
083030 Egyéb kiadói tevékenység 

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
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082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 
013330   Pályázat – és támogatáskezelés, ellenőrzés 

013390   Egyéb kiegészítő szolgáltatások 
 
 

IX. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet 
nem folytat. 

 

 
X. Alapító neve és címe:  Demecser Város Önkormányzata 

      4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. 
 
 

XI. Irányító szervének  
megnevezése és székhelye: Demecser Város Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 
4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. 

 

 
XII. Jogállása: Önálló jogi személyként működő 

költségvetési szerv. A költségvetési 

szervet az intézményvezető képviseli és 
gyakorolja a munkáltatói jogokat az 

intézmény munkavállalói felett. 
 
 

XIII. Azonosító adatok: 
a) Törzskönyvi azonosító szám: 658591 

b) Adóigazgatási szám: 16821310-1-15 
c) KSH szám: 16821310-8412-322-15 

 

 
XIV. Elérhetőségei:  

Telefon: 06/42-233-110 

E-mail: erkelmuvhaz@freemail.hu; 
erkelkonyvtar@freemail.hu  

 
 
XV. Illetékessége, működési köre: Demecser város közigazgatási 

területe 
 
 

XVI. Vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Demecser 
Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete bízza meg 
pályázat alapján 5 év határozott 
időre és gyakorolja felette a 

munkáltatói jogokat. Az egyéb 

mailto:erkelmuvhaz@freemail.hu
mailto:erkelkonyvtar@freemail.hu
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munkáltatói jogok gyakorlására 

Demecser Város Polgármestere 
jogosult. 

 
 
XVII. Feladatellátását szolgáló vagyon: A demecseri 680/7 hrsz-ú,  4635 

m2 térmértékű ingatlan, a rajta 
lévő  640 m2 térmértékű épülettel 
együtt. 

 
 

XVIII. A vagyon feletti rendelkezés: Az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 

önkormányzati rendeletben foglalt 
szabályok szerint  

 
 
XIX. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 

megjelölése: 
 
- munkaviszony (munka törvénykönyve szerint), 

 
- közalkalmazotti jogviszony, 

- megbízásos jogviszony, 
- közfoglalkoztatási jogviszony 
 

 
Záradék:  

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel 
lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2009. május 25. napján kelt, a 64/2009. 
(V.25.) ÖKT. határozattal elfogadott, egységes szerkezetű alapító okirat 

hatályát veszti.  
 
Demecser, 2014. február 

 
 

Kiss Gyula sk.      Barabás Jánosné dr.sk. 
polgármester        jegyző 
 

 


