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ELŐTERJESZTÉS 

a Biatorbágyi Karikó János Könyvtár Alapító okiratának módosításáról 

 
 
A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról szóló 

2020. évi XXXII. törvény értelmében a kulturális intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottaknak 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) jogviszonya a törvény erejénél 

fogva, 2020. november 1-jei hatállyal a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti 

munkaviszonnyá alakul át. 

Ezen jogszabályváltozásból eredően szükségesség vált a Karikó János Könyvtár alapító okiratának 

módosítása, a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendjéről szóló 5.1. pont és a költségvetési 

szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonyáról szóló 5.2. pontok tekintetében. 

 

Kérem a Képviselő-testületet a Biatorbágyi Karikó János Könyvtár módosító okiratának és az 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadására. 

 
 
 
Biatorbágy, 2020. augusztus 24. 
       
                                                              Tisztelettel: 
 
 
        Tarjáni István s.k. 
         Polgármester 
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Határozati javaslat I. 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2020. (…. ..) határozata 

 

A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár Alapító okiratának módosításáról 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Biatorbágyi Karikó János 
Könyvtár Alapító okiratának módosítását. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ (7) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva 2020. november 1-jei hatállyal 
 

módosítja 
 
a Biatorbágyi Karikó János Könyvtár Alapító okiratának következő pontjait:  
 

1. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt Biatorbágy 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vonatkozó jogszabályok alapján pályázat 
útján, 5 évig terjedő időszakra nevezi ki. A munkáltatói jogokat Biatorbágy Város 
Polgármestere gyakorolja. 

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

 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv.  
2 megbízási jogviszony a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 

 
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
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Határozati javaslat II. 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2020. (…...) határozata 

 

a Biatorbágyi Karikó János Könyvtár Módosító okiratának elfogadásáról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Biatorbágyi Karikó János 
Könyvtár alapító okiratát módosító okiratot. 
 
A módosító okirat jelen határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
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Határozati javaslat III. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2020. (…. ..) határozata 
 

a Biatorbágyi Karikó János Könyvtár Alapító okiratának elfogadásáról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Biatorbágyi Karikó János 
Könyvtár egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
 
Az egységes szerkezetű alapító okirat jelen határozat mellékletét képezi. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 



Okirat száma: 1/2020./M. 

 

Módosító okirat 

 

 

A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár Biatorbágy Város polgármestere által 2016.09.29. napján 
kiadott PO-44-1/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a és a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti 
jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról 2020. 
XXXII. tv. 1 § (1) b) bekezdése alapján –- a következők szerint módosítom: 

1. Az alapítóokirat 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt Biatorbágy Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a vonatkozó jogszabályok alapján pályázat útján, 5 évig 
terjedő időszakra nevezi ki. A munkáltatói jogokat Biatorbágy Város Polgármestere 
gyakorolja. 
 

 
2. Az alapítóokirat 5.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 
2 megbízási jogviszony a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 

 

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

Kelt: Biatorbágy, „időbélyegző szerint”. 

 

Tarjáni István 

polgármester 

 

https://www.ki.oszk.hu/hir/konyvtari-intezet/xxxii-torveny-kulturalis-intezmenyekben-foglalkoztatottak-kozalkalmazotti
https://www.ki.oszk.hu/hir/konyvtari-intezet/xxxii-torveny-kulturalis-intezmenyekben-foglalkoztatottak-kozalkalmazotti


Okirat száma: 1/2020/A. 

Alapító okirat 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Biatorbágyi Karikó 
János Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Biatorbágyi Karikó János Könyvtár 
1.1.2. rövidített neve: Karikó János Könyvtár 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 3. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2017.01.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Biatorbágy Város Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése székhelye 

1 Faluház és Karikó János Könyvtár 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése: Biatorbágy Város Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § alapján végzett 
könyvtári tevékenység. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár 
tevékenysége A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. értelmében valósul meg.  
A nyilvános könyvtár alapfeladatai: 
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 
- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja, 
- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól,  
- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 
- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
2 082044 Könyvtári szolgáltatások 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Biatorbágy város közigazgatási 
területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt Biatorbágy 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vonatkozó jogszabályok alapján pályázat útján, 
5 évig terjedő időszakra nevezi ki. A munkáltatói jogokat Biatorbágy Város Polgármestere 
gyakorolja. 

 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv.  
2 megbízási jogviszony a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 
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6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Biatorbágy, „időbélyegző szerint” 
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