
 

 

Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

1-23/2013/JT.                                    Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i nyílt üléséről. 

 

Napirend: Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely Alapító Okiratának 

módosítása 

 

311/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely Alapító Okiratának 

módosítására  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendeletben, valamint a a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről 1997. évi CXL. törvényben foglaltak foglaltakat, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely Alapító 

Okiratát módosító okiratot az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

  

2. A Képviselő-testület az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely az 1. pont 

szerinti módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a 2. sz. melléklet szerinti 

tartalommal jóváhagyja. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az okiratok aláírására, és a kapcsolódó intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:   
Jegyzői Titkárság 

Gazdasági Osztály 

 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. dr. Balogh Pál jegyző 

4. Valamennyi Osztályvezető 

5. az intézmény vezetője 

6. Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 

 

 

K.m.f. 

 Romhányiné dr. Balogh Edit s. k. Dr. Balogh Pál s. k. 

 polgármester  jegyző  

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2013. november 29. 

 

Bevíz Barbara 

        jkv. 



 

 

a 311/2013. (XI.28.) sz. határozat 1. sz. melléklete 

 
ABONYI LAJOS MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUMI 

KIÁLLÍTÓHELY 

Alapító Okiratának 

4. számú módosító okirata 

Az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint  a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat 

Képviselőtestülete az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely Alapító Okiratát 

az alábbiak szerint módosítja: 

Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbira módosul: 

 

„Neve: Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely Székhelye: 2740 

Abony, Kálvin J. u. 1. hrsz. 3310 

 A költségvetési szerv telephelye: 

Múzeumi Kiállítóhely  2740 Abony, Vasút u. 16. hrsz. 3342 ” 

Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbira módosul: 

 

„A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll az abonyi 3310 hrsz-ú ingatlan 2008 m2 alapterületű része, 

valamint az intézmény kizárólagos használatában lévő 3342 hrsz-ú 1025 m2 ingatlan. 

Rendelkezésre állnak továbbá a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A felsorolt vagyontárgyakat az 

intézmény feladatai ellátásához szabadon használhatja.” 

Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

Abony, 2013. november 28. 
 

                      
 
 

                                     Romhányiné Dr. Balogh Edit 
               polgármester   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

a 311/2013. (XI.28.) sz. határozat 2. sz. melléklete 

 

ABONYI LAJOS MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUMI 

KIÁLLÍTÓHELY 

Alapító Okirata 

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

törvényben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Abony Város 

Önkormányzata az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely Alapító Okiratát az 

alábbiak szerint adja ki. 

1. A költségvetési szerv 

 

Neve: Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely  
 
Székhelye: 2740 Abony, Kálvin J. u. 1. hrsz. 3310 

A költségvetési szerv telephelye: 

Múzeumi Kiállítóhely  2740 Abony, Vasút u. 16. hrsz. 3342  

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A közművelődési szolgáltatást ellátó intézmény Abony város polgárainak művelődését az alábbi feladatok 

ellátásával szolgálja: 

- Művelődési Ház: 

Biztosítja a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, az iskolarendszeren kívüli oktatáshoz, valamint a 

különböző művelődő, ismeretszerző, amatőr közösségek tevékenységének működéséhez szükséges 

feltételeket; elősegíti a kultúra értékeinek megismerését és befogadását, valamint feladata az ünnepek 

kultúrájának gondozása és a fenntartó által meghatározott egyéb közművelődési feladatok ellátása. 

- Városi Könyvtár: 

Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, 

tájékoztat a könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak állományának 

és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, közhasznú információs 

szolgáltatást nyújt, helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, és egyéb kiegészítő 

feladatokat lát el. 

- Múzeumi Kiállítóhely : 

Feladata a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése, 

valamint a kulturális javak, régészeti lelőhelyek, illetőleg épületek vagy épületegyüttesek 

tartozékaikkal és berendezéseikkel együtt történő bemutatása. 

3. Alaptevékenység besorolása 2010. évtől érvényes szakfeladat szerint: 

Alaptevékenység TEÁOR száma: 

 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 91012 Könyvtári tevékenység 

9102 Múzeumi tevékenység  

91020 Múzeumi tevékenység  

9105 Közművelődési tevékenységek  

9313 Szabadidős sport támogatása 
 
Alaptevékenység szakágazat száma: 
 
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 



 

 

Alaptevékenységi szakfeladatok: 

 

4. A költségvetési szerv működési köre: Abony Város közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv irányító és fenntartó szerv neve, székhelye: 
Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

A költségvetési szerv alapító jogokkal felruházott irányító, fenntartó szerv neve, 

székhelye: 
Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

A költségvetési szerv felügyeleti szerv neve, székhelye: 
Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

6. Gazdálkodási jogkör: önállóan működő költségvetési szerv 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény gazdasági és pénzügyi feladatainak 

ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) jelöli ki. 

A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 

7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

Az intézmény vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján magasabb vezető állású 

közalkalmazottnak minősül, akit Abony Város Önkormányzat Képviselőtestülete pályázat útján nevez ki. 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

- Közalkalmazott, akik jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

az irányadó. 

9. A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik. 

10. Intézmény típusa: közművelődési, közgyűjteményi és muzeális intézmény 

11. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll az abonyi 3310 hrsz-ú ingatlan 2008 m2 alapterületű része, 

valamint az intézmény kizárólagos használatában lévő 3342 hrsz-ú 1025 m2 ingatlan. 

Rendelkezésre állnak továbbá a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A felsorolt vagyontárgyakat az 

intézmény feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

12. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

A költségvetési szerv a rendelkezésre álló épületeket, helyiségeket az önkormányzat vagyonrendeletében 

meghatározott időre bérletbe adhatja, szabad szellemi kapacitását felhasználhatja, szellemi termékeit 

értékesítheti, feltéve, hogy az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő és oktató munkát, figyelembe 

véve az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltakat. 

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása nyilvántartása 

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 

910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

931301 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 



 

 

A használatába adott ingatlanok tekintetében a tulajdonosi jogokat az önkormányzat Képviselő-testülete 

gyakorolja, azonban annak rendeltetésszerű használatáról az intézmény köteles gondoskodni az 

önkormányzat rendeletében meghatározott módon. 

Záradék: Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratát Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 157/2009. (V.28.) sz. 

határozatával hagyta jóvá. 

Abony, 2009. május 28. 

 

      

 Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. 

polgármester  

 

Záradék: Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

271/2009. (VIII.27.) sz. határozatával hagyta jóvá. 

Abony, 2009. augusztus 27.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. 

polgármester  

 

Záradék: Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 236/2010. 

(VIII.26.) sz. határozatával hagyta jóvá. 

Abony, 2010. augusztus 26.     

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. 

polgármester  

 

Záradék: Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 373/2010. 

(XII. 16.) sz. határozatával hagyta jóvá. 

Abony, 2010. december 16.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. 

polgármester  

 

Záradék: Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 311/2013. 

(XI. 28.) sz. határozatával hagyta jóvá. 

Abony, 2013. november 28.  

 

--------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármester 

 

 

 


