
K I V O N A T 
 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 25-én 16 órakor 
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.  
 
 
Tárgy: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása. 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
 

90/2014. (VI.25.) határozat: 
 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat 1. sz. mellékletében foglalt 
tartalommal, a törzskönyvi bejegyzéssel történő hatálybalépéssel módosítja a Bartók Béla 
Művelődési Ház Alapító Okiratát és jelen határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.  
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a 
határozatot és a módosított, valamint az egységes szerkezetbe foglalt, hitelesített alapító 
okiratot a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságának küldje meg.  
 
 
Felelős: Dolányi Róbertné jegyző 
Határidő: azonnal  
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
                       Szendrei Ferenc sk.                                            Dolányi Róbertné sk. 
                         polgármester                                                              jegyző 
 
 
 
 
Kivonat hiteléül: Tura, 2014. június 26. 
 
                             Pásztor Jánosné ig.ügyk.  
 
 
 
Határozatról értesül: Katona Hargita mb. igazgató Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár 
Intézkedésre kapja: Imró Ildikó aljegyző  



 
 

1. számú melléklet: 
 
 

A Bqartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirat 
 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Bartók Béla Művelődési Ház Alapító 
Okiratát az alábbiak szerint módosítja:   
 
Az Alapító Okirat 10) pontja helyébe a következő lép:  
„10) A költségvetési szerv tevékenysége : 
 

- Könyv-kiskereskedelem 
- Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
- Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

 
Kormányzati funkció: 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 
082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő 
tevékenység 
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
082092        közművelődés hagyományos közösségi kulturális érték gondozása 
018030        támogatási célú finanszírozási műveletek 

  083030        egyéb kiadói tevékenység 
  013350        önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok (bérbeadás) „  
 
Záradék:  
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bartók Béla Művelődési Ház és 
Könyvtár módosító okiratát Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 90/2014. 
(VI.25.) határozatával, a törzskönyvi bejegyzéssel történő hatálybalépéssel adta ki. 
 
Tura, 2014. június 25 
 
 
                               Szendrei Ferenc                                        Dolányi Róbertné  
                                polgármester                                                    jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. számú melléklet  
Bartók Béla Művelődési Ház és 1Könyvtár Alapító Okirata 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 
 
 

2Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX.. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja, 41. § (6) bekezdése, 42. § 7. 
pontja, az, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdésének b) 
pontjában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendeletben foglaltaknak megfelelően, figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvényben foglaltakra az 
Alapító Okirat hatályos szövegét az alábbiak szerint állapítja meg.  
 
 
1)3  A költségvetési szerv neve:  Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár  
 
2)   Székhelye:    2194 Tura, Bartók Béla tér 3. 

Feladatellátási hely:        2194 Tura, Bartók Béla tér 3. 
 
3)4   A költségvetési szerv alaptevékenysége: közművelődési tevékenység.  
 
 
4)5 6 Alapfeladatát a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló l997. évi CXL. Törvényben foglaltak szerint látja el.  
 
5) 7Jogelődjeinek megnevezése: Bartók Béla Művelődési Ház, Városi Könyvtár 
      Jogelődjeinek székhelye: 2194. Tura, Bartók Béla tér 3..  
      A jogelődök jogelődje: Kultúrotthon, 16/1956.(II.21.) sz. Községi Tanács VB határozata  
      Szerint névadása: Bartók Béla Kultúrotthon 
      Alapító: Községi Tanács VB 
      Alapítás időpontja: 1950. XII.27. 
      Alapító döntés száma: 39/1950. (XII.27.) 
 
6)  8A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.  
     Pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.  
 

 
7)  9  
                                                
1 Módosította: 85/2012.(VI.27.) határozat. Hatályos: 2012. július 1-től 
2 Módosította: 85/2012.(VI.27. határozat. Hatályos: 2012. július 1-től. Módosította: 85/2013.(IV.30.) határozat  
  Hatályos: 2013. április 30-tól.  
3 Módosította: 85/2012.(VI.27.) határozat. Hatályos: 2012. július 1-től 
4 Módosította: 110/2012 (VIII.1.) határozat. Hatályos törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba 
5 Módosította: 85/2012.(VI.27.) határozat. Hatályos: 2012. július 1-től 
6 Módosította: 110/2012 (VIII.1.) határozat. Hatályos törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba 
7 Hatályon kívül helyezte : 85/2012(VI.27.) határozat. Hatályos: 2012. július 1-től. Beiktatta: 85/2013. (IV.30.)  
   határozat. Hatályos: 2013.április 30-tól.  
8 Módosította: 110/2012(VIII.1.) határozat. Hatályos törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba 
9 Módosította: 85/2012(VII. 27.) határozat. Hatályos: 2012. július 1-től. Módosította: 110/2012.(VIII.1.)  



 
8/a) A költségvetési szerv irányító (felügyeleti) szerve: Tura Város Önkormányzat 
                                                                                               Képviselő-testülete 
A költségvetési szerv (felügyeleti) szerv székhelye: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1.  
 
8/b) 10A költségvetési szerv fenntartó szerve: Tura Város Önkormányzata  
  A költségvetési fenntartó szervének székhelye: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. 
 
9) A költségvetési szerv működési köre: Tura Város Közigazgatási területe 
 
10)111213 A költségvetési szerv tevékenysége : 
 

- Könyv-kiskereskedelem 
- Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
- Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

 
Kormányzati funkció: 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 
082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő 
tevékenység 
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
082092        közművelődés hagyományos közösségi kulturális érték gondozása 
018030        támogatási célú finanszírozási műveletek 

  083030        egyéb kiadói tevékenység 
     013350        önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok (bérbeadás) 

 
11)14A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.   
 
12) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: az igazgatót Tura Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete, - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
Törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére 
vonatkozó 150/1992. (XI.20.) Korm. rendeletben foglaltak alapján – nyilvános pályázat útján, 
határozott időre (5-10 év) bízza meg/ nevezi ki.  
 
13)15 16 17 

                                                                                                                                                   
    határozat.  Hatályos: törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba. Hatályon kívül helyezte: 85/2013.(IV.30.) 
    határozat. Hatályos: 2013. április 30-tól.  
10 Módosította: 110/2012(VIII.1.) határozat. Hatályos: törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba 
11 Módosította: 85/2012. (VI.27.) határozat. Hatályos: 2012.július 1-től 
12 Módosította: 110/2012(VIII.1.) határozat. Hatályos: törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba. Kiegészítette: 
85/2013.(IV.30.) határozat. Hatályos: 2013. április 30-tól.  
13 Módosította: 90/2014. (VI.25.) határozat. Hatályos: törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba. 
14 Módosította: 110/2012.(VIII.1.) határozat. Hatályos: törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba 
15 Módosította: 85/2012.(VI.27.) határozat. Hatályos: 2012.július 1-től. Módosította: 85/2013.(IV.30.) határozat. 
Hatályos: 2013. április 30-tól.  
16 Módosította: 138/2013.(VIII.28.)  határozat. Hatályos: törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba 
17 Hatályon kívül helyezte: 25/2014.(II.4.). Hatálytalan: 2014. február 1-től.  



 
 
14) Az igazgató felett a munkáltatói jogkört, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás 
visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi 
büntetés kiszabása tekintetében a Képviselő-testület, egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja. Az intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló felett 
a munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja.  
 
15) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése: közalkalmazotti jogviszony, valamint megbízási szerződésen alapuló 
jogviszonyok. 
 
16) A költségvetési szerv képviseletére jogosult: a mindenkori kinevezett igazgató, illetve 
annak távolléte esetén az általa megbízott közalkalmazott. 
Aláírási joga az igazgatónak van, távollétében a megbízott közalkalmazottnak. 
 
17)18 Feladatellátást szolgáló vagyon, a költségvetési szerv feladatainak ellátásához biztosított 
vagyon:  
 
A közművelődési feladat ellátásához: 
 
A feladatok ellátásához a költségvetési szerv rendelkezésére áll 1/1 hányadban az 
önkormányzat tulajdonát képező, 366,14 m2 területű, 2401 hrsz-ú ingatlan és a 2402 hrsz-ú, 
összesen 561 m2 területű ingatlan ½ része, és ezen ingatlanokon lévő 1 felépítményből 
összesen: 366,14 m2 alapterületű épületrész, mely magában foglalja a fő funkció helyiségeit 
és a kiszolgáló helyiségeket. 
Rendelkezésére áll továbbá a könyvviteli nyilvántartásban rögzített (tárgyi- és egyéb 
eszközök) ingó vagyon. 
Valamint a 2194, Tura, Rákóczi Ferenc út 28. szám alatti falumúzeum, amely 939 m2 
területű, 3240/1 hrsz-ú ingatlan 1/1 része, és az ingatlanon lévő 1 felépítményből (lakóház, 
gazdasági épület) épületrész, valamint a leltárban rögzített ingatlanban található valamennyi 
ingó vagyon.  
 
A könyvtári feladatok ellátásához:  
 
A feladatok ellátásához a költségvetési szerv rendelkezésére áll az önkormányzat 
tulajdonában álló2401 hrsz-ú, természetben Tura, Bartók Béla tér 3. szám alatti ingatlanon 
lévő felépítményből 142,13 m2 alapterületű épületrész.  
Továbbá a könyvviteli nyilvántartásban rögzített (tárgyi- és egyéb eszközök) ingóvagyon.  
Használatába adott vagyon feletti rendelkezési jog: 
A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési jogát az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelete határozza meg.  
A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési jogát az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelete határozza meg.  
 
 
Záradék:19 A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratát Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 90/2014. 
                                                
18 Módosította: 85/2012.(VI.27.) határozat. Hatályos: 2012.július 1-től 
19 Módosította: 110/2012.(VIII.1.) határozat. Hatályos: törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba. Módosította:  



 (VI.25.) határozatával, törzskönyvi bejegyzéssel történő hatálybalépéssel adta ki.  
 
Tura, 2014. június 25. 
 

Kmf.  
 
 
 

                              Szendrei Ferenc                                         Dolányi Róbertné  
                                polgármester                                                    jegyző 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   
   85/2013.(IV.30.) határozat. Hatályos: 2013. április 30-tól. Módosította: 90/2014. (VI.25.) határozat. Hatályos:      
   törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba. 



 


