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1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán alapító okirata módosításával párhuzamosan – a jogszabá-
lyi rendelkezések miatt – szükségessé vált a Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán szervezeti és 
működési szabályzatnak felülvizsgálata is. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (5) bekezdés b) pontja alapján az az önkor-
mányzat, amely közművelődési intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján kiadja az általa 
fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 9. § b) pontja alapján a költ-
ségvetési szerv irányítási hatáskörét gyakorló képviselő-testület hatáskörébe tartozik a költségvetési 
szerv szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása. Az Áht 10. § (5) bekezdése szerint a költ-
ségvetési szerv szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját szervezeti és 
működési szabályzat állapítja meg. A szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat a költségvetési 
szerv szervezeti és működési szabályzatában vagy a szervezeti egységek ügyrendjében, a gazdálko-
dás részletes rendjét belső szabályzatban kell meghatározni. 

A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó részletes előírásokat az Ávr. 
13. § (1) bekezdése tartalmazza: 

a) a költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabály teljes megjelölését, ha a költségvetési szerv 
alapításáról jogszabály rendelkezett, 

b) a költségvetési szerv alapító okiratának keltét, számát, az alapítás időpontját, 

c) az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott 
vállalkozási tevékenységek megjelölését, 

d) azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési szerv 
alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol, 

e) a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek - ezen belül a gazdasági 
szervezet - megnevezését, feladatait, a költségvetési szerv szervezeti ábráját, 

f) azon ügyköröket, amelyek során a szervezeti egységek vezetői a költségvetési szerv képviselője-
ként járhatnak el, 

g) a szervezeti és működési szabályzatban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és hatáskörö-
ket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét (ideértve - a költségvetési szerv 
vezetőjének és gazdasági vezetőjének akadályoztatása esetén vagy ha a tisztség ideiglenesen 
nincs betöltve - az általános helyettesítés rendjét), az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályo-
kat, 

h) jogszabályban meghatározott kivétellel a munkáltatói jogok gyakorlásának - ideértve az átruházott 
munkáltatói jogokat is - rendjét, és 

i) azoknak a költségvetési szerveknek a felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési szerv az 
Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdése szerinti feladatokat ellátja. 

 



Fentiek jogszabályi rendelkezések alapján a Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán jelenlegi szerve-
zeti és működési szabályzata hatályon kívül helyezésére és új szervezeti és működési szabályzat 
elfogadására az előterjesztés melléklete szerint teszek javaslatot. 

Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és fogadja el. 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

 

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

4. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  

5. HATÁROZATI JAVASLAT  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…../2015. (IX. 30.) határozata a M űvelő-
dési Ház és Könyvtár Őrbottyán szervezeti és m űködési szabályzatáról 

Képviselő-testület Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán szervezeti és működési szabályzatát a ha-
tározat melléklete szerint elfogadja, ezzel egyidejűleg a jelenleg hatályos szervezeti és működési sza-
bályzatot hatályon kívül helyezi. 

 

Őrbottyán, 2015. szeptember 14. 

 

HATÁROZAT 

A képvisel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot hoz-
ta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 179/2015. (IX. 30.) határozata a M űvelő-
dési Ház és Könyvtár Őrbottyán szervezeti és m űködési szabályzatáról 

A Képviselő-testület Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán szervezeti és működési szabályzatát a 
határozat melléklete szerint elfogadja, ezzel egyidejűleg a jelenleg hatályos szervezeti és működési 
szabályzatot hatályon kívül helyezi. 

 

 


