
 
 
 
 

PEST MEGYEI KÖNYVTÁR 
ALAPÍTÓ  OKIRATÁT 

 
Módosító Okirat 

 
 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 41.§. (6) bekezdése alapján,figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 
8. §-ában és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 5. 
§-ában foglaltak végrehajtására, a Kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdése, és  az 1.sz. Melléklete alapján, a 
Pest Megyei Könyvtár alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
1. Az alapító okirat 3.1. pontja „A költségvetési szerv alaptevékenységei” szövegrész helyébe az alábbi 

szövegrész lép: 
„3.1. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységei:”  
2. Az alapító okirat 3.2.. pontja „A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat szerinti 
besorolása” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép 
 
„3.2. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkciószám és megnevezés szerinti 
besorolása: 
 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
083020 Könyvkiadás 
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 
083030 Egyéb kiadói tevékenység 
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások 
102050 Az idős korúak társadalmi integrációját célzó programok 
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

 3. Az alapító okirat 7. pontjában lévő szövegrész helyébe, az alábbi szövegrész lép: „A gazdálkodási feladatokat 
a Ferenczy Múzeum (2000 Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.) költségvetési szerv látja el.”  
 
4. Az alapító okirat 10. pontjának második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Az egyéb jogviszonyokra 
a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló törvény megbízási szerződésekre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.” 

 
5.  A zárószöveg helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2014. január 30-i ülésén a 13/2014. (I.30.) Kt. számú határozatával fogadta el, és ezzel egyidejűleg hatályát 
veszti a költségvetési szerv 2012. december 13-án kelt, 374/2012. (XII.12.) Kt. sz. határozattal elfogadott 
egységes szerkezetű Alapító Okirata. 
Az alapító okirat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105. § (5) bekezdése értelmében a 
bejegyzés napján válik hatályossá.” 
  
 



Jelen módosító okiratot Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30-i ülésén a 13/2014. 
(I.30.) Kt. számú határozatával fogadta el. Az alapító okirat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
105. § (5) bekezdése értelmében a bejegyzés napján válik hatályossá. 
 
 Szentendre, 2014. január 30. 
 
      Az alapító képviseletében: 
   dr. Dietz Ferenc        polgármester 


