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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 2017. szeptember 21-i ülésére 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyása 
Ikt.sz.: LMKOH/4932/1/2017. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult. törvény) 78. § (5) bekezdés b) pontja alapján az az 
önkormányzat, amely közművelődési intézményt tart fenn jóváhagyja az intézmény szervezeti és 
működési szabályzatát. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 32/2015. 
(XII. 18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: közművelődési rendelet) 2. § (4) bekezdése 
értelmében Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára (továbbiakban: intézmény) az 
intézmény használati szabályaiban, valamint a szervezeti és működési szabályzatában történt változást 
haladéktalanul köteles bejelenteni Lajosmizse Város Polgármesterének. 

Az Intézmény alapító okiratának módosítása és a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei 
Igazgatóságának intézményi szervezeti és működési szabályzatokra vonatkozó tájékoztatása alapján 
szükségessé vált a Szervezeti és Működési Szabályzat áttekintése és felülvizsgálata. Az elkészült 
Szabályzat – módosításokkal egységes szerkezetben - az előterjesztés mellékletét képzi. 

A módosítások az alábbiak szerint kerültek rögzítésre: 
 - Az I. 3. pontban, az Intézmény létesítésére vonatkozó adat módosult: (hatályos alapító okirat került 
rögzítésre) 
A III.1. pontban a szervezeti ábra a költségvetési rendeletnek megfelelően pontosításra került 
- A IV. 10. pontjában a helyettesítés rendje pontosításra került 
- Az V. fejezetben a munkarend Könyvtárt érintő túlszabályozottsága megszűnt 
- A VI. fejezetben a jogszabályi változásból eredő gazdálkodási fogalmak pontosításra kerültek 
- A VII. fejezet  Záró rendelkezések aktualizálásra kerültek 
- Módosításra került az 1. melléklet a Hatályos Alapító Okirat rögzítésével. 
 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
13. § (1) bekezdése rendelkezik a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának 
tartalmáról. Az elkészült szabályzat megfelel a fenti jogszabályban meghatározott követelményeknek. 

 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot. 

 
Határozat-tervezet 

 
…../2017. (….) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Művelődési  Háza 
és Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.  

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. szeptember 21. 
 
Lajosmizse, 2017. szeptember 11. 
      Basky András s.k. 
 polgármester 


