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Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Felülvizsgálatra került a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár alapító okirata. 
Megállapítható, hogy két kisebb módosítás szükséges egy szakfeladat törlésével és egy 
szakfeladat módosításával. 
Továbbá Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 31/2011. (II.21.) Kt. számú 
határozata értelmében a mozgókönyvtári szolgáltatás igénybevételére együttműködési 
megállapodást köt a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulással és felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására, továbbá utasítja a polgármestert, hogy a Buzsák 
Községi Önkormányzat Általános Iskolai és Községi Könyvtárat a nyilvános könyvtárak 
listájáról töröltesse. 
Buzsák Községi Önkormányzat Általános Iskolai és Községi Könyvtára a nyilvános 
könyvtárak jegyzékéről törlésre került. Ami szintén indokolja az alapító okirat módosítását. 
 
Az alapító okirat módosításáról határozatban kell rendelkezni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. 
 

 
Határozati javaslat 

 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház 
és Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az alapító okirat 4. pontja ’Az intézmény alaptevékenysége:’ az alábbiak szerint 
módosul: 
 
Alaptevékenységi szakágazat: 932900 M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
 
szövegrész helyébe: 
 
 
Alaptevékenységi szakágazat: 910000 Könyvtári, levéltári, múzeumi, közművelődési és 
egyéb kulturális tevékenység 
 
szövegrész kerül. 



 
2. Az alapító okirat 4. pontjából ’Az intézmény alaptevékenysége:’ törlésre kerül az 
alábbi szakfeladat és az alábbi szövegrész: 
 
 
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
 
Az intézmény eredeti kiadási előirányzatainak összesen évi 3%-os mértékét nem haladhatja 
meg. 
 
 
3. Az alapító okirat 5. pontjából: ’Az intézmény működési köre’ törlésre kerül az alábbi 
szakfeladat: 
 
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
 
 
4. Az alapító okirat 5. pontja: ’Az intézmény működési köre’ a mozgókönyvtári ellátás, 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása szakfeladat tekintetében 
kiegészül: Buzsák község közigazgatási területével. 
 
 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
 
Lengyeltóti, 2011. szeptember 20. 
                                                                                                           Zsombok Lajos 

polgármester 
 
 
Az előterjesztést készítette:       Jóváhagyta: 
 
 
Dr. Bertalan Bernadett                                             Dr. Szatmári Ibolya 
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