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Magyarkanizsa kdzsdg alapszab|lyhnak 63. szakasza (Magyarkanizsa Kozsdg Hiv. Lapja, 6/10. sz.) 6s a
Kanizsai Kozsdgi Kdpviselotestiilet i.igyrendjdnek 51. szakasza (Magyarkanizsa Kozs6g Hiv. Lapja, 13/02. sz.)
alapjitn a Magyarkanizsai Kdzs6gi K6pviselo-testiilet alapszab6ly-, szewezlsi 6s normativi.igyi bizotts6ga 2011.
m6rcius 22-en tartott iildsdn megerositette a magyarkanizsai J6zsef Attila Konyfi6r alapitilsSrol sz6lo rendelet
egys6ges szerkezetbe foglalt szdvegdt.
A magyarkanizsai Jozsef Attila Konlvt6r alapit6s6r6l sz6l6 rendelet egysdges szerkezetbe foglalt sz}vege az
aLibbiakat egyesiti:
7 . Hatirozat a kanizsai J6zsef Attila Konyvtfir alapititsitrol, szdma: 020--2101-I, kelt 2001 . jirlius 3 1-6n (Kanizsa
Kozs6g Hiv. Lapja, 06110. sz.)
2. Rendelet a magyarkanizsai Jozsef Attila Kdnyvthr alapithsdr6l sz6l6 rendelet m6dosftis6r6l 6s kieg6szit1sdr6l,
szima 02-158/08-I, kelt 2008. december 26-6n (Magyarkanizsa Kdzsdg Hiv. Lapja, 14108. sz.)
3. Rendelet a magyarkanizsai J6zsef Attila Kdnyvthr alapithshr6l sz6l6 rendelet m6dosit6s6r6l 6s kiegdszitesdrol.
szhma 02-218/1 0-I-B, kelt 2010. december 9-6n (Magyarkanizsa Kozsdg Hiv. Lapja, 8/10. sz.)

R  E N D E  L E T
A MAGYARKANIZSAI JoZSEF ATTILA XONYVTAN ALAPiTASANOT

(egysdges szerkezetbe foglalt sziiveg)

7. szakasz
Ez a rendelet megalapftja a magyarkanizsai J6zsef Attila Kdnyvt6rat (a tov6bbiakban: krinyvt6r).

2. szakasz
A konyvt6r alapft6ja Magyarkanizsai kozsdg (a tovdbbiakban: alapit<i).

3. szakasz
Azintezmeny neve: En6rnorexa,,J6zsef Attila", Kan,u:Na, - J6zsef Attila Kdnyvt6r, Magyarkanizsa
A konyvt6r sz6khelye: Magyarkanizsa, Damjanich utca 2.

4. szakasz
A konyvtrir jogi szemdly, amely a torvdny szerint 5t megilleto jogokkal 6s kdtelezetts6gekkel

rendelkezik.
Jogalanyis6g6t a k6nyvt6r azalapit6s c6gbir6s6gijegyzekbe vdteldvel nyeri el.
Harnradik szemdlyekkel folytatott jogforgalomban a konyvtrlr saj6t nev6ben 6s saj6t szhml|jftra jlr el.
Kotelezetts6gei6rt a jogforgalomban a konyvt6r saj6t vagyonSval felel.
A kcinyvt6mak egyszhml6ja van.

5. szakasz
A konyvtdr azalitbbi tevdkenys6geket v6gzi:
18.11 napilapnyomSs
18.12 nyom6s (kivdve: napilap)
18.13 nyomdai el6k6szito tev6kenysdg
18.14 kdnyvkotes, kapcsol6d6 szolg6ltat6s
18.20 egy6b sokszorosit6s
46.90 vegyes termdkkorii nagykereskedelem
47 .42 telekommunik6ci6s term6k kiskereskedelme
47.61 konyv-kiskereskedelem
41.19 hasznSltcikk bolti kiskereskedelme
47.99 egydb nem bolti, piaci kiskereskedelem
58.1 I konyvkiad6s
58.13 napilapkiad6s
58.14 foly6irat, idoszaki kiadv6ny kiadSsa
58.19 egydb kiad6i tev6kenysdg
59.14 filmvetftds



59.20 hangfelv6tel kdszitdse, kiad6sa
63.1 I adatfeldolgoz6s, web-hoszting szolgriltatSs
14.30 fordit6s, tolm6csol6s
82.19 fenym6solSs, egydb irodai szolg6ltat6s
91.01 konyvt6ri, lev6lt6ri tev6kenys6g
91.02 mfzeumitev6kenys6g
91.03 tort6nelmi hely, 6pitm6ny, egydb l6w6nyossdg mtikodtet6se.

6. szakasz
Az alapitiskor az intdzmdny rendelkez6sdre iilo eszkdzik dsszege a200I. 07 .30-ai bont6m6rleg szerint

58.686,00 din5r.

J. szakasz
A kdnyvt6r a mtikodd sdhez a kozse gi ko ltsd gvetdsb6 I szerez penzeszkd zoket.
Mrikodds6hez a konyvtitr egyeb forriisokb6l is szerez eszkoz<jket:
- tevdkenysdggyakorlSssal szerzett bevdtelekb6l,
- szolgilltatds i dij akb6 l,
- term6kdrt6kesit6sb6l,
- szerzoi ds szomsz6dosjogok 6tenged6sdb6l,
- hagy atekb6 I, adomiinyb6 l, v6dnoksdgbol 6s
- a torvdnnyel osszhangban egy6b m6don.

7a. szakasz
A kcinpt5r szewezeti fol6pit6sdr6l ds munkakoreinek besoroliis5r6l sz6l6 aktust j6vdhagybsrameg kell

ktildeni a Krizs6gi Tan6cshoz.

8. szakasz
Az alapitonak jogrlban 6ll:

a kdnyvt6r igazgatojinak 6s igazgat6bizofts6g6nak intdzked6seket javasolni a tev6kenys6g
megval6sit6sa 6rdek6ben,

a ttirvdnnyel osszhangban olyan intdzked6seket foganatositani, amelyek bizosftj6k a kdnyvt6r
funkc i6j 6nak 6s feladatainak gyakorlflsilhoz sziiksd ges fe lt6teleket.

az 6ves jelent6sen kiviil egydb jelent6sek megtdteldt kdrni a kdnpt6r miikdd6s6r6l 6s iizletviteldr6l.

9. szakasz
A konyltrir k<jteles:

tevdkenysdge gyakorlSsdban az alapit6 javaslatai szerint elj5rni,
a tevdkenysdg megv6ltoaatds6hoz vagy b6vitdsdhez, valamint a sz6khely megvilltoztatilsilhoz

e l6zetes j 6v 6thagy |st k6rr'i az alap it6t6 l,
6ves jelentdst tenni a kozs6gi kdpvisel6-testi.iletnek a mrikod6sr6l 6s a tev6kenys6g gyakorl6sar6l,

sziiks6g szerint pedig egy6bjelentdseket, ,
- a kovetkez6 6vre sz6l6 6ves program javaslatit legk6s6bb a foly6 6vi jrilius h6 els6 napjhigbenyrijtani

az alapitohoz.

10. szakasz
A konyvt6r szervei:

igazgat6,
igazgatobizottsirg
feliigyelo bizotts6g.

1 1. szakasz
A kdnyvt6r igazgatojit az alapito nevezi ki 6s menti ftil.
Az igazgato ndgydves idSszakra kap kinevezdst, 6s ism6telten kinevezhet6.
A kcinyr.tSr i gazgat6j a ny ilt p 6ly 6zat lebonyo litris6val nevezhetd ki.
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Az igazgato kinevez6s6re ir6nyul6 piiybzatot a kdnyvt6r igazgatobizottshga az igazgat6 megbizathshnak
letelte el6tt 60 nappal a konyrtrlr alapszabiilydban megrillapitott felt6telek mellett hirdeti meg 6s bonyolitja le.

Az igazgat6bizotts6g a nyflt pllyizat lejhrtflt kdveto 30 napon beliil tdrt6nt lebonyolit6st kdvet6en
megvfiasilja a jeldltet, 6s javaslat6t megki.ildi az alapitohoz.

I Az alapito az igazgatot az igazgat6bizottshgjavaslata alapjiln nevezi ki, miut6n ahhoz kik6rte aMagyar
Nemzeti Tan6cs v6lem6nydt.

Ha az alapit6 nem fogadja el az igazgat6bizofts6g javaslatilt, azt rigy kell tekinteni, hogy a pLlyhzat
sikertelen volt, ds megbizott igazgatot kell kinevezni.

12. szakasz
Az konyvt6rigazgato nyflt pillyhzat tftjfin tort6n6 kinevezds6ig az igazgat6i teendoket a kdzsdgi

kdpviselo-testiilet 6ltal legfoljebb egy6ves id6szakra kinevezett megbizott igazgat6 l6tja el, 6s a jogkdr6t

gyakorolja.

13. szakasz
Az i gaz gatob i zo tts 69 a konyvt6r i gazgatisi s ze rv e,
Az igazgatobizotts6gi tagokat az alapito a mrivelod6si tevdkenys6g kiemelked6 szakemberei 6s ismer6i

kor6b6l ndgy6ves idoszakra nevezi ki 6s menti fol; ugyanaz a tag legftiljebb kdtszer kaphat kinevez6st.
Az igazgatobizotts6g elndkdt az alapit6 az igazgat6bizottshgi tagok kdr6b6l nevezi ki.
A konyvtSr igazgat6bizotts6ga h6t tagb6l 6ll, akik kciziil n6gyet az alapit6 javaslathra kell kinevezni,

egyet a Magyar Nemzeti Tan5cs nevez ki, ketten pedig - a kdnyvtrlr reprezentativ szakszervezetdnek javaslatitra,

illetve ha reprezentativ szakszewezet nincs, :iu;gy az alkalmazottak tobbs6g6nek javaslathra - az alkalmazottak
kordbol kapnak kinevezdst.

A Magyar Nemzeti Tan6cs v6lem6nyezi azintezmeny igazgat6bizottsfigitagSafta tett javaslatot.

Az igazgatobizottsSg osszet6teldben gondoskodni kell arr6l, hogy a kev6sb6 k6pviselt nem legal6bb
3 0o/o -ban k6pviselve legyen.

Az igazgat6bizotts6g elnokdt 6s tagjait munkSjukdrt - az alapit6 aktus6ban megillapitott feltdtelek 6s
mdrc6k szerint - megilletheti dijazhs.

Ha az igazgat6bizotts5g elndkdnek, illetve tagj6nak megbizatdsa a mandftum letelte el6tt megsztinik, az
igazgatobizottsigi elndk 6s tag kinevez6s6ig az alapit6 - legftljebb egydves id6szakra - a ktinyvtdr
igazgatobizottshgilba megbizott elntikot ds tagot nevezhet ki.

14. szakasz
Az igazgatob izotts6g az alilbbi teend6ket L{tj a el :
7. meghozza az alapszabiil5tt
2. meghozza a tdrv6nyben 6s alapszabSlyban el6ir6nyzott egy6b 6ltal6nos aktusokat
3. meghat6rozza az iizlet- 6s fejleszt6si politik6t
4. dont az intezmeny iizletvitel6r6l
5. az igazgat6 javaslat6ra az alapit6 j6v6hagyds6v al meghozza az intezmeny munkaprogramjin
6 . az alap it6 j 6v6ha gy5s 5v al me gho zza az 6v e s p 6nzii gyi tervet
7. elfogadja azEves elsz6mol6st
8. elfogadja a mrikdd6sr6l 6s iizletvitelr6l sz6l6 6ves jelentdst
9. a tdrv6nnyel cisszhangban jog6ll6sbeli v6ltoz6sokra tesz javaslatot
10. a t6rv6nnyel dsszhangban nyilt p6ly6zatot hirdet meg 6s bonyolit le azigazgat6 kinevezds6re
1 1 . kiv6lasztj a az igazgat6jeloltet, 6s a torvdnyben meg6llapitott hat6rid6n beliil javaslat6t megkiildi az

alapitohoz
12. azigazgat6val a megviilaszt6sa szerinti hat6rid6 letelt6ig, illetve a ftilment6s6igsz6l6hatirozott

idore munkaszerz6ddst kdt, ha pedig m6r hathrozatlan id6re a konlM6rban alkalmaz6sban 6116 szem6lyt neveztek
ki igazgat6v5, a munk6r6l sz6l6 torv6nnyel risszhangban szerz6ddsfiiggeldket k<it vele

13. atorv6nyben 6s azalapszabhlyban meg6llapftott egy6b kdrddsekrol ddnt.

15. szakasz
A feliigyelo bizottsAg feliigyeli a kdnyvt6r iizletvitel6t.
A feli.igyelo bizotts6gi tagokat az alapito ndgydves idoszakra nevezi ki 6s menti fol; ugyanaz a tag

legftiljebb k6tszer kaphat kinevezdst.



A feliigyelo bizotts6g elnokdt az alapito a feliigyel6 bizotts6gi tagok kor6b6l nevezi ki.
A konyvt6r felilgyel6 bizotts6ga h6rom tagb6l 611, akik koziil kettot azalapitojavaslat6ra kell kinevezni,

egy pedig - a konyvtrir reprezentativ szakszervezet6nekjavaslatbra, illetve ha reprezentativ szakszervezet nincs,
tgy az alkalmazottak tobbs6gdnek javaslat6ra - az alkalmazottak kdr6bSl kap kinevezdst.

A feli.igyelo bizottsrig osszet6tel6ben gondoskodni kell arr6l, hogy a kevdsbd kdpviselt nem legal6bb
3 \o/o-ban k6pvise lve I egyen.

A feliigyelo bizotts6g elncikdt 6s tagjait az alapito aktus6ban megdllapitott feltdtelek ds m6rcdk szerint
munkrlj uk6rt megilletheti dijazds.

Ha a feliigyelS bizotts5g elndk6nek, illetve tagj6nak megbizatfsa a mandStum letelte el6tt megsztinik, a
feliigyel6 bizotts6gi elnok 6s tag kinevezeseig az alapit6 - legfoljebb egydves id6szakra * az intdzmeny
feliigyelo bizottsirgi.ba megbizott elndk<jt 6s tagot nevezhet ki.

16. szakasz
A feli.igyelo bizotts6g a munk6j6161 6vente legal6bb egyszer jelentdst terjeszt az alapito ele.

17. szakasz
A feliigyelo bizotts6g a hat6skore keret6ben az alihbi teendoket vegzi:

feltigyeli a torvdnyek 6s egydb j ogszabdlyok v6grehajt6s6t,
fe I ii gye l i az i gaz gatobizott s 6 g hatin o zatainak v 6 gre haj t6 s 6t,
feliigyeli az eszkozdk rendeltetdss zerii felhasznilSsilt,
feliigyeli a feltigyelosdgi szervek 6ltal az tizletvitelben eszlelt hiSnyoss6gok kikiiszdbdl6s6re kiadott

me ghagyrisok vdgrehajt6srit,
a torvdnyben meg6llapitott egydb teendoket vdgez.

18. szakasz
A kdnyW6r alapszabiily6t a konyrt6r cdgbir6s6gi jegyzdkbe v6tel6t koveto 2 (ket) h6napon beli.il kell

meghozni.
A konyvt6r kollektfv szerzodesenek 6s egydb 5ltal6nos aktusainak meghozatali hatdridejdt a konyvt6r

al ap szab Lly a szab iiy o zza.

19. szakasz
A konyvt6r igazgatobizottshght 6s felilgyel6 bizotts6gitt a tdrvennyel dsszhangban a cdgbir6s6gi

jegyzdkbe vdtelt koveto k6t h6napon beli.il kell kinevezni.

20. szakasz
A konyvt6r megszrin6se ut6n vagyona az alapitora sz6ll,

21. szakasz
Ez a rendelet a Magyarkanizsai Krizs6gi Hivatalos Lapban valokdzzetetele napjSn l6p hat6lyba.

Szerb Koadrsasrig
Vajdas6g Auton6m Tartomrlny
Magyarkanizsa kdzsdg
Magyarkanizsai Kdzsdgi Kdpvisel6-testiilet
Al ap szab iiy -, szew ezd s - 6 s normativii gy i b i zotts ri g
Sz6m: 02-10512011-IlB
Ke l t :  20 l7 .mbrc .22-en
M a g y a r k a n i z s a

y Imre



A miivel6d6sr6l sz6l6 tdrv6ny 26. szakasza (Az SZK. Hivatalos Kdzldnye, 72/09. sz.), a nemzeti kisebbs6gek
nemzeti tan6csrlr6l sz6l6 t6rv6ny 16. szzkaszinak 3. bekezd6se (Az SZK Hivatalos Kcizl6nye ,72109. sz.), a helyi
dnkormiinyzatr6l sz6l6 tdrv6ny 20. sz,/riasz 1. bekezd€sdnek 16. pontja (Az SZK Hivatalos K6zl6nye, L2g/07.
sz-) 6s Magyarkanizsa k6,zs6g alapszabillya 47. szakasz 1. bekezddsdnek 8. pontja (Magyarkanizsa K6zs6g Hiv.
\VUj+ 6/10. sz. - egys6ges szerkezetbe foglalt szoveg) alapjan a Magyarkanizsai Koisdgi K6pviselO-tJsttilet
2Ql l1t9u99! 6bbi .- .ru---+--

R  E  N  D  E  LE  T  E  T
A MAGYARKANTZSAT J6zsEF ATTTLA xor.nrvrAn .lr-ApirAsAnor, yauLOREIvDELET

u6nosirAsAnor, ns r<recrcszirf snn6r,

1. szakasz
Ez a tendelet m6dositja 6s kieg6sziti a magyarkanizsai J6zsef Attila K6nyvt{r alapitfusfur6l sz6l6

rendeletet (Magyarkanizsa Kdzs6g Hivatalos Lapiq 3lll sz. - egys6ges szerkezetbe foglalt szd,veg), 6s azt
erybehangolja a magyarkanizsai l6zsef Attila Kdnyvhir alapit6i jogainak rdszbin 6truh6uAsfu6l a
Magyarkanizsai Kdzs6gi Kdpvisel6-testiilet 2011. jrinius 14-ei til6s6n hozott 02-154/2011-W sz. rendelet
(Maryarkanizsa Kdzs6g Hiv. Lapja 8lIl. sz.) 6s a magyarkanizsai J6zsef Attila Kiinyvtrir alapit6ijogainak
r6szbeni Stahfzilsfir6l 20II. szeptember 20-an kdtdtt szErzO

AmagyarkanizsaiJ6zsefAttilaK6nyvtrir;ffiz6l6rendeletet1.szakaszAbart(I\dagyarkanizsa

@_egys6gesszerkezetbefoglaltsz6veg)(atov6bbiakbanrfendelet)72.6aRe'a6S
hely6be az alilbbilen: -

?+-

t6,,,{ kdnfvtrlr alapit6i:
'& Magyarkanizsakdzs6g (szdkhelye: Magyarkanizsa, Damjanich u. 2) 50%-ban
o A Magyar Nemzeti Tan6cs (sz6khelye: Szabadka, Ago MamuZi6 u. 11) (a tovdbbiakban: nemzeti

tanScs) Slo/o-ban."

3. sztkasz
A rendelet 4. sz*aszAban az 5. bekezd6s helyebe az alilbbil6p.
,,,{ kdnyvtrlmak foly6sziml6ja 6s ad6azonosit6 s,zitma van.',

4. szakasz
$rqndelet 7. szakaszitban az 1. bekezdds hely6be az al6bbil6p:
f,,l\diik,qdQsi gszkdzdkelqkilu5Adar sbb6l a fon6sb6l is szerez.

5. szakasz
{ rendelet 8. szakaszban az 1. szakaszutirn be kell iktatni az alilbbi szdvegii 2. szakaszt:

l,,A kdnyvtilr alapit6jakfint a nemzeti tanics a kdnywrirban tdrt6n6 minlen jog6llisbeli v6ltozis. n6v-
vagy tJ elj 6r6s6ban reszt vesz.

['nfgkod99 es4itz. okgl+k[n 6l a fomfisb6l is szerez, amelyr6l a magyarkanizsai J6zsef Attila
K6nyvtrira|apit6jogainakGszbeni6truhrezisar@20-6nk6ti'ttszerz6d6srendelkez6seinek
megfelel6en a nemzetitan6cs gondoskodik."

Az el6z6 bekezd6sben
vagy tevdkenys6gv6ltortatfis
beszerezni."

j6v6hagy6sr[r6l sz6l6 ddntds

6. szakasz
A rendelet 11. szakaszinak 6. bekezddse hely6be azalibbilep:
,,A k6pvisel6-testiilet az igazgat6t a Kdzs6gi Tan6cs r6szdr6l anemzeti tan6cst6l elozetesen beszerzett

a kdnyvtarban tdrt6n6 jog6llasbeli v6ltoz6s, n6v-
meg)rozatala el6tt a Kdzsdgi Tan6cs kdteles

j6v6hagy6s bi az igazgat6bizotts6g



7. szakasz
A rendelet 12. szakasza hely6be az alhbbi ldp

.*-,,It{yilt pSlyiuat el6zetes lefolytat6sa n6lkiil megbizott igazgatot nevezhet ki a kcinyvtSr 6l6re a k6pvisel6-
testiilet, ha az igazgat6 megbizatilsa a mand6tum6nak letelte el6tt szrint meg, vary az igazgat6ra kiirt nyilt
pLlyazat eredm6nytelennek bizonyult.

- A megbizott igazgato ert atisztseget legloljebb egy 6vig lfithatja el.
A k<inyvt6r megbizott igazgatojinak kinevezds6vel kapcsolatos eljrirrlsban a nemzeti tan6cs a kdnyvtar

alapitojak6nt v6lem6nyt nyilv6nit.
Az el5z6 bekezd6sben irt nemzeti tan6csi v6lem6nyez6st a konyr,t6r megbizott igazgat6jinak

kinevez6s6r6l sz6l6 aktus meghozatala el6tt a Krizs6gi Tan6cs kdteles beszerczni.,,

8. szakasz
A rendelet 13 . szakaszinak a 4 . bekezd6s6be-n a ,,kinevezn i," szb utin az ,,eg7tet" sz6 hely6be ,,kett6t'

sz6l6p.

9. szakasz
A rendelet 74. szakasza utiin be kell iktatni azalilbbi szdvegii trj 14a. szakaszt:

, , l4a.szakasz i  . . '
iresbeli kdr6sre a nemzeti tan6cs azkOny*Lr igazgat6bizotts6g6t6l 6s igazgatojft6l jogosult megkapni a

k6nyvtSr miikdd6s6vel, p6nztigyvitel6vel, alkalmazottaival, fejleszt6si programjaival- 6s terveivel kapisolatos
adatokat."

10. szakasz
A rendelet 1 5 . szakaszhban a 4. bekezdds helydbe az alilbbi l6p:
,,A konyvL'lr feliiryel6 biznttsilga 3 tagb6l 6ll, akik k<iziil egyet az alapit6 javaslatdra kell kinevezni,

egyet - a konyvtrir teprezentativ szakszewezet6nek javaslatir4 illetve hareprezentativ szakszewezetnincs, rigy
a kdnyvtar alkalmazottai tdbbs6g6nek javaslatfna - az alkalmazottak kdrdb6l, egy tagot pedig a nemzeti tan6cs
nevez ki."

YEGYES f S ZANONNNDELKEZESEK
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( I 1. szakasz \

A kdnyvtar i gazgat6bizotts6 ga e ren de l et hfifybal@s6t
egybehangolni ezzel a rendelettel.
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kdvet6 30 napon

12. szakasz
Ez a rendelet a Magyarkanizsa K6zs6g Hivatalos Lapjilban

hatillvba.

beliil az alapszabills4 kdteles

val6 kdzzetdteldt kdvet6 8. napon l6p

Szerb Kdztiirsas6g
Vaj das6g Auton6m Tartom6ny
Magyarkanizsa kdzs6g
Magyarkanizsai Kdzs6gi K6pvisel6-testiilet
Sz6m: 02-278/2011-W
Kelt:2011.nov.24-6n
Magya rkan i zsa
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