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243/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvényben és a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvényben foglaltakat, a Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratát 
az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. Az Alapító Okirat címe és 1. pontja az alábbira módosul:  
 

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 
 

2.  Az Alapító Okirat preambuluma kiegészül az alábbiakkal:  

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 

 
3.  Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbira módosul:  

      Az intézmény székhelye:                2740 Abony, Csillag Zsigmond u. 5. 
Az intézmény telephelye:   
              Múzeumi Kiállítóhely      2740 Abony, Vasút u. 16. 
 

4.  Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbival egészül ki:  

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

5.  Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiakkal egészül ki:  
 
A közművelődési szolgáltatást ellátó intézmény Abony város polgárainak 
művelődését az alábbi feladatok ellátásával szolgálja: 
- Művelődési Ház:  

Biztosítja a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, az iskolarendszeren kívüli 
oktatáshoz, valamint a különböző művelődő, ismeretszerző, amatőr 
közösségek tevékenységének működéséhez szükséges feltételeket; elősegíti 
a kultúra értékeinek megismerését és befogadását, valamint feladata az 
ünnepek kultúrájának gondozása és a fenntartó által meghatározott egyéb 
közművelődési feladatok ellátása. 
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- Városi Könyvtár:  
Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 
rendelkezésre bocsátja, tájékoztat a könyvtár dokumentumairól és 
szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak állományának és 
szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és 
információcserében, gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek 
megfelelően alakítja, közhasznú információs szolgáltatást nyújt, helyismereti 
információkat és dokumentumokat gyűjt, és egyéb kiegészítő feladatokat lát 
el.  

-  Múzeumi Kiállítóhely:  
Feladata a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése, 
nyilvántartása, megőrzése, valamint a kulturális javak, régészeti lelőhelyek, 
illetőleg épületek vagy épületegyüttesek tartozékaikkal és berendezéseikkel 
együtt történő bemutatása. 
 

92321-5 Múzeumi tevékenység 
 

Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak.  
 

6.  A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert 
az Alapító Okirat módosításának, valamint az egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratnak az aláírására. 

 
7. A változás törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetéséhez kapcsolódó 

intézkedéseket meg kell tenni.  
 

Határidő: 2008. július 11.  
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:    
Művelődési Ház és Könyvtár  
Gazdasági Osztály 
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 
A határozatról értesül:  
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző 
4. Művelődési Ház és Könyvtár  
5. Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 
6. Gazdasági Osztály 
7. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 
K.m.f. 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.    Dr. Németh Mónika s. k. 
            polgármester                  jegyző 

 
Kivonat hiteléül:         
Abony, 2008. június 27.        
 
Szekeres Marianna jkv. 
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243/2008. (VI.26.) sz. határozat melléklete 

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

Alapító Okirata 
 

MÓDOSÍTÁS 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló 

1992. évi XXXVIII. törvényben és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltakat, a Művelődési 

Ház és Könyvtár Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az Alapító Okirat címe és 1. pontja az alábbira módosul:  

 

 Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 
 

Az Alapító Okirat preambuluma kiegészül az alábbiakkal:  

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény 

 

 

Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbira módosul:  

   Az intézmény székhelye:                2740 Abony, Csillag Zsigmond u. 5. 

Az intézmény telephelye:   

              Múzeumi Kiállítóhely      2740 Abony, Vasút u. 16. 

 

 

Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbival egészül ki:  

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

 

Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiakkal egészül ki:  

A közművelődési szolgáltatást ellátó intézmény Abony város polgárainak művelődését az 

alábbi feladatok ellátásával szolgálja: 

- Művelődési Ház:  
Biztosítja a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, az iskolarendszeren kívüli 

oktatáshoz, valamint a különböző művelődő, ismeretszerző, amatőr közösségek 

tevékenységének működéséhez szükséges feltételeket; elősegíti a kultúra értékeinek 

megismerését és befogadását, valamint feladata az ünnepek kultúrájának gondozása 

és a fenntartó által meghatározott egyéb közművelődési feladatok ellátása. 

- Városi Könyvtár:  

Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja, tájékoztat a könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más 

könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak 

közötti dokumentum- és információcserében, gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi 

igényeknek megfelelően alakítja, közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 
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helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, és egyéb kiegészítő 

feladatokat lát el.  

-  Múzeumi Kiállítóhely:  

Feladata a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése, 

nyilvántartása, megőrzése, valamint a kulturális javak, régészeti lelőhelyek, illetőleg 

épületek vagy épületegyüttesek tartozékaikkal és berendezéseikkel együtt történő 

bemutatása. 

92321-5 Múzeumi tevékenység 

 

 

 

Abony, 2008. június „26”        

 


