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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. 
március 23-án tartott rendkívüli üléséről a Polgármesteri Hivatal 47 sz. 
tanácskozótermében 
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Dr. 
Farkas József alpolgármester, Ács Zsolt, Hegyesi Zsuzsanna, Mester Csaba, Z. 
Nagy Tibor képviselő-testületi tagok, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Nagy 
István műszaki irodavezető, Elek Ágnes műszaki ügyintéző, Dr. Kállai Sándor 
ügyvéd hivatalos közbeszerzési tanácsadó, Farkasné Gali Mária jegyzőkönyv-
vezető 
 
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a rendkívüli képviselő-
testületi ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
határozatképes, és az ülést megnyitja. Ismerteti a testületi ülés napirendi 
pontjait, és javasolja azok tárgyalását. Ezzel a Képviselő-testület tagjai 
egyhangúlag egyetértettek. 
 
1. sz. napirend: Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti a Közbeszerzési Szabályzatot, ennek 
hatálya kiterjed Szeghalom Város Önkormányzat közbeszerzési eljárásainak 
előkészítésében és lebonyolításában résztvevőkre, alkalmazási körére, 
meghatározza a közbeszerzési eljárásban résztvevő szerveket, személyeket. Az 
Önkormányzat a „STARTMUNKA program” pályázattal támogatást nyert, és 
ennek keretében nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésére van lehetőség, ami a 
közbeszerzési törvény hatálya alá esik. A közbeszerzési eljárás elindítása, 
lebonyolítása érdekében át kellett vezetni az eddigi Közbeszerzési Szabályzaton 
azokat a változásokat, amelyek 2012. január l-től életbe léptek. A szabályzat 
átdolgozására dr. Kállai Sándor hivatalos közbeszerzési tanácsadó lett felkérve. 
Az írásos előterjesztés egyik legfontosabb fejezete, hogy az előkészítő 
munkában javaslattevő Közbeszerzési bírálóbizottságban nem vehetnek részt 
azok a képviselő-testületi tagok, akik döntési jogkörrel rendelkeznek a nyertes 
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kivitelező kiválasztásában. A Kbt. szerint létre kell hozni a Képviselő-
testületnek egy 8 fős Közbeszerzési Bizottságot, a bírálóbizottság tagja közül 3 
fő a Képviselő-testület tagjai közül delegált képviselő, akik kizárólag 
tanácskozási joggal rendelkeznek, további 5 tag a Hivatal munkatársaiból, 
illetve külső szakértőkből kerül kiválasztásra. A Bizottság írásbeli 
szakvéleményt és döntési javaslatot készít az Önkormányzat (ajánlatkérő) 
nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést hozó Képviselő-testület számára. 
Eddig ezeket a feladatokat a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a 
Pénzügyi Bizottság látta el, és ezt a változást kell átvezetni a Közbeszerzési 
Szabályzaton, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzaton. A szabályzatok 
elfogadása után kerülhet sor a nagy értékű gépbeszerzés közbeszerzési 
eljárásának elindítására. Az írásos előterjesztést javasolja módosítani „A 
Képviselő-testület feladata, felelőssége a közbeszerzési eljárásban” című pontnál 
az alábbi kiegészítéssel (9. oldal 3.3 pont: A Közbeszerzési Bizottság javaslata 
alapján dönt az eljárás eredményéről – eredménytelenségéről – , a nyertessel 
történő szerződéskötésről), „valamint a nyertes 2. legkedvezőbb ajánlattevő 
személyéről. A döntéshozatalról név szerinti szavazást kell tartani, és az erről 
készült jegyzőkönyv kivonatát a közbeszerzés anyagai között kell elhelyezni, és 
az eljárás lezárását követő 5 évig meg kell őrizni.” Kéri a napirenddel 
kapcsolatos hozzászólásokat. Tekintettel arra, hogy hozzászólás nem volt, a 
Közbeszerzési Szabályzatot a kiegészítéssel együtt szavazásra terjeszti. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
31/2012. (III. 23.) Ökt. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat 
mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzatot, amely 2012. március 24-én lép 
hatályba. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a Közbeszerzési Szabályzatban 
foglaltak végrehajtásáról. 
 
Határidő: Folyamatos, értelemszerű 
Felelős: Macsári József polgármester, valamint a Közbeszerzési Bizottság 
elnöke 
 
1/1. sz. napirend: Közbeszerzési eljárás elindítása („Startmunka” program 
keretében eszközbeszerzés) 
Előadó: Macsári József polgármester 
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Macsári József polgármester: A Közbeszerzési Szabályzat elfogadása után 
javasolja Képviselő-testületnek, hogy a „Startmunka” program keretében 
gépbeszerzésre indítsa el a közbeszerzési eljárást, és az eljárás lebonyolításával 
bízza meg a legkedvezőbb ajánlatot adó Dr. Kállai Sándor ügyvédet. 
Tekintettel arra, hogy kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban nem 
hangzott el, szavazásra bocsátja a javaslatokat. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 

H a t á r o z a t 
 
32/2012. (III. 23.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 
„Startmunka” program keretében eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás 
megindításával a Kbt. 121. § (1) b. pontja alapján. 
 
A közbeszerzési eljárás lebonyolításával Dr. Kállai Sándor (5600 
Békéscsaba, Kinizsi u. 13. sz.) ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadót 
bízza meg, aki a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette a közbeszerzési eljárás 
teljes körű lefolytatására. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: Azonnal, illetve értelemszerű 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
1/2. sz. napirend: Szeghalom Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési 
terve 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A közbeszerzési tervben szerepelnek a tervezett 
folyamatban lévő beruházások. A közbeszerzési terv változhat újabb 
pályázatokkal kiegészülve. Kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, és a közbeszerzési tervet szavazásra 
bocsátja. Szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
33/2012. (III. 23.) Ökt. sz. 
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. évi 
közbeszerzési tervét a határozat mellékletében foglaltak szerint határozza meg. 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: Folyamatos, értelemszerű 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
1/3. sz. napirend: Közbeszerzési Bizottság létrehozása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Közbeszerzési Szabályzat szerint a 
Képviselő-testületnek Közbeszerzési Bizottságot, mint bírálóbizottságot kell 
létrehozni, ennek összetétele meg lett határozva a Kbt. szerint. A 8 tagú 
bizottságba javasolja megválasztani: Dr. Farkas József alpolgármestert, Kovács 
Tibor Pénzügyi Bizottság külső tagját, Simon Mátyásné pénzügyi, Elek Ágnes 
műszaki ügyintézőket, Nagy István műszaki irodavezetőt, valamint a Képviselő-
testületből tanácskozási joggal: Hegyesi Zsuzsanna, Ács Zsolt és Z. Nagy Tibor 
képviselőket. A Közbeszerzési Szabályzat értelmében a bizottság részt vesz a 
közbeszerzési eljárás előkészítésében, az eljárás más szakaszában, valamint 
elbírálja az ajánlatokat, és előkészíti a döntési javaslatot a döntést meghozó 
Képviselő-testület részére. Kérdezi a képviselőket, hogy van-e más javaslat a 
bizottsági tagok személyére vonatkozóan. Megállapítja, hogy más javaslat, 
észrevétel nem hangzott el, így szavazásra bocsátja a fenti javaslatát. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
34/2012. (III. 23.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési 
Szabályzatának megfelelően Közbeszerzési Bizottságot, bírálóbizottságot hoz 
létre. A Közbeszerzési Bizottság 8 tagú: 3 tag a Képviselő-testület tagjai közül 
delegált képviselő, akik kizárólag tanácskozási joggal rendelkeznek, további 5 
tag: a Hivatal munkatársai, illetve külső szakértők. A bizottság részt vesz a 
közbeszerzési eljárás előkészítésében, az eljárás más szakaszában, valamint 
elbírálja az ajánlatokat, és írásbeli szakvéleményt, valamint döntési javaslatot 
készít az Ajánlatkérő (Önkormányzat) nevében a közbeszerzési eljárást lezáró, 
döntést meghozó Képviselő-testület részére. A Bizottság tagjai munkájuk 
szakszerűségéért és törvényességéért felelősséggel tartoznak. 
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Közbeszerzési Bizottság tagjai: 
1. Dr. Farkas József alpolgármester 
2. Kovács Tibor Pénzügyi Bizottság külső tagja 
3. Simon Mátyás Tamásné Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 

ügyintézője 
4. Elek Ágnes Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda ügyintézője 
5. Nagy István Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda vezetője 
6. Hegyesi Zsuzsanna képviselő – tanácskozási joggal 
7. Ács Zsolt képviselő – tanácskozási joggal 
8. Z. Nagy Tibor képviselő – tanácskozási joggal 

 
A bizottság maga választja meg elnökét az első bizottsági ülésén. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
2. sz. napirend: Szeghalom Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az előterjesztés Szeghalom Város 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását tartalmazza. 
A szabályzatból kikerült a Pénzügyi Bizottság közbeszerzési feladata, ugyanis a 
módosítás szerint, az előző napirendnek megfelelően ezt a feladatot a jövőben a 
Közbeszerzési Bizottság látja el. A Pénzügyi Bizottság feladat- és hatásköre 
módosul, miszerint: „Dönt a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, és 
nettó 1.000.000,- Ft-ot meghaladó beszerzések ügyében.” Az SZSZM-t a 
tervezet szerint javasolja elfogadásra, és kéri ezzel kapcsolatban a 
hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd a rendelet-
tervezetet szavazásra terjeszti. Szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2012. (III. 23.) önkormányzati rendelete 
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló  

4/1995. (III. 27.) rendelet módosításáról 
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Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás 
alapján, és a szakfeladat rendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 
56/2011. (XII. 31.) sz. NGM rendelet 1. §-8 .§-a alapján az alábbi rendeletet 
alkotja. 

1. § 
 
A rendelet 2. § az alábbi 5.) bekezdéssel egészül ki: 
 
5.) „Az Önkormányzat szakfeladatait a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.” 
 

2. § 
 
A rendelet 3. sz. mellékletében a Pénzügyi Bizottság feladat és hatáskörénél a 
10. pont az alábbiak szerint módosul: 
 
10.) „Dönt a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, és nettó 1.000.000,- 
Ft-ot meghaladó beszerzések ügyében.” 
 

3. § 
 
Ez a rendelet 2012. március 24-én lép hatályba. 
 

4/2012. (III. 23.) önkormányzati rendelet 8. sz. melléklete: 
 
Szakfeladatok: 
 
Alaptevékenységek: 
 020000 erdőgazdálkodás 
 360000 víztermelés, kezelés, ellátás 
 370000 szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
 381104 egyéb, nem veszélyes hulladék vegyes, (ömlesztett) 

begyűjtése, szállítása, átrakása 
 421100 út, autópálya építése 
 522001 közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
 552001 üdülői, szálláshely szolgáltatás 
 680001 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 680002 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 812000 takarítás 
 813000 zöldterület kezelés 
 841112 önkormányzati jogalkotás 
 841114 országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
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 841115 önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

 841116 országos, és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 

 841117 európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

 841118 országos, és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
 841126 önkormányzatok, és társulások általános, végrehajtó 

igazgatási tevékenysége 
 841173 statisztikai tevékenység 
 841192 kiemelt állami, és önkormányzati rendezvények 
 841402 közvilágítás 
 841403 város-, községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatások 
 842421 közterület rendjének fenntartása 
 842531 a polgári védelem ágazati feladatai 
 842532 a lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztása 
 842541 ár-, és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
 851011 óvodai ellátás 
 852011 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(1-4 évfolyam) 
 852021 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(5-8 évfolyam) 
 853111 nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 
 862301 fogorvosi alapellátás 
 869041 család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás 
 869042 ifjúság- egészségügyi gondozás 
 882122 átmeneti segély 
 882123 temetési segély 
 882124 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 882129 egyéb, önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
 882203 köztemetés 
 889101 bölcsődei ellátás 
 889935 otthonteremtési támogatás 
 889936 gyermektartásdíj megelőlegezése 
 890301 civilszervezetek működési támogatása 
 890302 civilszervezetek program- és egyéb támogatása 
 890441 rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
 890442 bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
 890443 egyéb közfoglalkoztatás 
 900400 kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
 910502 közművelődési intézmények, közösségi színterek 

működtetése 
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 931102 sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
 931201 versenysport- tevékenység, és támogatása 
 931202 utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása 
 931903 máshová nem sorolható, egyéb sporttámogatás 
 
Szabadkapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenység: 
 680002 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
Technikai szakfeladatok: 
 841901 önkormányzatok és társulások elszámolásai 
 841907 önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
 
3. sz. napirend: Alapító Okiratok módosítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az új költségvetési törvény szerint valamennyi 
intézmény önálló költségvetési szerv, adószámmal, bankszámlaszámmal ellátva. 
Mindezt, illetve a szakfeladatokat meg kell határozni és az intézmények alapító 
okiratát ennek megfelelően szükséges módosítani. A határozati javaslat 
tartalmazza a Városi Polgármesteri Hivatal; Nagy Miklós Városi Könyvtár és 
Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, valamint a Napköziotthonos Óvoda és 
Bölcsőde módosított alapító okiratát. Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos 
hozzászólásokat. 
 
Nagy István Műszaki Iroda vezetője: Dr. Kállai Sándor ügyvéd úrral történt 
konzultáció után javaslatot tettek arra, hogy az 1.000.000,- Ft és a közbeszerzési 
értékhatár közötti beszerzések eljárási rendjét Beszerzési Szabályzatban kell 
rögzíteni. Ennek átdolgozása folyamatban van, a tervezetet a következő ülésre 
terjesztik elő. 
 
Dr. Kállai Sándor ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó: A Beszerzési 
Szabályzat tervezetét már elkészítette, az önálló beszerzési szabályzatra 
vonatkozóan jogszabályi kötelezettség szól, és ez alapján kell eljárni a fent 
említett beszerzéseknél, amit a Képviselő-testületnek kell elfogadnia. Néhány 
szóban tájékoztatást ad a szabályzat tartalmáról. 
 
Macsári József polgármester: Fentiek után elsőként javasolja elfogadásra a 
Polgármesteri Hivatal módosított alapító okiratát, és azt szavazásra bocsátja. 
Szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
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H a t á r o z a t 
 
35/2012. (III. 23.) Ökt. sz. 

 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi 
Polgármesteri Hivatal Szeghalom Alapító Okiratát az alábbiak szerint 
módosítja. 
 
1., Az Alapító Okirat 8., pontja az alábbiak szerint módosul: 

1. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Alaptevékenysége:  
Szakágazat száma: 
841105  helyi önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások 

 igazgatási tevékenysége 
 

 Alkalmazandó szakfeladatok: 
 841112 önkormányzati jogalkotás 
 841124 területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 

841126 önkormányzatok és társulások általános végrehajtó 
 igazgatási tevékenysége 

841133 adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
882111 aktívkorúak ellátása 
882112 időskorúak járadéka 
882113 lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882115 ápolási díj alanyi jogon 
882117 rendszeres gyermekvédelmi, pénzbeli ellátás 
882119 óvodáztatási támogatás 
882129 egyéb, önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882202 közgyógyellátás 
889967 mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

 
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység: nincs 
Vállalkozási tevékenysége: nincs. 

 
Technikai szakfeladat: 
841907 önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 

 
A hivatal alaptevékenysége a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
tv. értelmében az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási 
ügyek döntésére való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos, továbbá 
a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott 
feladatok ellátása: Ötv. 38. § (1). 
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2., Az Alapító Okirat 6., pontja az alábbiak szerint módosul: 
 6., Bankszámla száma: 10402661-50526587-56781003 
 
3., Az Alapító Okirat 9., pontja az alábbiak szerint módosul: 

9. Általános forgalmi adó alanyisága: alanyi adómentesség 
Adószáma:15344571-1-04 

4., Az Alapító Okirat módosításai 2012. március 24-én lépnek hatályba. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja a Nagy Miklós Városi 
Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Alapító Okirat 
módosítását. Szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
36/2012. (III. 23.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napköziotthonos 
Óvoda és Bölcsőde Szeghalom Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

1., Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 

4.  Adószám: 16654048-1-04 
 Bankszámlaszám: 10402661-50526552-83701009 

 
Az Alapító Okirat módosítása 2012. március 24. napján lép hatályba. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja a Nagy Miklós Városi 
Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Alapító Okiratát. 
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Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 
 

H a t á r o z a t 
 
37/2012. (III. 23.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagy Miklós Városi 
Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint módosítja. 
 
1.) Az Alapító Okirat 4., pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 
 4., Adószám: 15792015-1-04 
  Bankszámlaszám: 10402661-50526552-83681004 
 
2.) Az alapító Okirat 15.2.) és 15.3.) pontja helyébe az alábbiak lépnek: 
 
15.2.) Szakfeladatok száma és megnevezés: 
 Szakfeladat rend szerint: 
  91012 Könyvtári tevékenység: 
  9101211: Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
  91020  Múzeumi tevékenység 
  9102011: Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
  Működési engedély száma, kelte: 
  MGy/116862/2011. Budapest, 2011. december 19. 
 
15.3.) Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység 
  6800022: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
3.) Az Alapító Okirat módosításai 2012. március 24-én lépnek hatályba. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a soron 
következő képviselő-testületi ülés 2012. március 30-án (pénteken) 14.00 órakor 
kezdődik, előtte március 27-én 16.00 órai kezdettel együttes bizottsági ülést 
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tartanak. A rendkívüli testületi ülésnek egyéb napirendje nincs, így megköszöni 
képviselőtársainak a munkáját, és az ülést lezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 

 Macsári József     Valastyánné Győri Piroska 
  polgármester                   aljegyző 
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