1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása
Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár Igazgatója pályázatot készített elő, mellyel az
augusztusi nagyrendezvényünkön előadni kívánt színdarabhoz tudna támogatást igényelni a pályázat
kiírójától A pályázaton történő indulás feltétele, hogy a Közösségi Házban működő amatőr színjátszó
kör, illetve annak működésére történő utalás szerepeljen az intézmény alapító okiratában.
Az új jogszabályok értelmében a 2013-as évben meglévő szakfeladatokat 2014. január 1-vel szükséges
volt a megfelelő kormányzati funkcióba átfordítani. A régi szakfeladatok között megtalálható volt a
szükséges külön megnevezési forma, az új kormányzati funkciókra történő átfordításokkal ezek
megszűntek.
A minisztériummal és a Magyar Államkincstárral történt egyeztetések eredményeként kialakult
megoldást terjesztem most a Tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra.

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és
Könyvtár alapító okiratát a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja, és ezzel
egyidejűleg a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár 2009. október 22-én kelt 127/2009. számú
egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2014. március 25.

Tisztelettel:

Lendvai József
polgármester

ALAPÍTÓ OKIRAT
MÓDOSÍTÁS
Pilisszentkereszt község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott
Pilisszentkereszti Közösségi ház és Könyvtár Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal a
…../2014. sz. önkormányzati-határozatával, 2014. március 26-i hatállyal alábbiak szerint
módosítja::
1.) Az Alapító Okirat „Preambulum” része az alábbiakra módosul:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal a
Pilisszentkereszti Közösségi ház és Könyvtár tekintetében az alábbi alapító okiratot adja ki:

2.) Az Alapító Okirat 4., pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4. A költségvetési szerv illetékességi, működési köre:
Pilisszentkereszt Község közigazgatási területe.

3.) Az Alapító Okirat 5., pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5. Típus szerinti besorolása:
A tevékenységek jellege alapján: költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Közművelődési, szabadidős, továbbá helyi
feladatokat ellátó intézmény.

4.) Az Alapító Okirat 6., pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
6. A költségvetési szerv feladatellátási helye, székhelye:
2098 Pilisszentkereszt, Forrás u. 7/C.
A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: Közművelődési, könyvtári,
kulturális tevékenység
Alaptevékenységei:
Államháztartási szakágazati besorolás:
910110

Közművelődési intézmények tevékenysége

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
082020
082042
082043
082044
082091
082092
082093
086090
086030

Színházak tevékenysége
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
Nemzetközi kulturális együttműködés

5.) Az Alapító Okirat 7., pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
7. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
A gazdálkodási feladatait az Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatala látja el, az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott éves intézményi
költségvetés előirányzatainak keretei között.
A költségvetési szerv gazdálkodásával összefüggő jogosítványok gyakorlásakor az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet, valamint a mindenkori fenntartó által
kibocsátott, a gazdálkodást érintő szabályozás az irányadó.

6.) Az Alapító Okirat 11., pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
11.A költségvetési szerv képviseletére jogosult:
A költségvetési szerv képviseletét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
alapján az intézmény vezetője (az igazgató) egy személyben (egyedül) képviseli.
A költségvetési szerv vezetője e jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára
nézve, vagy akadályoztatása esetén az intézmény valamely dolgozójára írásban átruházhatja.
A kiadmányozás joga kizárólag az igazgatót illeti meg.

7.) Az Alapító Okirat az alábbi 12. ponttal egészül ki:
12. A feladat ellátását szolgáló vagyon, és a vagyon feletti rendelkezési jog:
Az önkormányzat tulajdonában lévő – ingatlanvagyon-kataszter szerinti – vagyon.
A költségvetési szerv vagyonát az intézmény vezetője működteti a mindenkori
vagyonjogszabályok (önkormányzati rendelet) szerint. Az alapfeladat ellátását segítő
tevékenységek szabad kapacitásának hasznosítása érdekében szolgáltatásokat végezhet,
helyiségeket adhat bérbe.

6.) Az Alapító Okirat jelen módosításokkal nem érintett pontjai változatlanul érvényben
maradnak.

Záradék
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg
a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár 2009. október 22-én kelt 127/2009. számú egységes
szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot módosító okiratot Pilisszentkereszt
Község Önkormányzat képviselő-testülete …/2014. számú önkormányzati határozatával hagyta jóvá.

Pilisszentkereszt, 2014. március 26.
Lendvai József
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző

ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal a
Pilisszentkereszti Közösségi ház és Könyvtár tekintetében az alábbi alapító okiratot adja ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése:
Közösségi Ház és Könyvtár

2. A költségvetési szerv székhelye, címe:
2098 Pilisszentkereszt, Forrás utca 7/F.

3. A költségvetési szerv alapítója, fenntartója, irányító szerv neve, székhelye:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.

4. A költségvetési szerv illetékességi, működési köre:
Pilisszentkereszt Község közigazgatási területe.

5.

Típus szerinti besorolása:
A tevékenységek jellege alapján: költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Közművelődési, szabadidős, továbbá helyi
feladatokat ellátó intézmény.

6.

A költségvetési szerv feladatellátási helye, székhelye:
2098 Pilisszentkereszt, Forrás u. 7/C.

A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: Közművelődési, könyvtári,
kulturális tevékenység
Alaptevékenységei:
Államháztartási szakágazati besorolás:
910110

Közművelődési intézmények tevékenysége

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
082020
082042
082043
082044
082091
082092
082093
086090
086030

Színházak tevékenysége
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
Nemzetközi kulturális együttműködés

7.

A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
A gazdálkodási feladatait az Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
látja el, az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott éves intézményi költségvetés
előirányzatainak keretei között.
A költségvetési szerv gazdálkodásával összefüggő jogosítványok gyakorlásakor az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet, valamint a mindenkori fenntartó által
kibocsátott, a gazdálkodást érintő szabályozás az irányadó.

8. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
A költségvetési szerv vezetője (Igazgató) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény alapján magasabb vezető beosztású közalkalmazott, akit nyilvános pályázati eljárás útján
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevez ki.
Az igazgató fölötti úgynevezett egyéb munkáltatói jogokat Pilisszentkereszt község
Önkormányzatának Polgármestere gyakorolja.
A költségvetési szerv egyszemélyes intézmény.

9. A költségvetési szerv vezetésével járó munkáltatói jogok gyakorlása:
Az igazgató irányítja az intézményt.
Az intézményvezető hatásköre:
A költségvetési szerv vezetője a szervezet ügyeiben a vonatkozó önkormányzati határozatok,
rendeletek és irányelvek alapján egyéni felelősséggel dönt – így különösen:
•
•
•
•
•

a vagyon megőrzésével kapcsolatos kérdésekben,
a felettes szervek részére készülő előterjesztések, javaslatok megtételében,
belső szabályzatok, éves munkatervének elkészítésében és jóváhagyásában,
a munkavédelmi és munkaegészségügyi feltételek biztosításában.
Felelős az általa vezetett intézmény szakmai munkájáért,

10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.

11. A költségvetési szerv képviseletére jogosult:
A költségvetési szerv képviseletét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján
az intézmény vezetője (az igazgató) egy személyben (egyedül) képviseli.
A költségvetési szerv vezetője e jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára
nézve, vagy akadályoztatása esetén az intézmény valamely dolgozójára írásban átruházhatja.
A kiadmányozás joga kizárólag az igazgatót illeti meg.

12. A feladat ellátását szolgáló vagyon, és a vagyon feletti rendelkezési jog:
Az önkormányzat tulajdonában lévő – ingatlanvagyon-kataszter szerinti – vagyon.
A költségvetési szerv vagyonát az intézmény vezetője működteti a mindenkori
vagyonjogszabályok (önkormányzati rendelet) szerint. Az alapfeladat ellátását segítő
tevékenységek szabad kapacitásának hasznosítása érdekében szolgáltatásokat végezhet,
helyiségeket adhat bérbe. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Záradék
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg
a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár 2009. október 22-én kelt 127/2009. számú egységes
szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot módosító okiratot Pilisszentkereszt
Község Önkormányzat képviselő-testülete …/2014. számú önkormányzati határozatával hagyta jóvá.

Pilisszentkereszt, 2014. március 26.
Lendvai József
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző

