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K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2012. május 29-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén készült
jegyzőkönyvből

Tárgy:  Javaslat közoktatási intézmények átszervezésére

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 igen és 3 nem szavazattal az alábbi
normatív határozatot hozta:

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének
125/2012. (V.30.) határozata

a Kós Károly Művelődési ház és Könyvtár Alapító Okiratának jóváhagyásáról
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő, három
intézményegységből álló (Faluház, Könyvtár és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) Kós
Károly Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításával, a Kalász Alapfokú
Művészetoktatási Intézményegység költségvetési szervből történő kiválásával, 2012.
augusztus 1. napjával létrehozza a Kós Károly Művelődési ház és Könyvtárat. A Kós Károly
Művelődési ház és Könyvtár intézmény egységes szerkezetbe foglalt és a határozat mellékletét
képező alapító okiratot jóváhagyja. 
Ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat végrehajtására a szükséges
intézkedéseket tegye meg, az alapfokú művészetoktatási intézményegység kiválásával létrejött
intézmény költségvetési módosítását, a 2012. évi költségvetési rendeletben történő átvezetését
a következő rendes képviselő-testületi ülésre terjessze elő.

Határidő: átszervezés azonnal, 
költségvetés módosítása a következő testületi ülésen.

Felelős: polgármester
k. m. f.

 Rogán László        dr. Molnár Éva
 polgármester      jegyző

Záradék:
A határozatot a Képviselő-testület a 2012. május 29-ei ülésén fogadta el, közzététele 2012.
május 30 -án megtörtént.

dr. Molnár Éva
jegyző 

A kivonat hiteléül:



Barna Yvette

.

BUDAKALÁSZ VÁROS  

ALAPÍTÓ OKIRAT -
A módosításokkal egységes szerkezetben

I. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NEVE - A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVE,
AZ ALAPÍTÓ ILLETVE A FENNTARTÓ NEVE ÉS CÍME

I. 1. Az intézmény neve: Kós Károly Művelődési ház és Könyvtár
Az intézmény rövidített neve:  KK Művelődési ház

I. 2. Az alapító neve:                Budakalász Város Önkormányzata

I. 3. Fenntartó neve:          BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Fenntartó címe:                2011  Budakalász, Petőfi tér 1.

I. 4. Felügyeleti szerv  neve: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete, jogkörét a

Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja

Felügyeleti szerv címe:  2011. Budakalász, Petőfi tér 1.

I. 5. Irányító szerv neve: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Irányító szerv címe: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. 1. Székhelye:    2011. Budakalász, Szentendrei út 9.

II. 2. Telephelye:            2011. Budakalász, Szentendrei út 9/a

      2011 Budakalász, Budai út 31.  

II. 3. A intézmény szervezeti és szakmai önálló intézményegységei:

a.) Művelődési Ház   Budakalász, Szentendrei út 9.
b.) Könyvtár    Budakalász, Szentendrei út 9.

II. 4. Típusa: művelődési otthon  és  nyilvános könyvtár

II. 5.  Az intézmény jogállása: önálló jogi személy

II. 6.  Az  intézmény működési köre:  Budakalász Város közigazgatási terülte

II. 8. Az intézmény közfeladata: kulturális, közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása



II. 9. Az intézmény szakágazati besorolása:
932900  máshová nem sorolható egyéb szórakoztató szabadidős tevékenység

II. 10. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyona:

A székhelyen  lévő (Budakalász, Szentendrei út 9), 1291/16 hrsz-ú 8556 m2 ingatlanon, a Művelődési ház és
Könyvtár feladatai ellátásához rendelkezésre áll 1600 m2 felépítmény (bálterem, kávéház, könyvtár, stúdió, és 5
helyiség), valamint a kisegítő helyiségek.

A telephelyén lévő (Budakalász, Szentendrei út 9/a), a 1291/25 hrsz-ú  ingatlanon, az intézmény feladatai
ellátásához rendelkezésre áll 372 m2 felépítmény, 9 tanterem  a kisegítő helyiségekkel.

A telephelyén lévő (Budakalász, Budai út 31), a 2422 hrsz-ú, 1486 m2  ingatlan, a helytörténeti gyűjtemény
raktározására. 

II. 11. Az intézmény vagyon feletti rendelkezés joga: Az  intézmény jogosultsága ezen vagyon tárgyak
rendeltetésszerű hasznosítására terjed ki az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti  tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló rendelet szerint.

III. AZ INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYEGYSÉGEI:

A.) Művelődési Ház

III.A. 1. Intézményegység típusa:   művelődési otthon

III.A. 2. Működési területe:  Budakalász Város közigazgatási területe

III.A. 3. ALAPTEVÉKENYSÉGEK:

III.1. Szakfeladatrend megnevezése, száma

900400  kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910501  közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502  közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

 művelődési otthon jellegű feladatok, 
 alapvető iskolai és művészeti oktatást segítő tevékenység, 
 közösségfejlesztő tevékenységek, 
 egyéb pihenő, szórakoztató tevékenységek, 
 helyi információs áramlást segítő tevékenységek, 
 helytörténeti gyűjtőmunkát segítő tevékenység
 családi események rendezése (házasságkötések)

181200  nyomás (kivéve napilap)
910201  múzeumi, gyűjteményi tevékenység,
181300  nyomdai előkészítés
181400  könyvkötés
182000  egyéb sokszorosítás
581900  egyéb kiadói tevékenység
592011  hangfelvétel készítése
592012  élőhangfelvétel készítése
592014  zeneműkiadás
682002  nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
731200  médiareklám
772200  videokazetta, lemez kölcsönzése
773000  egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
821900  fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
855200  kulturális képzés
900122  táncművészeti tevékenység



900124  egyéb előadó művészeti tevékenység
910204  múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

773000  egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
682002  nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése,

Felső határának aránya az alaptevékenység ellátásának veszélyeztetése nélkül

a költségvetési szerv (ÁMK) kiadásaiban:  10 %

B.) KÖNYVTÁR

III.B. 1. Az intézményegység típusa:  nyilvános könyvtár

III.B. 2. Működési területe: Budakalász Város közigazgatási területe

III.B. 3. ALAPTEVÉKENYSÉGEK

III.B.4. Szakfeladatrend megnevezése, száma

910121 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 könyvtári szolgáltatások
856099 egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
910204 múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

IV. 1. Az intézmény képviseletére jogosult: 

1. Igazgató – intézményvezető, aki a Művelődési ház intézményegység vezetői feladatát is ellátja
2. a Könyvtár - esetében az intézményegység-vezetője.

Az igazgatót és az intézményegység vezetőt távollétük esetén az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatában (SZMSZ) meghatározott, sorrendben következő személy képviseli.

IV. 2. Az intézmény (Faluház és Könyvtár) vezetőjének megbízási rendje:

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján, határozott időre bízza meg, a mindenkori hatályos
jogszabályok alapján.

IV. 3. Az intézményegység vezető megbízási rendje:

Az intézményegység szakmai irányítását intézményegység-vezető látja el, határozott időre szóló

megbízásáról nyilvános pályázati eljárás során az ÁMK Igazgató tanácsa dönt.

IV. 4. Az intézmény foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
a) Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szól 1992. évi XXXIII.

törvény alapján
b) megbízási szerződéses jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.

törvény alapján.



V. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV – KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSSAL
ÖSSZEFÜGGŐ JOGOSÍTVÁNYAI

V. 1. A gazdálkodási jogkör szerint: ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ. 
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,

mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.

V. 2. Az előirányzatok feletti rendelkezés jogosultsága: Bér és bérjellegű előirányzati felett teljes jogkörrel,

egyéb előirányzatai felett részjogkörrel rendelkezik

V. 3. Az előirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendje:

A mindenkori éves költségvetési rendelet szabályai szerint

ZÁRADÉK:

A Kós Károly Általános Művelődési Központ alapító okiratát a Budakalász Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 323/2007.(X.16.) számú Kt. határozatával hagyta jóvá, melyet a 292/2008.(VII.10.) számú
Kt. hat., a 488/2008.(XI.25.) számú Kt.hat., a 262/2009.(V.26.) Kt. hat., a 381/2009.(VIII.6.) Kt. hat., a
45/2011.(I.25.) Kt. hat., a 234/2011.(VI.30.) Kt. hat., és a 125/2012.(V.30.) határozattal módosított.

Jelen alapító okirat a Törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba, addig a 234/2011.(VI.30.) Kt. határozattal

elfogadott okirat az irányadó.

Budakalász, 2012. év május hó 30. nap.

ph.

Rogán László        dr. Molnár Éva
polgármester        jegyző


