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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 4/2020 
 

K I V O N A T 
 

 
Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 8-án 
megtartott rendkívüli nyílt ülésén készült jegyzőkönyvből 

Tárgy: Javaslat a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítására 

 
 
 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
normatív határozatot hozta: 
 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 34/2020. (VII.08.) normatív határozata 

a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának jóváhagyásáról 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2018. (II.23.) normatív határo-
zattal jóváhagyott Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár (2011 Budakalász, Szentendrei 
út 9.) alapító okiratát a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogvi-
szonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról 2020. 
évi XXXII. törvény 1.§ (2) bekezdése alapján 2020. július 8. napjával a MÁK okirat sablon 
alkalmazásával – az alábbiak szerint módosítja: 
 
A fentiek értelmében a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 6/2/2018 okirat számú Ala-
pító okirat 5.1. pont alatt található „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján, határozott 
időre, legfeljebb 5 évre bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény alapján. A költségvetési szerv vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat a pol-
gármester gyakorolja.” szöveg helyett a: 
„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Budakalász Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete nyilvános pályázat útján, határozott időre, legfeljebb 5 évre bízza meg a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján. A költségvetési szerv vezetője 
felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.” kerül be az alapító ok-
iratba. 
5.2. 1. pont alatt található „A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogvi-
szonya” címszó alatt található a „Közalkalmazotti jogviszony – A közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény” szöveg helyett a „Munkaviszony - A munka törvény-
könyvéről szóló 2012. évi I. törvény” szöveg kerül be az alapító okiratba. 
A Képviselő-testület a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt 3/2533/2020. okirat-
számú alapító okiratot jóváhagyja. Ezzel egyidejűleg a 2018. február 22-én kelt alapító ok-
iratot visszavonja. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a 3/2533/2020. okiratszámú alapító okirat - 
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MÁK Budapesti és Pest megyei Igazgatóságának - törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából 

történő benyújtására. 

 

Ezzel egyidejűleg az alapító okirat korábbi módosításáról szóló 40/2018. (II.23.) számú 

normatív határozatát és a határozattal jóváhagyott 6/2/2018. okiratszámú alapító okiratát 

hatályon kívül helyezi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

 

 

Záradék: 

A határozatot a Képviselő-testület 2020. július 8. napján fogadta el, kihirdetése 2020. 

július 9-én megtörtént. 

 

dr. Deák Ferenc jegyző 

 
k.m.f. 

 
 
 
 dr. Göbl Richárd sk. 

  polgármester 
 

 
dr. Deák Ferenc sk. 

jegyző 

 
 
 
 
A kivonat hiteléül:  
 
 
Dr. Kovách-Janitsek Romola 
 


