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168/2022. (XI.30.) számú előterjesztés

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. november 30-i rendes ülésére

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

Előterjesztő:  dr. Göbl Richárd polgármester

Készítette: Benkó Attila KKMHK intézményvezető
Dr. Sergyánné Kis Bernadett titkársági és köznevelési referens

Egyeztetve: dr. Deák Ferenc jegyző
           

Ellenőrizte: dr. Papp Judit aljegyző

Tárgyalja: Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.
A normatív határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség

szükséges.

Előterjesztés



Budakalászi Polgármesteri Hivatal | 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. | telefon: +36 26 340-266 | www.budakalasz.hu

E L Ő T E R J E S Z T É S

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján
költségvetési támogatásban részesült szervezeteknek a szakmai beszámoló és a pénzügyi
elszámolási  kötelezettsége  áll  fenn.  A  támogatói  okirat  értelmében  minden
kedvezményezettnek a támogatás felhasználásáról számot kell adni. 

A kedvezményezettnek a támogatási cél megvalósításáról, a támogatás teljes összegének
rendeltetésszerű  felhasználásáról  a  támogatói  okiratban  meghatározottak  szerint  kell
elszámolnia a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló benyújtásával.

A 082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés cofogot jelenleg a Kós Károly
Művelődési Ház és Könyvtár Alapító okirata nem tartalmazza, ennek megléte feltétele az
elszámolásnak.

Fentiekre  tekintettel  a  Kós  Károly  Művelődési  Ház  és  Könyvtár  Alapító  okiratának
módosításához  egy  módosító  okirat  szükséges,  mely  módosításokkal  kerül  egységes
szerkezetbe az annak megfelelő alapító okirat.

Kérem a  Tisztelt  Képviselő-testületet  a  Kós  Károly  Művelődési  Ház  és  Könyvtár  Alapító
okiratának módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Melléklet: módosító okirat
     alapító okirat

Határozati javaslat

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének
 …./2022. (…..) normatív határozata

a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának jóváhagyásáról

Budakalász  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  78/2020.(X.22.)  normatív
határozattal  jóváhagyott  Kós  Károly  Művelődési  Ház  és  Könyvtár  (2011  Budakalász,
Szentendrei  út  9.)  alapító  okiratát  a  kulturális  intézményekben  foglalkoztatottak
közalkalmazotti  jogviszonyának  átalakulásáról,  valamint  egyes  kulturális  tárgyú  törvények
módosításáról  2020.  évi  XXXII.  törvény  1.§  (2)  bekezdése  alapján  2022.  november  30.
napjával a MÁK okirat sablon alkalmazásával – az alábbiak szerint módosítja:

Az alapító okirat 4.4. pontjában a „A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati
funkció szerinti megjelölése” táblázat „kormányzati funkciószám 082094, kormányzati funkció
megnevezése  a  Közművelődés-  kulturális  alapú  gazdaságfejlesztés”  sorral  egészül  ki  a
további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltoztatásával.

A  Képviselő-testület  a  jelen  módosítással  egységes  szerkezetbe  foglalt  1/6423-3/2022
okiratszámú  alapító  okiratot  jóváhagyja.  Ezzel  egyidejűleg  5/2533/2020.  számú  alapító
okiratot visszavonja.
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A Képviselő-testület  felkéri  a  Polgármestert  a  1/6423-3/2022 okiratszámú alapító  okirat  -
MÁK Budapesti és Pest megyei Igazgatóságának - törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából
történő benyújtására.
Ezzel  egyidejűleg  az  alapító  okirat  korábbi  módosításáról  szóló  78/2020.(X.22.)  számú
normatív határozatát és a határozattal jóváhagyott 5/2533/2020 okiratszámú alapító okiratát
hatályon kívül helyezi. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Budakalász, 2022.11.23.
dr. Göbl Richárd
   polgármester



Okirat száma: 6423/2/2022. 

Módosító okirat 

A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár a Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-
testülete által 2020. november 10. napján kiadott, 5/2533/2020. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Budakalász Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022. (X.26.) számú normatív határozatára 
tekintettel- a következők szerint módosítom: 

 
1. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1. 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok  

2. 082020 Színházak tevékenysége 

3. 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

4. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

5. 082044 Könyvtári szolgáltatások 

6. 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

7. 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

8. 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 

9. 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

10. 082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

11. 083020 Könyvkiadás 

12. 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

13. 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

14. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

15. 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

 

2. Jelen módosító okiratot 2022. december 20. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Budakalász, „időbélyegző szerint” 

 
 

dr. Göbl Richárd 
polgármester 



Okirat száma: 6423/3/2022.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  8/A.  §-a  alapján  a  Kós  Károly
Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár

1.1.2. rövidített neve: KK Művelődési Ház

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 2011 Budakalász, Szentendrei út 9.

1.2.2. telephelye(i):

telephely megnevezése telephely címe

Helytörténeti gyűjtemény raktár 2011 Budakalász, Budai út 31.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2008. 07.02.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Budakalász Város Önkormányzata
2.2.2.  székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezése székhelye

1. Faluház 2011 Budakalász, Szentendrei utca 9.

2. Kalász Alapfokú Művészeti Iskola 2011 Budakalász, Szentendrei út 9/a.



3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1.  megnevezése: Budakalász Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A  költségvetési  szerv  közfeladata:  A  muzeális  intézményekről,  a  nyilvános  könyvtári
ellátásról  és  a  közművelődésről  szóló  1997.  évi  CXL.  törvény  szerinti  közművelődési
tevékenység, nyilvános könyvtári ellátás. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése

1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége

4.3. A  költségvetési  szerv  alaptevékenysége:  A  település  környezeti,  szellemi,  művészeti
értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, gazdagítása. A nemzeti, nemzetiségi
kultúra értékeinek megismertetése. Az ünnepek kultúrájának gondozása. Amatőr közösségek
tevékenységének támogatása. Szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.
A településen a közművelődéssel kapcsolatos igények és feladatok maradéktalan kielégítése.
Az  önkormányzat  és  intézményei  rendezvényének  szervezése  és  hely  biztosítása.  Civil
szerveződések  és  kulturális  csoportok  részére  helyiség  biztosítása.  A  könyvtár
gyűjteményének  fejlesztése,  gondozása,  megőrzése,  rendelkezésre  bocsájtása.
Az  intézmény  tevékenységi  körében  színházművészeti  tevékenységet  lát  el:  befogadó
színházként előadásokat szervez, befogad, forgalmaz.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzat
i 
funkciószá
m

kormányzati funkció megnevezése

1. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2. 082020 Színházak tevékenysége

3. 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

4. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

5. 082044 Könyvtári szolgáltatások

6. 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

7. 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

8. 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

9. 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

10 082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés
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.

11
.

083020 Könyvkiadás

12
.

083030 Egyéb kiadói tevékenység

13
.

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

14
.

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

15
.

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

4.5. A  költségvetési  szerv  illetékessége,  működési  területe:  Budakalász  város  közigazgatási
területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A  költségvetési  szerv  vezetőjének  megbízási  rendje:  Budakalász  Város  Önkormányzat
Képviselő-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.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 Megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

2 Munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
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