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Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!
A Művelődési Ház és Integrált Közösségi Szolgáltató Tér jelenleg hatályos Egységes Szerkezetbe
Foglalt Alapító Okiratát Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
74/2019.(IX.23.) számú határozatával fogadta el.
2020. július 1. napján lépett hatályba a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti
jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020.
évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény). A Törvény 1. § (1) bekezdése szerint a törvény
hatálya kiterjed a költségvetési szervként működő, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Kultv.) meghatározott alapfeladatát önálló intézményként ellátó muzeális intézményre, nyilvános könyvtárra, közművelődési intézményre és integrált kulturális intézményre.
A Törvény 1. § (2) bekezdése szerint a hatálya alá tartozó, költségvetési szervként működő kulturális
intézményben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya a törvény erejénél fogva, a 2. § (8)
bekezdésében meghatározott időpontban, azaz 2020. november 1. napján a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá alakul át.
A kulturális intézményekben foglalkoztatottak jogviszonyának módosulása az intézmények alapító
okiratának 5.1. és 5.2. pontjának módosítását, és annak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetését is igényli. A fenti jogszabályváltozásra tekintettel vált szükségessé az Alapító Okirat mellékletek szerinti módosítása.
Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet és a Bizottságot, hogy a Művelődési Ház Alapító Okirat
módosítására tett javaslatomat megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!
Kismaros, 2021. október 6.
Nagy Andrea
Intézményvezető
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Határozati javaslat (Bizottság)
Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága a Művelődési Ház és Integrált Közösségi Szolgáltató Tér KIM/4114-2/2021. iktatószámú alapító okiratának módosítását (az előterjesztés 1. számú melléklete), a KIM/4114-3/2021. iktatószámú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát (az előterjesztés 2. számú melléklete) jóváhagyásra
javasolja.
Határozati javaslat (Képviselő-testület)
Kismaros Község Önkormányzata
1. a Művelődési Ház és Integrált Közösségi Szolgáltató Tér KIM/4114-2/2021. iktatószámúszámú alapító okiratának módosítását (az előterjesztés 1. számú melléklete), a KIM/41143/2021. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát (az előterjesztés
2. számú melléklete) jóváhagyja,
2. felkéri az intézményvezetőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg,
3. felhatalmazza a polgármestert az okiratok és szükséges formanyomtatványok aláírására.
Felelős: intézményvezető
Határidő: 2021. november 1.
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Előterjesztés 1. számú melléklete:
Okirat száma: KIM/4114-2/2021

Módosító okirat
A Művelődési Ház és Integrált Közösségi Szolgáltató Tér Kismaros Község Önkormányzatának
Képviselő-testülte által 2019. szeptember 25. napján kiadott, 2951-2 számú alapító okiratát
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a **/2021.(X.18.)
számú képviselő-testületi határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom:
1.

Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Vezetőjét nyilvános pályázat alapján
Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a polgármester látja el. Az intézményvezető felett a munkáltatói jogkörök gyakorlója a polgármester. A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 5. § (7) bekezdése alapján a
vezető kinevezése legfeljebb 5 évig tartó határozott időtartamra szól. Az intézményvezető munkaviszony keretében foglalkoztatható, a munka törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény 208. § (1) bekezdése szerint vezető állású munkavállalónak minősül.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

munkaviszony

a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv.

2

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

Jelen módosító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Kismaros, „időbélyegző szerint”
P.H.

Neubauer Rudolf
polgármester
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Előterjesztés 2. számú melléklete:
Okirat száma: KIM/4114-3/2021

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Művelődési Ház és
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1.megnevezése: Művelődési Ház és Integrált Közösségi Szolgáltató Tér
1.1.2.rövidített neve: Művelődési Ház és IKSZT
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1.székhelye: 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.
1.2.2.telephelye:

1

telephely megnevezése

telephely címe

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér

2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 5.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007.04.01.
2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: 29/2007. (III.27.) számú, valamint a 99/2011. (XII.15.) számú képviselőtestületi határozat
2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.3.1.megnevezése: Kismaros Község Önkormányzata
2.3.2.székhelye: 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1.megnevezése: Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3.1.2.székhelye: 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.
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3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Kismaros Község Önkormányzata
3.2.2.székhelye: 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésének 7. pontja, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 76. §-a alapján helyi közművelődési tevékenység támogatása.
4.2.
1
4.3.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

910110

Közművelődési intézmények tevékenysége

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek;
4.3.2. a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása;
4.3.3. az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása;
4.3.4. az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása;
4.3.5. a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése;
4.3.6. a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése;
4.3.7. a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása;
4.3.8. egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása;
4.3.9. az alaptevékenységgel összefüggő reklám szervezése;
4.3.10. helyiségek bérbeadása;
4.3.11. termékbemutatók és vásárok szervezése;
4.3.12. megrendelésre műsorok szervezése, beleértve az állami és nemzeti ünnepeket is;
4.3.13. kiadványok megjelentetése, művészeti termékek árusítása, eszközök bérbeadása.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

2

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

4

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

5

082044

Könyvtári szolgáltatások

6

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

7

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

8

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1
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082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása

082093

Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

11

082094

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

12

083030

Egyéb kiadói tevékenység

13

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

14

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

15

105020

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

9
10

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kismaros község közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Vezetőjét nyilvános pályázat alapján
Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a polgármester látja el. Az intézményvezető felett a munkáltatói jogkörök gyakorlója a polgármester. A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 5. § (7) bekezdése alapján a
vezető kinevezése legfeljebb 5 évig tartó határozott időtartamra szól. Az intézményvezető munkaviszony keretében foglalkoztatható, a munka törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény 208. § (1) bekezdése szerint vezető állású munkavállalónak minősül.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

munkaviszony

a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv.

2

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
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