
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. §-a
értehnében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
köveíkezményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében
Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének feUiatahnazása alapján veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

E rendelkezések alapján a Pilisborosjenö Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét
gyakorolva - a képviselő-testület tagjainak meghallgatását követöen - az alábbi 12/2021 (ffl. 03.) számú
döntést hozom:

12/2021. (HI. 03.) sz. határozat a

Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról

1) Reichel JózsefMűvelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítását 2021 . március 3.
napjától az alábbiak szerint -jóváhagyom.

2) Felkérem a Jegyzöt, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító oldrat aláírásra
elökészítéssel, valamint a változások Magyar államkincstámál történő átvezetése érdekében a
szükséges intézkedés megtételére.

^OSJ^Ű

Pilisborosjenö, 2021. március 03.

Tömöri Balázs

polgármester

'^RMES^



Módosító okirat

A Reichel József JMűvelődési Ház és Könyvtár Pilisborosjenő Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete által 2017. június 14. napján kiadott, PBJ-MH-El/2017 számú okiratot az
áUamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján 2021. március 03. napjától a
következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:1.2.A költségvetési szerv

1.2. 1. székhelye: 2097 Pilisborosjenö, Fő út 16.

1.2.2. telephelye(i):

telephely megnevezése telephely székhelye

1 Faluház 2097 Pilisborosjenö, Fő út 30.

2. Az alapító okirat 4.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXDÍ.
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján a helyi közművelődési tevékenység biztosítása a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásáról és a közművelődésröl szóló 1997. évi CXL. törvény
64 § (2) a) pont szerint nyilvános könyvtári ellátás, valamint 76. § (3) bekezdése alapján a
közművelődési alapszolgáltatások biztosítása.

3. Az alapító okirat 4.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4,3. 1. Az intézmény közművelődési alapszolgáltatásokat nyújt, úgymint

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, a közművelödési
tevékenységek és a művelödő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
e) az amatör alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
f) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása,

g) a kultirális alapú gazdaságfejlesztés,

4. 3.2. Nyilvános könyvtári ellátással biztosítja a települési könyvtári szolgáltatások igénybevételét.

4. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
5. 1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetöjét Pilisborosjenö Község Onkormányzat Képviselő-testülete, a képesítési
előírásoknak megfelelöen határozott időre, nyilvános pályázati eljárás útján bízza meg, legfeljebb 5 évig
tartó határozott időtartamra, a kultúráért felelős miniszter egyetértésével. A vezetö megbízása a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, továbbá az egyes kulturális tárgyú rendeletek
módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános



könyvtári ellátásról és a közművelődésröl szóló 1997. évi CXL. törvény alapján történik. Az
intézményvezetö felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

5.Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő szövegű rendelkezés lép:

5.2.A költségvetési szervnél alkahnazásban álló személyekjogviszonya:

foglalkoztatásijogviszony jogviszonyt szabályozójogszabály

1 Munkaviszony A Munka Törvénykönyvéröl szóló 2012. évi I. törvény

2 M^egbízási jogviszony A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történö bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Pilisborosjenő, 2021. március 3.

Tömöri Balázs

polgármester
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Okirat száma: PBJ-MH-E 1/2020

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Reichel JózsefMűveIődési
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: Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár

1.2. A költségvetési szerv

1.2. 1. székhelye: 2097, Pilisborosjenő, Fö út 16.

1.2.2. telephelye(i):

telephely megnevezése

1 Faluház

telephely címe

2097, Pilisborosjenő Fő út 30.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2. 1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:1999.11.22.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3. 1 A költségvetési szerv ü-ányító szervének

3. 1. 1. megnevezése: Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3. 1.2. székhelye: 2097, Pilisborosjenö, Fő út 16.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2. 1.megnevezése: Pilisborosjenő Község Önkormányzata
3. 2.2. székhelye: 2097, Pilisborosjenö, Fő út 16.



4. A költségvetési szerv szervezete és működésc

4. 1 A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján a helyi közművelödési tevékenység
biztosítása a muzeális mtézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásáról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény 64 § (2) a) pont szermt nyilvános könyvtári ellátás, valamint 76.§
(3) bekezdése alapján a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása.

4.2. A költsé vetési szerv fötevéken sé ének államháztartási szaká azati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése

1 910110 Közművelödési intézmények tevékenysége

4.3. 1. Az intézmény közművelödési alapszolgáltatásokat nyújt, úgymint

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, a közművelődési
tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
e) az amatör alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
f) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása,

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés,

4.3.2. Nyilvános könyvtári ellátással biztosítja a települési könyvtári szolgáltatások igénybevételét.

4.3. Aköltsé etési szerv ala tevéken sé énekkormán zati íünkció szerinti me 'elölése:

komiányzati fünkció megnevezésekomiányzati
fünkciószám

1 082042

2 082044

3 082091

4 082092

5 082093

6 082094

7 013350

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Könyvtári szolgáltatások

Közművelődés - közösségi és társadahni részvétel fejlesztése

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Közművelödés - egész életre kiterjedő tanulás, amatör művészetek

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Az önkonnányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4.4. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Pilisborosjenő Község közigazgatási
területe



5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5. 1.A költségvetési szerv vezetöjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Pilisborosjenő
Község Önkormányzat Képviselö-testülete, a képesítési előírásoknak megfelelően határozott időre,
nyilvános pályázati eljárás útján bízza meg, legfeljebb 5 évig tartó határozott időtartamra, a
kultúráért felelős miniszter egyetértésével. A vezető megbízása a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény, továbbá az egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló
39/2020.(X.30.) EMMI rendelet, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján történik. Az intézményvezetö
felett az egyéb muukáltatóijogokat a polgármester gyakorolja.

5.2.A költségvetési szervnél alkahnazásban álló személyekjogviszonya:

foglalkoztatásijogviszony jogviszonyt szabályozójogszabály

1 Munkaviszony A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

2 Megbízási j ogviszony A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Kelt: Pilisborosjenö, 2021. március 3.

Tömöri Balázs

polgármester
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