
POLGÁRMESTEM DÖNTÉS

^K^manyawszelyhelyzet. kihirdetéséröl szótó 40/2020- (IH. 11.) számú kormmyrendelet 1 §-a
laz élet: és/agyonbiztonságot veszélyeztetö tömeges megbetegedést okozó'humániárvM

: elliarftása, a magyaráUampolgárokegészsegénekés életének megóvásaérdekében
^arország egész temletére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

AJSa^trófavédelemről. és.. a-hozzá kaPcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
ÜI. törvény 46. § (4) bekezdésének felhataimazása alapján veszélyhelyzetbena telepmési

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgánnestergyakoroür
Erendetkezések alapjána Pilisborosjenő Önkonnányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét

:orolva - a képviselő-testület tagjainak meghallgatását követően - az alábbi T3~572020~0a"26~-
ú döntést hozom: - -- ------, -"-" ^^. ^". ^,

135/2020. (XI. 26.) sz. normatív határozat a

Reichel JózsefMűvelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról
1)

2)

A Reichel József Művelödési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítását 2020. november 1.
napjától az alábbi szerintjóváhagyom.
el, m a Jegyzőt'. a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírasra

e, valamint a változások Magyar Államkincstámál történő átvezetése érdekében a
szükséges intézkedések megtételére.

Pilisborosjenö, 2020. november. 26
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Módosító okirat

Í. Reichd József Müvelodési Ház és Könyvtár Pilisborosjenő Község Önkormányzatának
Képviselő-testíUete által 2018. ápriUs 12. napján kiadott, PBJ-MH-Ml72018^ számu~oÍarattaÍ
mődosított az áUamháztartásról szótó 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján-7következők
szerint módosítom:

1. AzalaPító otírat 3. "A költségvetési szerv irányítása és felügydete" pontja kiegészül az
alábbi új, 3. 1.3 alponttal:

3. 1. 3. Telephelye: Pilisborosjenő Fő út 30.

2. Az alapító okirat 5. 1 pontjat törlöm, és helyette 1. pontként az alábbi szövegű rendelkezés
lép:

5' ̂ ' ^kol-tségYetési szerv vezetöjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Pilisborosjenő
KozségJ)nkormányzat KéPviseIő-testülete, a képesítési előírásoknak"megfeietöen

t idore, nyilvános pályázati eljárás útján bízza meg, a kultúráért felelos'mimszter
*e^SSé.sé^eL A vezetomegbízasa a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
továbbá az egyes kulturális tárgyú rcndeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMÍ



rendelet, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésröl szóló 1997. évi CXL. törvény alapján történik. Az intézményvezető felett
az egyéb munkáltatóijogokat a polgánnester gyakorolja.

3. Az alapító okirat 5.2 pontját töriöm és helyette 2. pontként az alábbi szövegű rendelkezés
lép:

a. költsé etési szervaél aUcahnazásban álló személ ek "o viszon a:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 Munkaszerződéses jogviszony A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

2 Megbízási jogviszony A Polgári törvénykönyvröl szóló 2013. évi V. törvény

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történö bejegyzés napjától kell alkatoiazni, ezzel
egyidejűleg a költségvetési szerv 2018. április 2 napján kelt, PBJ-MH-El/2018 számú alapító okiratot
visszavonom.

Kelt: Pilisborosjenö, 2020. november 26.
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Okiratszáma: PBJ-MH-El/2020.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

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

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

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 irányító szervének

3. 1.1. megnevezése: Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3. 1.2. székhelye: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

3. 1.3. Telephelye: Pilisborosjenő Fő út 30

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4. 1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben meghatározott nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a helyi
közművelődési tevékenység támogatása a muzeális intézményekről, a n^lvános könyvtári
ellátásáról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:



szakágazat
száma

1 910110

szakágazat megnevezése

Közművelődési intézmén ektevéken sé e

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Folyamatosan felméri a lakosság igényeit, és a fizetőképes keresletnek megfelelően kulturális,
közhasznú szolgáltatásokat, programokat szervez és működtet. Együttműködik a település
önkormányzatával, intézményeivel, civil szervezeteivel, a kultúra és a közművelődés
területén építő, koordináló szerepet tölt be. Helyet biztosít a politikai rendezvényeknek.
Szervezi és lebonyolítja az állami és társadalmi ünnepségeket. Tevékenységével a nemzeti és
egyetemes kultúra értékeit gondozza, kultúra és közvetítő szerepet lát el. Segíti a település
hagyományőrzését, hagyományokat elevenít fel és teremt, fokozott figyelmet fordítva a
nemzetiségi kultúra ápolására. Segíti a civil társadalom fejlődését, fejlesztését, önigazgatását,
közösségeknek helyet biztosít, szükség esetén közösségfejlesztési funkciót lát el. Segíti a helyi
nyilvánosság kialakulását, a mindennapi élet kultúrájának fejlesztését. Az aktuális
munkatervben elemzi a település kulturális közéletét, fejlesztésére javaslatot fogalmaz meg.
Nyilvános könyvtár üzemeltetése.

4.4. Aköltsé vetési szerv ala tevéken sé énekkormán ati fünkció szerinti me 'elölése:

kormányzati funkció megnevezése

Kön ári állomán ara ítása, n ilvántartása

Kön ári szol áltatások

Közművelődés - közössé i és társadalmi részvétel fe'lesztése

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek
ondozása

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr
művészetek

Közművelődés - kulturális ala ú azdasá fe'lesztés

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

4. 5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Pilisborosjenő Község közigazgatási
területe
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kormányzatí
funkciószám

082042

082044

082091

082092

082093

082094

013350

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5. 1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Pilisborosjenő Község
Önkormányzat Képviselő-testülete, a képesítési elöírásoknak megfelelően határozott időre,
nyilvános pályázati eljárás útján bízza meg, a kultúráért felelős miniszter egyetértésóvcl. A vezctő
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
intézményekröl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény alapján történik. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester
gyakorolja.

5. 2. Aköltsé vetési szervnél alkalmazásban álló személ ek'o viszon a:

fo lalkoztatási 'o iszon "o iszon szabál ozó 'o szabál



Munkaszerződéses
o íszon

Megbízási jogviszony

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvén

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvén

6. Záró rendelkezés

6. Jelen alapító okiratot a törzskön)wi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

Kelt: Pilisborosjenő, 2020. november 1.

P.H.

>aláírás<

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. CXII. 31.) Korm. rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Reichel
József Művelődési Ház és Könyvtár 2020. november 26 napján kelt, 2020 napjától
alkalmazandó PBJ-MH-M ',2020. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása
szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2020.

P.H.

Magyar Államtíncstár




