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Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
6/2014. K-t.
Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2014. április 17-én megtartott
képviselő-testületi üléséről, ülés helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 14. tanácsterem.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint
Jelen lévő képviselők: Lendvai József polgármester, Jánszki István alpolgármester, Fazekas
László, Galó László, dr. Horváth Sándor, Mikusik Gábor, Rusznyák János képviselők.
Távol van:
Hivatalból jelen van az ülésen: Baranyák Szilvia jegyző, Berecz Miklós Ágostonné
jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Demjén Tamásné PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök, Berényi Ildikó
Közösségi Ház igazgató, Magyar Zsolt ügyvezető.
Távol van: Demjén Tamásné PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök.
Lendvai József polgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 önkormányzati képviselő közül 7 fő jelen van, így
az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester szavazásra teszi a fel a napirendet egy sürgősségi napirend felvételével együtt.
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a módosított napirendet elfogadta az
alábbiak szerint.
Napirendi javaslat:
1. Falugyűlés időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
2. Döntés pályázaton történő indulásról a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati
fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV.1.) BM rendeletben szabályozottak szerint
Előterjesztő: polgármester
3. Közösségi Ház és Könyvtár épületében található üzlethelyiség hasznosítási ügye
Előterjesztő: polgármester
4. Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása
Előterjesztő: polgármester
Napirend előtt:
Kérdések:
Napirendek tárgyalása
1./Napirend: Falugyűlés időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
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Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Baranyák Szilvia jegyző: A falugyűlés időpontjának elhalasztásával, és az új időpont
megjelölésével, ami a tervezet szerint május 15., a képviselő-testületi ülés időpontja így
május 22-re módosul.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a 25/2013. (II.13.) sz. önkormányzati
határozatában megjelölt Falugyűlés időpontját 2014. május 15. 17.00 órára módosítja. A határozat egyéb
tartalmi elemei változatlan formában érvényben maradnak.
Határidő: meghirdetésre Szmsz-ben foglaltak szerint
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
51/2014. (IV.17.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a
25/2013. (II.13.) sz. önkormányzati határozatában megjelölt
Falugyűlés időpontját 2014. május 15. 17.00 órára módosítja. A
határozat egyéb tartalmi elemei változatlan formában érvényben
maradnak.
Határidő: meghirdetésre Szmsz-ben foglaltak szerint
Felelős: polgármester
2./Napirend: Döntés pályázaton történő indulásról a közbiztonság növelését szolgáló
önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV.1.) BM rendeletben
szabályozottak szerint
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Galó László képviselő: A hozzá tartozó költségbecslést nem látom. Tehát Dobogókőnek
nyerünk 10 millió forintot, ebből Pilisszentkeresztre 4 kamera jutna. Mi indokolja ezt?
Lendvai József polgármester: Dobogókőn több betörés történt, és sok a vandalizmus. A
parkolás rendszerét is próbáljuk felülvizsgálni, új eszközöket beszerezni, csak
közterületeket figyel. Azért Dobogókő, mert Pilisszentkereszten létezik már kamera
rendszer 4 kamerával. Parkolóórák kihelyezése után a több milliós parkolóórákat is
szükséges figyelni.
Galó László képviselő: Hol lenne a központja?
Lendvai József polgármester: A felvett anyagot tárolja számítógépes úton ellenőrizhető.
Jánszki István alpolgármester: Hol lesz a felügyelete, ki nézheti?
Lendvai József polgármester: Minden kameránál egyenként lekérdezhető a tartalom. A
jogszabályokban szereplők nézhetik.
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Dr. Horváth Sándor képviselő: Mibe kerül nekünk a rendszer kiépítését követően a
karbantartás és üzemeltetés?
Lendvai József polgármester: Ez kameránként 20 ezer forint/év körülbelül.
Dr. Horváth Sándor képviselő: Ez olyan 6-7 százezer forintba fog kerülni.
Galó László képviselő: Nem láttam a Multi Alarm ajánlatát, az hol van?
Lendvai József polgármester: Nem konkrétan erre a pályázatra jött be, hanem Dobogókőre
egy minimális kiépítettségre. Erre kaptunk 4 kamerára kb. 2 millió forintos árat.
Galó László képviselő: Oké induljunk el. Da ha 1 cég ajánlatot tesz, és más nem az jó?
Lendvai József polgármester: Valakinek meg kell írnia a műszaki tartalmat a pályázathoz.
Természetesen ha nyerünk akkor ezzel a műszaki tartalommal kell az ajánlatokat
bekérni.
Rusznyák János képviselő: Nem lehetne a felét Szentkeresztre telepíteni?
Fazekas László képviselő: Nem lenne célszerű a temetőparkolóba telepíteni egy kamerát?
Lendvai József polgármester: Egészítsük ki Pilisszentkereszt esetében is pár kamerával.
Dr. Horváth Sándor: Ez legyen kiegészítve a műszaki tartalomnál Pilisszentkeresztre:
 temető parkoló
 iskola
 óvoda
 Közösség Ház
 Forrás utca vége
Az ehhez tartozó költség tartalommal pályázzunk.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete indulni kíván a 100 %-os támogatást
biztosító közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV.1)
BM rendelet értelmében a települési önkormányzat közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati
fejlesztések keretében megvalósuló térfigyelő kamera rendszer bővítése tárgykörben a jegyzőkönyvhöz
csatolt műszaki tartalommal és a hozzá tartozó költségtartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy az igénybenyújtáshoz szükséges nyilatkozatokat aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta:
52/2014. (IV.17.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete
indulni kíván a 100 %-os támogatást biztosító közbiztonság
növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról
szóló 28/2014. (IV.1) BM rendelet értelmében a települési
önkormányzat közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati
fejlesztések keretében megvalósuló térfigyelő kamera rendszer
bővítése tárgykörben a jegyzőkönyvhöz csatolt műszaki
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tartalommal és a hozzá tartozó költségtartalommal. A képviselőtestület
felhatalmazza
a
polgármestert,
hogy
az
igénybenyújtáshoz szükséges nyilatkozatokat aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3./Napirend: Közösségi Ház és Könyvtár épületében található üzlethelyiség hasznosítási
ügye
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Közösségi ház és Könyvtár
épületében található üzlethelyiségre kiírt hasznosítási pályázatot lezárta. A beérkezett ajánlatok közül a
Lengyel Szabolcs egyéni vállalkozó (2095 Pilisszántó, Kossuth Lajos u. 64., nyilv.tart. szám: 662375381-33) ajánlatát támogatja, aki ajánlatában vállalta a nevezett ingatlan kibérlését a pályázati felhívásnak
megfelelően. Ajánlattétel összege a bérlemény tekintetében 30.000,- Ft / +ÁFA/hó. A képviselő-testület
felhatalmazza a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a pályázati kiírásnak megfelelő
szerződést a pályázóval az ajánlatnak megfelelően megkösse.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
53/2014. (IV.17.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
a Közösségi ház és Könyvtár épületében található
üzlethelyiségre kiírt hasznosítási pályázatot lezárta. A beérkezett
ajánlatok közül a Lengyel Szabolcs egyéni vállalkozó (2095
Pilisszántó, Kossuth Lajos u. 64., nyilv.tart. szám: 66237538-133) ajánlatát támogatja, aki ajánlatában vállalta a nevezett
ingatlan kibérlését a pályázati felhívásnak megfelelően.
Ajánlattétel összege a bérlemény tekintetében 30.000,- Ft /
+ÁFA/hó. A képviselő-testület felhatalmazza a Pilisi Klastrom
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a pályázati kiírásnak
megfelelő szerződést a pályázóval az ajánlatnak megfelelően
megkösse.
4./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 49/2014. (III.26.) sz. önkormányzati
határozatát visszavonja. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a
Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratát a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és
tartalommal elfogadja, és ezzel egyidejűleg a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár 2009.
október 22-én kelt 127/2009. számú egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
54/2014. (IV.17.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
a 49/2014. (III.26.) sz. önkormányzati határozatát visszavonja.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratát
a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja, és
ezzel egyidejűleg a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és
Könyvtár 2009. október 22-én kelt 127/2009. számú egységes
szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Polgármesteri bejelentések:
Képviselői bejelentések:
-

Több napirend nem lévén a polgármester az ülést bezárta.

Kmf
Baranyák Szilvia
jegyző

Lendvai József
polgármester
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1./Napirend: Falugyűlés időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2014. április 17-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat munkatervében a február 13-i ülésén napirendként szerepelt a Falugyűlés előkészítése, melyet
a képviselő testület megtárgyalt, és a falugyűlés időpontját a 25/2014. (II.13.) sz. önkormányzati határozatában
2014. április 24-én 17.00 órában határozta meg. Helyszínként a Közösségi Ház és Könyvtár nagytermét lett
megjelölve.
A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint Falugyűlést legkorábban a meghirdetéstől számított 15 nap
elteltével lehet megtartani. Tekintettel a 2014. évi országgyűlési választásokkal kapcsolatban lévő
többletfeladatokra, a hivatal túlzott leterhelésére, a munkaterv szerinti ülésen túl szükséges 2014. április 24-én
rendkívüli testületi ülést tartani, ahol a munkatervben szereplő napirendeket a testület megtárgyalja.
A fentiekre tekintettel szükséges az önkormányzat határozatát megváltoztatni, és az elfogadott falugyűlés
időpontját május 15-én 17.00 órára elhalasztani.
A falugyűlés napirendje változatlan formában az elfogadott határozat szerint:
tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról
tájékoztató az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
folyamatban lévő pályázatok és várható fejlesztések
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a 25/2013. (II.13.) sz. önkormányzati határozatában
megjelölt Falugyűlés időpontját 2014. május 15. 17.00 órára módosítja. A határozat egyéb tartalmi elemei
változatlan formában érvényben maradnak.
Határidő: meghirdetésre Szmsz-ben foglaltak szerint
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2014. április 11.
Lendvai József
polgármester
2./Napirend: Döntés pályázaton történő indulásról a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések
támogatásáról szóló 28/2014. (IV.1.) BM rendeletben szabályozottak szerint
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2014. április 17-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Fenti tárgyú belügyminiszteri rendeletben foglaltak alapján Önkormányzatunknak lehetősége van 100 %-os
pályázati támogatás mellett közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések tárgyában pályázatot
benyújtani.
Több alkalommal is felmerült már igényként, hogy a meglévő térfigyelő kamera rendszert szükséges lenne
tovább bővíteni, és a dobogókői üdülőterületre is kibővíteni.
A mostani pályázat lehetőséget biztosít a fejlesztésre, a kamera rendszert üzemeltető Multi Alarm kft. ajánlatát
jelen előterjesztéshez csatolom.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy nyilvánítsa ki szándékát, hogy a fenti számú és tárgyú
belügyminiszteri rendeletben szabályozottak szerint indulni kíván a térfigyelő kamera rendszert bővítése
tárgyában.
A támogatási cím terhére vissza nem térítendő támogatást igényelhető, ha :
a) a beruházás közbiztonsági szempontból különösen indokolt, és
b) az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika alapján a rendőri eljárásban regisztrált
bűncselekmények száma a megelőző évhez képest csökkenést nem mutatott, vagy a beruházás
eredményeként a regisztrált bűncselekmények számának számottevő csökkenése nem várható.
Sajnálatos módon több alkalommal történt betörés, és rablás is a területen, többek között az önkormányzat 100
%-os tulajdonában álló Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. egyik helyiségét is feltörték.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete indulni kíván a 100 %-os támogatást biztosító
közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV.1) BM rendelet
értelmében a települési önkormányzat közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében
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megvalósuló térfigyelő kamera rendszer bővítése tárgykörben. A képviselő-testület
polgármestert, hogy az igénybenyújtáshoz szükséges nyilatkozatokat aláírja.

felhatalmazza

a

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2014. április 11.
Lendvai József
polgármester
3./Napirend: Közösségi Ház és Könyvtár épületében található üzlethelyiség hasznosítási ügye
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2014. április 11-i képviselő-testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő Közösségi Ház és Könyvtár épületében található
üzlethelyiségére kiírt pályáztatási határidő lejárt, melynek beadási határideje 2014. április 11-e volt. A kiírásra 1
db pályázó nyújtott be ajánlatot, a pályázatok bontása április 11-én 12.30 órakor megtörtént.
Az eredmények szerint Lengyel Szabolcs egyéni vállalkozó a pályázati kiírásnak megfelelően a minimális bérleti
díjat ajánlotta melynek összege havi 30.000,- Ft + ÁFA.
A fentiekre tekintettel javaslom a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Közösségi ház és Könyvtár épületében
található üzlethelyiségre kiírt hasznosítási pályázatot lezárta. A beérkezett ajánlatok közül a Lengyel Szabolcs
egyéni vállalkozó (2095 Pilisszántó, Kossuth Lajos u. 64., nyilv.tart. szám: 66237538-1-33) ajánlatát támogatja,
aki ajánlatában vállalta a nevezett ingatlan kibérlését a pályázati felhívásnak megfelelően. Ajánlattétel összege a
bérlemény tekintetében 30.000,- Ft / +ÁFA/hó. A képviselő-testület felhatalmazza a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét, hogy a pályázati kiírásnak megfelelő szerződést a pályázóval az ajánlatnak megfelelően megkösse.
Pilisszentkereszt, 2014. április 11.
Lendvai József
4./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2014. április 17-i képviselő-testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár Igazgatója pályázatot készített elő, mellyel az augusztusi
nagyrendezvényünkön előadni kívánt színdarabhoz tudna támogatást igényelni a pályázat kiírójától A pályázaton
történő indulás feltétele, hogy a Közösségi Házban működő amatőr színjátszó kör, illetve annak működésére
történő utalás szerepeljen az intézmény alapító okiratában.
Az új jogszabályok értelmében a 2013-as évben meglévő szakfeladatokat 2014. január 1-vel szükséges volt a
megfelelő kormányzati funkcióba átfordítani. A régi szakfeladatok között megtalálható volt a szükséges külön
megnevezési forma, az új kormányzati funkciókra történő átfordításokkal ezek megszűntek.
A képviselő-testület március 26-i ülésén tárgyalta és elfogadta az alapító okirat módosítást, melyet az
Államkincstárnak meg is küldött, aki hiánypótlási felhívással élt a beadott anyaggal kapcsolatban, így
szükségszerű annak módosítása.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 49/2014. (III.26.) sz. önkormányzati
határozatát visszavonja.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár
alapító okiratát a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja, és ezzel egyidejűleg a
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Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár 2009. október 22-én kelt 127/2009. számú egységes szerkezetű
alapító okirata hatályát veszti.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2014. április 17.
Tisztelettel:
Lendvai József
polgármester

ALAPÍTÓ OKIRAT
MÓDOSÍTÁS
Pilisszentkereszt község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott
Pilisszentkereszti Közösségi ház és Könyvtár Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal a …../2014. (IV.17.) sz. önkormányzatihatározatával, 2014. április 17-i hatállyal alábbiak szerint módosítja:
1.)

Az Alapító Okirat „Preambulum” része az alábbiakra módosul:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal a Pilisszentkereszti Közösségi ház és
Könyvtár tekintetében az alábbi alapító okiratot adja ki:
2.) Az Alapító Okirat 1., pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A költségvetési szerv megnevezése:
Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár

1.

3.) Az Alapító Okirat 4., pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A költségvetési szerv illetékességi, működési köre:
Pilisszentkereszt Község közigazgatási területe.

4.

4.) Az Alapító Okirat 5., pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5. A költségvetési szerv feladatellátási helye, székhelye:
2098 Pilisszentkereszt, Forrás u. 7/C.
A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: Közművelődési, könyvtári, kulturális
tevékenység
Alaptevékenységei:
Államháztartási szakágazati besorolás:
910110
Közművelődési intézmények tevékenysége
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
082020
Színházak tevékenysége
082042
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044
Könyvtári szolgáltatások
082091
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
086090
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
086030
Nemzetközi kulturális együttműködés
5.) Az Alapító Okirat 6., pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
6.

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
A költségvetési szerv vezetője (Igazgató) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény alapján magasabb vezető beosztású közalkalmazott, akit nyilvános pályázati eljárás útján
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevez ki.
Az igazgató fölötti úgynevezett egyéb munkáltatói jogokat Pilisszentkereszt község
Önkormányzatának Polgármestere gyakorolja.
A költségvetési szerv egyszemélyes intézmény.
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6.) Az Alapító Okirat 7., pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
7.
A költségvetési szerv vezetésével járó munkáltatói jogok gyakorlása:
Az igazgató irányítja az intézményt.
Az intézményvezető hatásköre:
A költségvetési szerv vezetője a szervezet ügyeiben a vonatkozó önkormányzati határozatok,
rendeletek és irányelvek alapján egyéni felelősséggel dönt – így különösen:
a vagyon megőrzésével kapcsolatos kérdésekben,
a felettes szervek részére készülő előterjesztések, javaslatok megtételében,
belső szabályzatok, éves munkatervének elkészítésében és jóváhagyásában,
a munkavédelmi és munkaegészségügyi feltételek biztosításában.
Felelős az általa vezetett intézmény szakmai munkájáért,
7.) Az Alapító Okirat 8., pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
8.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.

8.) Az Alapító Okirat 9., pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
9.

A költségvetési szerv képviseletére jogosult:
A költségvetési szerv képviseletét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján az
intézmény vezetője (az igazgató) egy személyben (egyedül) képviseli.
A költségvetési szerv vezetője e jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára
nézve, vagy akadályoztatása esetén az intézmény valamely dolgozójára írásban átruházhatja.
A kiadmányozás joga kizárólag az igazgatót illeti meg.

9.) Az Alapító Okirat 10., pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
10. A feladat ellátását szolgáló vagyon, és a vagyon feletti rendelkezési jog:
Az önkormányzat tulajdonában lévő – ingatlanvagyon-kataszter szerinti – vagyon.
A költségvetési szerv vagyonát az intézmény vezetője működteti a mindenkori vagyonjogszabályok
(önkormányzati rendelet) szerint. Az alapfeladat ellátását segítő tevékenységek szabad
kapacitásának hasznosítása érdekében szolgáltatásokat végezhet, helyiségeket adhat bérbe. Az
intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
10.) Az Alapító Okirat jelen módosításokkal nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.
Záradék
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár 2009. október 22-én kelt 127/2009. számú egységes szerkezetű
alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot módosító okiratot Pilisszentkereszt Község Önkormányzat
képviselő-testülete …/2014. (….) számú önkormányzati határozatával hagyta jóvá.

Pilisszentkereszt, 2014. április 17.

Lendvai József
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző
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ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal a Pilisszentkereszti Közösségi ház és
Könyvtár tekintetében az alábbi alapító okiratot adja ki:
1.

A költségvetési szerv megnevezése:
Közösségi Ház és Könyvtár

2.

A költségvetési szerv székhelye, címe:
2098 Pilisszentkereszt, Forrás utca 7/F.

3.

A költségvetési szerv alapítója, fenntartója, irányító szerv neve, székhelye:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.

4.

A költségvetési szerv illetékességi, működési köre:
Pilisszentkereszt Község közigazgatási területe.

5.

A költségvetési szerv feladatellátási helye, székhelye:
2098 Pilisszentkereszt, Forrás u. 7/C.

A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: Közművelődési, könyvtári, kulturális
tevékenység
Alaptevékenységei:
Államháztartási szakágazati besorolás:
910110
Közművelődési intézmények tevékenysége
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
082020
Színházak tevékenysége
082042
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044
Könyvtári szolgáltatások
082091
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
086090
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
086030
Nemzetközi kulturális együttműködés
6.

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
A költségvetési szerv vezetője (Igazgató) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
alapján magasabb vezető beosztású közalkalmazott, akit nyilvános pályázati eljárás útján Pilisszentkereszt
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevez ki.
Az igazgató fölötti úgynevezett egyéb munkáltatói jogokat Pilisszentkereszt község Önkormányzatának
Polgármestere gyakorolja.
A költségvetési szerv egyszemélyes intézmény.

7.

A költségvetési szerv vezetésével járó munkáltatói jogok gyakorlása:
Az igazgató irányítja az intézményt.
Az intézményvezető hatásköre:
A költségvetési szerv vezetője a szervezet ügyeiben a vonatkozó önkormányzati határozatok, rendeletek és
irányelvek alapján egyéni felelősséggel dönt – így különösen:






8.

a vagyon megőrzésével kapcsolatos kérdésekben,
a felettes szervek részére készülő előterjesztések, javaslatok megtételében,
belső szabályzatok, éves munkatervének elkészítésében és jóváhagyásában,
a munkavédelmi és munkaegészségügyi feltételek biztosításában.
Felelős az általa vezetett intézmény szakmai munkájáért,

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
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9.

A költségvetési szerv képviseletére jogosult:
A költségvetési szerv képviseletét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján az
intézmény vezetője (az igazgató) egy személyben (egyedül) képviseli.
A költségvetési szerv vezetője e jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve, vagy
akadályoztatása esetén az intézmény valamely dolgozójára írásban átruházhatja.
A kiadmányozás joga kizárólag az igazgatót illeti meg.

10. A feladat ellátását szolgáló vagyon, és a vagyon feletti rendelkezési jog:
Az önkormányzat tulajdonában lévő – ingatlanvagyon-kataszter szerinti – vagyon.
A költségvetési szerv vagyonát az intézmény vezetője működteti a mindenkori vagyonjogszabályok
(önkormányzati rendelet) szerint. Az alapfeladat ellátását segítő tevékenységek szabad kapacitásának
hasznosítása érdekében szolgáltatásokat végezhet, helyiségeket adhat bérbe. Az intézmény vállalkozási
tevékenységet nem folytathat.
Záradék
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár 2009. október 22-én kelt 127/2009. számú egységes szerkezetű
alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot módosító okiratot Pilisszentkereszt Község Önkormányzat
képviselő-testülete …/2014. (…) számú önkormányzati határozatával hagyta jóvá.

Pilisszentkereszt, 2014. április 17.
Lendvai József
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző
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