
 

    
 

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ 
 

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: JFMK alapító okirat módosítás 

 

MELLÉKLETEI:  

- Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ Alapító okiratának módosító okirata 

- Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ Alapító okirata egységes szerkezetben 

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő-testület       

 

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt 

 

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2020. augusztus. 31. 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: PVB 

 

MEGHÍVOTTAK: Szádvári Mária igazgató 

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: JFMK igazgató 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester   

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Veres-Czinege Anita 

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Hajdu Boglárka 

2020. augusztus 24. 



 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ Alapító okiratának módosításáról 

 
 
A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról szóló 

2020. évi XXXII. törvény értelmében a kulturális intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottaknak 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) jogviszonya a törvény erejénél 

fogva, 2020. november 1-jei hatállyal a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti 

munkaviszonnyá alakul át. 

Ezen jogszabályváltozásból eredően szükségesség vált a Juhász Ferenc Művelődési Központ alapító 

okiratának módosítása, a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendjéről szóló 5.1. pont és a 

költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonyáról szóló 5.2. pontok tekintetében. 

 

Kérem a Képviselő-testületet a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ módosító okiratának 

és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadására. 

 
 
 
Biatorbágy, 2020. augusztus 24. 
       
                                                              Tisztelettel: 
 
 
        Tarjáni István s.k. 
         Polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20125.pdf
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Határozati javaslat I. 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2020. (…. ..) határozata 

 

A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ Alapító okiratának módosításáról 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Biatorbágyi Juhász 
Ferenc Művelődési Központ Alapító okiratának módosítását. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ (7) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva 2020. november 1-jei hatállyal 
 

módosítja 
 
a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ Alapító okiratának következő pontjait:  
 

1. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt Biatorbágy 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vonatkozó jogszabályok alapján pályázat 
útján, 5 évig terjedő időszakra nevezi ki. A munkáltatói jogokat Biatorbágy Város 
Polgármestere gyakorolja. 
 

2. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
3   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. 

 
 
 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
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Határozati javaslat II. 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2020. (…...) határozata 

 

a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ Módosító okiratának elfogadásáról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Biatorbágyi Juhász Ferenc 
Művelődési Központ alapító okiratát módosító okiratot. 
 
A módosító okirat jelen határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
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Határozati javaslat III. 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2020. (…. ..) határozata 

 

a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ Alapító okiratának elfogadásáról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Biatorbágyi Juhász Ferenc 
Művelődési Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
 
Az egységes szerkezetű alapító okirat jelen határozat mellékletét képezi. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 



Okirat száma: 1/2020./M. 

 

Módosító okirat 

 

 

A Juhász Ferenc Művelődési Központ Magyar Államkincstár által 2017.12.06. napján kiadott 
650155-2/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. 
§-a és a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának 
átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról 2020. XXXII. tv. 1 § (1) 
b) bekezdése alapján –- a következők szerint módosítom: 

1. Az alapítóokirat 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt Biatorbágy Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a vonatkozó jogszabályok alapján pályázat útján, 5 évig 
terjedő időszakra nevezi ki. A munkáltatói jogokat Biatorbágy Város Polgármestere 
gyakorolja. 
 

 
2. Az alapítóokirat 5.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

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 a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Biatorbágy, „időbélyegző szerint”. 

 

Tarjáni István 

polgármester 

 

https://www.ki.oszk.hu/hir/konyvtari-intezet/xxxii-torveny-kulturalis-intezmenyekben-foglalkoztatottak-kozalkalmazotti
https://www.ki.oszk.hu/hir/konyvtari-intezet/xxxii-torveny-kulturalis-intezmenyekben-foglalkoztatottak-kozalkalmazotti


Okirat száma: 1/2020/A. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Biatorbágyi Juhász 
Ferenc Művelődési Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ 
1.1.2. rövidített neve: JFMK 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 1. 
1.2.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Közösségi Ház 2051 Biatorbágy, Fő utca 94. 
2 Bábosház 2051 Biatorbágy, Nagy utca 31. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1996.07.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Biatorbágy Város Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése: Biatorbágy Város Önkormányzata 
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3.2.2. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § alapján végzett 
közművelődési tevékenység. 

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 Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ 
tevékenysége A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. értelmében valósul meg. 
Kiemelt feladata az értékőrzés, értékközvetítés és értékteremtés alapján: 
- az iskolarendszeren kívüli tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító lehetőségek 

megteremtése, 
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek megismertetése, a helyi művelődési 

szokások gondozása, gazdagítása, 
- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása, 
- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, 
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése, 
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 
- egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
2 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

3 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 

4 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

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

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt Biatorbágy 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vonatkozó jogszabályok alapján pályázat útján, 
5 évig terjedő időszakra nevezi ki. A munkáltatói jogokat Biatorbágy Város Polgármestere 
gyakorolja. 
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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. 

 
 

6. Záró rendelkezés 

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

Kelt: Biatorbágy, „időbélyegző szerint” 
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