


 

 

Okirat száma: 1/2022.PMHK.M 

                                                                 111/2022. (V.26.) számú önkormányzati határozat 1. melléklete 

 

Módosító okirat 

A Pomáz Művelődési Ház és Könyvtár a Pomáz Város Önkormányzata által kiadott 2021. 

június 07. napján kelt, 2/2021.PMHK számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a  …./2022. (V.26.) számú határozatára 

figyelemmel - a következők szerint módosítom: 

Az alapító okirat 5.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

2 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni. 

 

 

Kelt: Pomáz, „időbélyegző szerint” 

 

 

 

P.H. 

 

     

……………………………………………. 

Leidinger István 

  polgármester   
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Okirat száma: 1/2022.PMHK 

                                                                111/2022(V.26.) számú önkormányzati határozat 2. melléklete 

 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1.2. A költségvetési szerv 

          1.2.1. székhelye: 2013 Pomáz, Huszár utca 3.    

          1.2.2. telephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1. Pomázi Örökség Tájház 2013 Pomáz, Kossuth Lajos 

utca 48/A. 

 
2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2001.01.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Pomáz Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Pomáz Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25. 



 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényben meghatározott nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, helyi történeti és 

kulturális értékeket megjelenítő gyűjtemény bemutatása, integrált közösségi színtér működtetése, 

a helyi közművelődési tevékenység támogatása a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 

szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1  910110 Közművelődési intézmények tevékenysége  

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Pomáz Város Önkormányzatának közművelődésről szóló 

rendelete szerint, 

az önkormányzat kulturális és oktatási koncepciójának megfelelően program- és szolgáltatás-

szerkezetet alakít ki, és azt a vonatkozó igényelnek megfelelően rendszeresen működteti; 

folyamatosan felméri a lakosság igényeit, és a fizetőképes keresletnek megfelelően kulturális, 

közhasznú szolgáltatásokat, programokat szervez és működtet; 

együttműködik a település önkormányzatával, intézményeivel, civil szervezetivel, a kultúra és a 

közművelődés területén építő, koordináló szerepet tölt be; 

helyet biztosít a politikai rendezvényeknek, szervezi és bonyolítja az állami és társadalmi 

ünnepségeket; 

tevékenységével a nemzeti és egyetemes kultúra értékeit gondozza, kultúra- és művészetközvetítő 

szerepet lát el; 

segíti a település hagyományőrzését, hagyományokat elevenít fel és teremt, fokozott figyelmet 

fordít a nemzetiségi kultúra ápolására; 

segíti a civil társadalom fejlődését, fejlesztését, önigazgatását, közösségeknek helyet biztosít, 

szükség esetén közösségfejlesztési funkciót lát el; 

lehetőségekhez mérten esélyegyenlőséget teremt a hátrányos helyzetű emberek számára; 

segíti a helyi nyilvánosság kialakulását, a mindennapi élet kultúrájának fejlesztését; 

ösztönzi az amatőr művészeti alkotókedv kialakulását, a csoportok és egyének kreativitását; az 

aktuális munkatervben elemzi a település kulturális közéletét, fejlesztésére javaslatot fogalmaz 

meg. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

2 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

3 082044 Könyvtári szolgáltatások 

4 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

5 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok  

6 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Pomáz Város közigazgatási területe
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét pályázat útján legfeljebb 5 éves időtartamra Pomáz Város 

önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény (Mt.) alapján. Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója Pomáz Város Polgármestere. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

2 
megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 



111/2022.(V.26) határozat 3. melléklete


























































