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Bizalmas: □
ELŐLAP
(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe: .

A József Attila Művelődési Ház alapító okiratának módosítása

Az előterjesztés tartalma:

A József Attila Művelődési Ház új telephelyének (Kiserdei Civil Tanya) Magyar Államkincstár
felé történő bejelentése érdekében Önkormányzatunk kikérte a kultúráért felelős miniszter
véleményét. A miniszteri javaslatok átvezetésre kerültek az alapító okiraton.

Ülés fajtája*:.

J r . ,x.

Előterjesztő neve:

Nyílt
Mészáros Tamás

dr. Kolláth Balázs

Az előterjesztést készítette:
Személyi érintettség esetén a zári
ülés kérésére vonatkozó ■•* 4
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának ;< ■
2022. 04. 08.
dátuma**:
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Sürgősség indoka:
Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdfformátumban kötelező.
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
□
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság
□
Tárgyalja:
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
El
Képviselő-testület
El
IGEN: El
NEM: □
Az előző döntés eredménye (határozatszám): 558/2021. (X. 28.)
Szerepelt-e korábbi napirenden:
Előzmény mellékletként csatolva: S
IGEN: □
NEM: El
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □
Pénzügyi állásfoglalást igényel:
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:.................................................
IGEN: □
NEM: El
Jogi állásfoglalást igényel:
Véleményező jogász:
EGYETÉRT:
□ NEM ÉRT EGYET: □
Városüzemeltetési

Átadás formája:

Tanácsnoki vélemény:

: 4,.

tanácsnok
Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Több alternatív határozati vagy
NINCS: El
VAN: □
rendeleti javaslat:
jolgármester, jegyző
A határozat végrehajtásáért
felelős személy megnevezése:
A végrehajtási határidő
azonnal
megjelölése (reális időpont):
A napirend tárgyalásához
tanácskozási joggal
meghívandók:Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas:
□
Megjegyzés:...............................................................................
j... ,
; . ->.fv ,
jegyző

Jegyzői ellenjegyzés: /
<ópviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas:

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki

|

Göd Város Önkormányzata

Sj$S

2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu

Előterjesztés
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottsága soron következő ülésére
Tárgy: A József Attila Művelődési Ház alapító okiratának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A József Attila Művelődési Ház új telephelyének 2131 Göd, Erdész utca 1. (Kiserdei Civil Tanya)
Magyar Államkincstár felé történő bejelentése érdekében Önkormányzatunk kikérte a kultúráért felelős
miniszter véleményét. Válaszában a minisztérium (1. sz. melléklet) támogatta a feladatellátás
átszervezését, valamint további javaslatokat tett az alapító okirat módosítására, amelyek átvezetésre
kerültek.
A József Attila Művelődési Ház alapító okiratának módosítása kapcsán a következő módosításokat
szükséges végrehajtani:

•
•

•

A költségvetési szerv telephelyei közé szükséges felvenni a 2131 Göd, Erdész utca 1. szám alatti
„Kiserdei Civil Tanya” elnevezésű ingatlant.
A költségvetési szerv alaptevékenységeinél szükséges felsorolni az alapszolgáltatásokat a Göd
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésével összhangban.
A költségvetési szerv vezetője megbízási rendjének meghatározásánál a pontos jogszabályhely
feltüntetése szükséges.

indokolás:
A Képviselő-testület 529/2021 (IX.30.) Ök. határozatával a 2131 Göd, Erdész utca 1. szám alatti
ingatlant a József Attila Művelődési Ház üzemeltetésébe adta, ezzel a telephely alapító okiratban történő
átvezetése vált szükségessé. A Magyar Államkincstár felhívta Önkormányzatunk figyelmét, hogy a
törzskönyvi nyilvántartásban történő módosítás érdekében az 1997.évi CXL. törvény 78/J.§ alapján az
önkormányzatnak a közművelődési intézmény átszervezése során ki kell kérnie a kultúráért felelős
miniszter véleményét.
Határozati javaslat:
.../2022. (...... ) Ök. határozat

A József Attila Művelődési Ház alapító okiratának módosítása

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a) a fenntartásában lévő József Attila Művelődési Ház alapító okiratát a törzskönyvi
nyilvántartásba történő bejegyzés napjával kezdődő hatállyal a következők szerint módosítja:
2131 Göd, Pesti út 81. El 2131 Göd, Pf. 28. ® 27/530-064 Fax: 27/345-279
E-mail: varoshaza@god.hu KRID: 357521719 Hivatali kapu: GÖDÖK

Az 1.2.2. pontba a telephelyek közé felveszi a 2131 Göd, Erdész utca 1. szám alatti „Kiserdei Civil
Tanya” elnevezésű ingatlant
Az alapító okirat 4.1. pontjában a „HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG
TÁMOGATÁSA” szövegrész helyébe az „A költségvetési szerv közfeladata a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján a helyi
közművelődési tevékenység támogatása, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdése alapján a
közművelődési alapszolgáltatások biztosítása.” szöveg lép.

Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a székhelyén és telephelyein
közösségi teret biztosít az önszerveződő közművelődési tevékenységek részére, önállóan
közművelődési tevékenységet folytat és más szervezetek ilyen tevékenységét támogatja. Működteti
és óvja az egyes közművelődési értékkel bíró helyi látványosságokat. Közreműködik az egész
életen át tartó tanulás megvalósulásában, nyilvánosságot biztosít a helyi közművelődési
tevékenységeknek és eredményeknek. Az Önkormányzat a helyi közművelődés támogatása során
kötelező alapszolgáltatásának tekinti: a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítését,
működésűk támogatását, fejlődésük segítését, a közművelődési tevékenységek és művelődő
közösségek számára helyszín biztosítását, b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését, c) az
egész életre terjedő tanulás feltételeinek biztosítását, d) a hagyományos közösségi kulturális
értékek átörökítése feltételeinek biztosítását, e) az amatőr alkotó- és előadó- művészeti
tevékenység feltételeinek biztosítását, f) a kulturális alapú gazdaságfejlesztést.
Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetési szerv
vezetőjének megbízási rendje: Vezetőjét Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázat
útján, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a muzeális intézményekről,
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a vonatkozó
ágazati jogszabály alapján nevezi ki öt év határozott időre. Az intézmény vezetője vezető állású
munkavállaló. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója a Polgármester. A költségvetési szerv
vezetője munkaviszonyban van foglalkoztatva. Az intézményvezető munkaköre betöltésének
feltételeiről és a munkakör betöltésére irányuló pályázati eljárás rendjéről a kulturális
intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az
intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek
módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 3. §- 6. § rendelkezik.

A módosító és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jelen határozat
mellékletét képezi.

b) a korábban meghozott 558/2021. (X. 28.) számú Ök. határozatát visszavonja.

Felelős: polgármester, JAMH intézményvezető
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2022. 04. 08.
Tisztelettel:

B lészáros Tamás
Önkormányzati Koordinációs osztályvezető
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Okirat száma:09/300-5/2022

MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A József Attila Művelődési Ház a Göd Város Önkormányzata által 2021.02.10. napján kiadott,
10/5-2/2021. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a
alapján - az .../2022. (..) Ök. határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az Alapító okirat 1.2.2 pontjába foglalt táblázat a következő 3. sorral egészül ki:

3

Kiserdei Civil Tanya

2131 Göd, Erdész utca 1.

2. Az alapító okirat 4.1. pontjában a „HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG
TÁMOGATÁSA” szövegrész helyébe az „A költségvetési szerv közfeladata a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján a helyi
közművelődési tevékenység támogatása, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdése alapján a közművelődési
alapszolgáltatások biztosítása.” szöveg lép.

3. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
4.3. a székhelyén és telephelyein közösségi teret biztosít az önszerveződő közművelődési tevékenységek
részére, önállóan közművelődési tevékenységet folytat és más szervezetek ilyen tevékenységét
támogatja. Működteti és óvja az egyes közművelődési értékkel bíró helyi látványosságokat.
Közreműködik az egész életen át tartó tanulás megvalósulásában, nyilvánosságot biztosít a helyi
közművelődési tevékenységeknek és eredményeknek. Az Önkormányzat a helyi közművelődés
támogatása során kötelező alapszolgáltatásának tekinti: a) a művelődő közösségek létrejöttének
elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítését, a közművelődési tevékenységek és
művelődő közösségek számára helyszín biztosítását, b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését,
c) az egész életre terjedő tanulás feltételeinek biztosítását, d) a hagyományos közösségi kulturális
értékek átörökítése feltételeinek biztosítását, e) az amatőr alkotó- és előadó- művészeti tevékenység
feltételeinek biztosítását, f) a kulturális alapú gazdaságfejlesztést.

4. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Vezetőjét Göd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete pályázat útján, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény és a vonatkozó ágazati jogszabály alapján nevezi ki öt év határozott időre. Az intézmény
vezetője vezető állású munkavállaló. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója a Polgármester. A
költségvetési szerv vezetője munkaviszonyban van foglalkoztatva. Az intézményvezető munkaköre
betöltésének feltételeiről és a munkakör betöltésére irányuló pályázati eljárás rendjéről a kulturális
intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az
intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek
módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 3. §- 6. § rendelkezik.

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

Kelt: Göd, „időbélyegző szerint”

P.H.

Balogh Csaba
polgármester

2

Okirat száma:09/300-6/2022

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) JÓZSEF ATTILA
MŰVELŐDÉSI HÁZ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: József Attila Művelődési Ház

1.1.2. rövidített neve: JAMH

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2131 Göd, Pesti út 72.
1.2.2. telephelye (i):

telephely megnevezése

telephely címe

1

Ady Klub

2132 Göd, Kálmán utca 13.

2

Kincsem Udvarház

2131 Göd, Kincsem park 2.

3

Kiserdei Civil Tanya

2131 Göd, Erdész utca 1.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1992. 01.01.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Göd Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete
3.1.2. székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Göd Város Önkormányzata

3.2.2 székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A költségvetési szerv közfeladata a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1] bekezdés 7. pontja alapján a
helyi közművelődési tevékenység támogatása, a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdése
alapján a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása.
4.2.

1

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

910110

közművelődési intézmények tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: a székhelyén és telephelyein közösségi teret
biztosít az önszerveződő közművelődési tevékenységek részére, önállóan közművelődési
tevékenységet folytat és más szervezetek ilyen tevékenységét támogatja. Működteti és óvja
az egyes közművelődési értékkel bíró helyi látványosságokat. Közreműködik az egész
életen át tartó tanulás megvalósulásában, nyilvánosságot biztosít a helyi közművelődési
tevékenységeknek és eredményeknek. Az Önkormányzat a helyi közművelődés támogatása
során kötelező alapszolgáltatásának tekinti: a) a művelődő közösségek létrejöttének
elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítését, a közművelődési tevékenységek
és művelődő közösségek számára helyszín biztosítását, b] a közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztését, c) az egész életre terjedő tanulás feltételeinek biztosítását, d) a
hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítását, e] az
amatőr alkotó- és előadó- művészeti tevékenység feltételeinek biztosítását, f] a kulturális
alapú gazdaságfejlesztést.

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

082091

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

2

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

3

082093

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

4

082094

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Göd Város Közigazgatási Területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Vezetőjét Göd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete pályázat útján, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény és a vonatkozó ágazati jogszabály alapján nevezi ki öt év
határozott időre. Az intézmény vezetője vezető állású munkavállaló. Az egyéb munkáltatói
jogok gyakorlója a Polgármester. A költségvetési szerv vezetője munkaviszonyban van
foglalkoztatva. Az intézményvezető munkaköre betöltésének feltételeiről és a munkakör
betöltésére irányuló pályázati eljárás rendjéről a kulturális intézményben foglalkoztatottak
munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat
lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló
39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 3. §- 6. § rendelkezik.
5.2.

1

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

munkaviszony

2012. évi I. tv.

Iktatószám.- VI/1867-1/2022/KOZMUVFO
Hív. szám: 09/300-2/622
Tárgy: Közművelődésifeladatot ellátó költségvetési szerv
átszervezésének véleményezése

Balogh Csaba polgármester úr
részére
Göd Város Önkormányzata

Göd
Pesti út 81.
2131

Tisztelt Polgármester Úr!

Göd Város Önkormányzata közművelődési feladatellátásának átszervezéséről szóló véleménykérő levelére
illetékességből válaszolva - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 88. § e) pontja adta jogkörben,
továbbá figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 167/E. § (1) bekezdés 2/bpontjára - a következőkről tájékoztatom.
A Kultv. 76. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat kötelező feladata a közművelődési
alapszolgáltatások megszervezése, amelyek folyamatos hozzáférhetősége érdekében a 78/1. § (1) bekezdése
alapján városban az önkormányzat közművelődési intézményt biztosít.

A közművelődési intézmények típusait a Kultv. 77. § (5) bekezdése sorolja fel tételesen. A Kultv. 78. § (1)
bekezdése alapján a művelődési ház típusú közművelődési intézmény legalább három közművelődési
alapszolgáltatást biztosít, továbbá tevékenysége településrészre, kerületre, egy településre vagy több
községre terjed ki. A Kultv. 78. § (2) bekezdése alapján a művelődési ház vezetője szakirányú felsőfokú
végzettséggel rendelkezik. A Kultv. 78. § (3) bekezdése alapján a művelődési ház elnevezésében
szerepelnie kell a „művelődési ház”, „közösségi ház” vagy a „faluház” kifejezés valamelyikének.

Cím: 1054 Budapest, .Akadémia utca 3. , Tel: + 36 1 795 1200, Fax: + 36 1 795 0022
E-mail: info@emmi.gov.hu

A kulturális feladatellátással kapcsolatos jogszabályi előírásokkal összhangban a József Attila Művelődési
Ház (a továbbiakban: Intézmény) alapító okirat tervezetének módosítását javaslom a következők szerint:

•

A 4.1. pontban az alábbi megfogalmazást javaslom: „A költségvetési szerv közfeladata a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7.
pontja alapján a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3)
bekezdése alapján a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása.”

•

A 4.3. pontban javaslom a közművelődési alapszolgáltatások felsorolását Göd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
önkormányzati rendeletének 4. § (1) bekezdésével összhangban, illetve a közművelődési
alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek
követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: EMMI rendelet)
foglaltak figyelembevételével.

•

A 4.3. pontban felhívom az EMMI rendelet 4. §-l 1 .§-ban foglaltak szerint az egyes közművelődési
alapszolgáltatások biztosításának feltételeire, illetve a 13. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra,
melyek rendelkeznek a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról. Az átszervezés során
javaslom ezen jogszabályi előírások figyelembe vételét.

•

Az 5.1. pontban javaslom a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és
foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint
egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet vonatkozó
jogszabályhelyének pontos feltüntetését.

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
önkormányzati rendeletének 6. § (3) bekezdését javaslom az új telephellyel kiegészíteni.

Tekintettel arra, hogy a jogszabályok által előírt feladatok ellátása megtörténik, a közművelődési
feladatellátás átszervezését támogatom.

Bízom abban, hogy a feladatellátás átszervezésével sikerül biztosítani a szakmai elvárásoknak, az
önkormányzatnak, de elsősorban a használók igényeinek leginkább megfelelő közösségi művelődési
feltételeket.
Budapest, 2022.

'Ao-

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.)
EMMI utasítás 6. függelék IV B) 61. pontja alapján az emberi efpfqrrások minisztere helyett, átruházott
kiadmányozási jogkörben eljárva:

Kiss Szabolcs
főosztályvezető ‘

Göd Város Önkormányzata
2131 Göd, Pesti út 81.

HATÁROZAT
558/2021. (X. 28.) Képviselő-testületi határozat

"A József Attila Művelődési Ház alapító okiratának módosítása”
558/2021. (X. 28.) Ök. határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy dönt, hogy a fenntartásában lévő József Attila Művelődési Ház (2131 Göd, Pesti út 72.)
alapító okiratát 2021. november 1. napi hatállyal a következők szerint módosítja:

1. Az 1.2.2. pontba a telephelyek közé felveszi a 2131 Göd, Erdész utca 1. szám alatti
„Kiserdei Civil Tanya” elnevezésű ingatlant

Felkéri a polgármestert az erről szóló, 1. számú melléklet szerinti módosító okirat
aláírására.
A fenti módosításra tekintettel a fenntartásában lévő József Attila Művelődési Ház
módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 2. számú melléklet szerint
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármester annak aláírására.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

1. melléklet az 558/2021. (X. 28.) Ők. határozathoz:
Okirat száma: 10/5-7/2021.

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
A József Attila Művelődési Ház a Göd Város Önkormányzata által 2021.02.10. napján
kiadott, 10/5-2/2021. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8/A. §-a alapján - az 529/2021. (IX. 30.) Ök. határozatra figyelemmel - a
következők szerint módosítom:

Az Alapító okirat 1.2.2 pontjába foglalt táblázat a következő 3. sorral egészül ki:

iKiserdei Civil Tanya

2131 Göd, Erdész utca 1.

Jelen módosító okiratot 2021.11.01. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Göd, „időbélyegző szerint”
P.H.
Balogh Csaba
polgármester

2. melléklet a 558/2021. (X. 28.) Ők. határozathoz:

Okirat száma: 10/5-8/2021.

ALAPÍTÓ OKIRAT
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) JÓZSEF
ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1.
A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
A költségvetési szerv
megnevezése: József Attila Művelődési Ház
1.1.1.
rövidített neve: JAMH
1.2.
A költségvetési szerv
1.2.1.
székhelye: 2131 Göd, Pesti út 72.
1.2.2.
telephelye(i):
|
jtelephely megnevezése
j 1 jAdy Klub

j 2 (Kincsem Udvarház
j 3 (Kiserdei Civil Tanya

telephely címe
2132 Göd, Kálmán utca 13.
2131 Göd, Kincsem park 2.
2131 Göd, Erdész utca 1.

2.
A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1992. 01.01.
A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.

A költségvetési szerv irányító szervének
megnevezése: Göd Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete
székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Göd Város Önkormányzata
3.2.2 székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81.

4.

A költségvetési szerv tevékenysége

A költségvetési szerv közfeladata: HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG
TÁMOGATÁSA
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

T

szakágazat száma szakágazat megnevezése
közművelődési intézmények tevékenysége
1 ' 910110
A költségvetési szerv alaptevékenysége: a székhelyén és telephelyein közösségi teret biztosít az
önszerveződő közművelődési tevékenységek részére, önállóan közművelődési tevékenységet
folytat és más szervezetek ilyen tevékenységét támogatja. Működteti és óvja az egyes
közművelődési értékkel bíró helyi látványosságokat. Közreműködik az egész életen át tartó
tanulás megvalósulásában, nyilvánosságot biztosít a helyi közművelődési tevékenységeknek és
eredményeknek.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:_____
:
[kormányzati kormányzati funkció megnevezése
;___ jfunkciószám ]_____________ ________ _____________________________________
; 1 j082091[Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
2 |082092
[Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
3 [082093
[Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
í 4 )082094
[Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Göd Város Közigazgatási Területe

5.

A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1.
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Vezetőjét Göd Város
Önkormányzata Képviselő-testülete pályázat útján, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. törvény, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a vonatkozó ágazati jogszabály alapján nevezi
ki öt év határozott időre. Az intézmény vezetője vezető állású munkavállaló. Az egyéb
munkáltatói jogok gyakorlója a Polgármester. A költségvetési szerv vezetője munkaviszonyban
van foglalkoztatva.
5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

[foglalkoztatási jogviszony
1 [munkaviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
2012. évi I. tv.

Kelt: Göd, „időbélyegző szerint”
P.H.

Balogh Csaba
polgármester

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal, Felelős: polgármester, Hivatali felelős: jegyző

A kivonat hiteléül: jegyzőkönyvvezető

