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ERKEL FERENC M ŐVELİDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 
 

8. SZÁMÚ MÓDOSÍTÓ OKIRATA 
 
Az intézmény alapító okiratát Budakeszi Város Képviselı-testülete 85/1992. (VI. 26.) számú 
határozatával, módosításait a 355/2011.(IX. 08.), 221/2011. (VI. 30.), 161/2011. (V. 26.), 
45/2011. (II. 15.), 150/2010. (IV. 27.) 20/2010. (I. 26.), 187/2009. (VI. 2.), 184/2005. (IX. 
13.), 132/2005. (VII. 5.), 64/2005. (III. 22.), 125/2004. (VI. 22.), 145/2000. (VIII. 8.), 
105/1998. (V. 26.), 100/1997. (VI. 5.), és a 88/1996. (IV. 25.) számú határozatokkal 
elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az alapító okirat 1. pontjában szereplı „Intézmény neve” szövegrész helyébe „A 
költségvetési szerv megnevezése” szöveg lép. 
 
2. Az alapító okirat 2. pontjában szereplı „Az intézmény székhelye és telephelye” szövegrész 
helyébe „A költségvetési szerv székhelye és telephelye” szöveg lép. 
 
3. Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„3.  A költségvetési szerv 

közfeladata: 
Szórakoztatás és szabadidıs tevékenység 
ellátása” 

 
4. Az alapító okirat 3. pontja az alábbi 3.1.–3.3. alpontokkal egészül ki: 
 
„3.1.  A költségvetési szerv 

alaptevékenysége: 
A muzeális intézményekrıl, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 
l997. évi CXL. törvény alapján a közmővelıdési 
tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága 
érdekében közösségi színtér biztosítása. 

3.2. A költségvetési szerv 
államháztartási 
szakágazati besorolása: 

 
 
932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidıs 
tevékenység 

3.3. A költségvetési szerv 
alaptevékenységeinek 
államháztartási 
szakfeladatrend szerinti 
besorolása: 

631200 Világháló-portál szolgáltatás 

841409 M.n.s. pénzügyi igazgatási tevékenység 
önkormányzati költségvetési szervnél 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a 
költségvetési szervekkel 
900400 Kulturális mősorok, rendezvények, 
kiállítások szervezése 
910501 Közmővelıdési tevékenységek és 
támogatásuk 
910502 Közmővelıdési intézmények, közösségi 
színterek mőködtetése 
841409 M.n.s. pénzügyi igazgatási tevékenység 
önkormányzati költségvetési szervnél” 

 
5. Az alapító okirat 4. pontja, valamint 4.1. és 4.3. alpontja hatályát veszti. 
 
6. Az alapító okirat 5. pontja és 5.1.-5.3. alpontja hatályát veszti. 
 



7. Az alapító okirat 6. pontjában szereplı „Az intézmény mőködési köre” szövegrész helyébe 
„A költségvetési szerv illetékessége, mőködési köre” szöveg lép. 
 
8. Az alapító okirat 7. pontja hatályát veszti. 
 
9. Az alapító okirat 8. pontjában szereplı „Az intézmény irányító szerve” szövegrész helyébe 
„A költségvetési szerv irányító szervének megnevezése, székhelye” szöveg lép. 
 
10. Az alapító okirat 9. pontja hatályát veszti. 
 
11. Az alapító okirat 10. pontja hatályát veszti. 
 
12. Az alapító okirat 10.2. pontjában szereplı „Gazdálkodási jogkör” szövegrész helyébe „A 
költségvetési szerv gazdálkodási besorolása” szöveg lép. 
 
13. Az alapító okirat 11. pontjában szereplı „Az intézmény vezetıjének kinevezési, 
megbízási, választási rendje” szövegrész helyébe „A költségvetési szerv vezetıjének 
megbízási rendje” szöveg lép. 
 
14. Az alapító okirat 12. pontjában szereplı „Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszony” szövegrész helyébe „A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira 
vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése” szöveg lép. 
 
15. Az alapító okirat 14. pontja hatályát veszti. 
 
 
Záradék: 
 
Az Erkel Ferenc Mővelıdési Központ alapító okiratának 8. számú módosítását Budakeszi 
Város Képviselı-testülete 127/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozatával, 2012. 
március 29-i hatállyal hagyta jóvá. 
 
 
Budakeszi, 2012. március 29. 
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 Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília  
 polgármester 
 


