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Tárgy: Javaslat a Kőbányai Gyermek- és Ifjúsági 
Szabadidő Központ megszüntetésére és 
jogutódként a Pataky Művelődési Központba 
történő beolvasztására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2358/2010.(XI. 18.) sz. 
határozatában kinyilvánította, hogy szándékában áll a Kőbányai Gyermek- és Ifjúsági Szabadidő 
Központot (továbbiakban: KOSZI, címe: 1105 Budapest, Előd u.l.) 2010. december 31-ével 
jogutóddal megszüntetni. Jogutód intézményként a Pataky Művelődési Központot (továbbiakban: 
Pataky, címe: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14.), mint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési intézményt jelölte ki. 

1. Beolvadás 

A költségvetési szerv - egyesítéssel történő - átalakításának egyik módja a beolvadás, amelynek 
következtében a KOSZI, mint önállóan működő költségvetési szerv 2010. december 31-én 
megszűnik, és 2011. január l-jétől beolvad a Pataky Művelődési Központba (1105 Budapest, Szent 
László tér 7-14.), mint önállóan működő és gazdálkodó jogutód intézménybe. A jogutód intézmény 
a továbbiakban -ellátja a KOSZI feladatkörébe tartozó valamennyi tevékenységet. 

Az intézmények közös működtetése szakmailag és gazdaságilag egyaránt célszerűbb, mivel 
mind a személyi, mind a tárgyi eszközök kihasználása hatékonyabban és gazdaságosabban 
teljesíthető. 
Az intézmények beolvadással történő egyesítése szükségessé teszi a KOSZI megszüntető 
okiratának, valamint a Pataky átalakító okiratának, továbbá a Pataky egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratának elkészítését. (1. sz. melléklet) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 191/2007. (II. 15.) 
számú határozatával megszüntette a Maglódi úti Napközis Tábort, mert értékesíteni kívánta az 
ingatlant. A KOSZI hatályos alapító okirata telephelyként már nem, de feladatellátást szolgáló 
vagyonként még tartalmazza a Napközis tábort (1108 Budapest, Maglódi út 143. 42559 hrsz.), a 
jogutód intézmény alapító okiratába viszont már nem célszerű betenni a feladatellátást szolgáló 
vagyont meghatározó pontba sem, ezért javasoljuk, hogy az a Pataky, mint jogutód intézmény 
alapító okiratában ne szerepeljen. 

2. Miniszteri vélemény, és közzététel 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény 81.§ (1) bekezdése értelmében az önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó 
közművelődési intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése, illetve tevékenységének 60 napon 
túli szüneteltetése esetén a testületi döntés meghozatala előtt 30 nappal a miniszter véleményét be 
kell szerezni és annak tartalmát a testülettel ismertetni kell. 
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Az Oktatási és Közművelődési Főosztály a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 7/2010. (XI. 4.) 
számú döntésére alapozottan 2010. november 11-én megkérte a hatáskörrel rendelkező miniszter 
véleményét a tervezett átalakulásról. A miniszter véleményét a 2. számú melléklet tartalmazza. 

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 96.§ (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az 
átalakító, megszüntető okiratot legalább negyven nappal az átalakítás, megszüntetés kérelmezett 
napja előtt közzé kell tenni. A törvényi előírás megtartása miatt a KOSZI megszüntető okiratának, 
illetve a Pataky átalakító okiratának, illetve egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 
tervezetét az önkormányzati hirdetőtáblára kitettük. 

3. Alapító okirat, vállalkozási tevékenység, feladatellátást szolgáló vagyon, Újhegyi Közösségi 
Ház („AGORA") 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korai, rendelet 11.§(1) bekezdése 
értelmében kell gondoskodni az eszközök és források leltározásáért, a költségvetési beszámoló 
elkészítéséért, a vagyonátadás lebonyolításáért felelős személyek kijelöléséről, a feladatok 
határidőinek meghatározásáról, a közfeladat jövőbeni ellátásához szükséges köztulajdon 
meghatározásáról, a vagyonkezeléshez, használathoz szükséges engedélyek megszerzéséről, az 
ellátandó közfeladatokhoz tartozó hatósági engedélyeknek - a megszüntetendő költségvetési szerv 
kérelmére történő - visszavonásáról, és annak előkészítéséről, hogy az új hatósági engedélyek a 
közfeladatokat továbbiakban ellátó szervek részére kiadhatóak legyenek, a költségvetési szervnél 
foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések meghatározásáról, a határidők 
kijelöléséről, a közfeladatokat a továbbiakban ellátó szervek részéről történő továbbfoglalkoztatás 
lehetőségéről. 

Felmerült annak a gondolata, hogy az „új" önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv -
tevékenysége jellegéből adódóan - alapfeladatai ellátása mellett vállalkozási tevékenységet is 
folytathasson. 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 92.§ (l)-(2) bekezdése értelmében a 
költségvetési szerv 

- alaptevékenysége: a létrehozásáról rendelkező jogszabályban, illetve az alapító okiratban a 
költségvetési szerv szakmai alapfeladataként meghatározott, valamint az alaptevékenysége 
ellátására rendelkezésre álló, időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó, nem 
haszonszerzés céljából végzett tevékenység; 

- vállalkozási tevékenysége: a haszonszerzés céljából, támogatáson kívüli forrásból, nem 
kötelezően végzett termelő-, szolgáltató-, értékesítő tevékenység. 
A költségvetési szerv szellemi és anyagi kapacitásával végzett valamennyi tevékenységét a fenti 
bekezdés szerint kell besorolni. 

Az Oktatási és Közművelődési Főosztály felkérte a Pataky vezetőjét, gazdasági vezetőjét, valamint 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály munkatársait, hogy vizsgálják meg a vállalkozási tevékenység 
bevezetésének lehetőségét. Álláspontjuk alapján a vállalkozói tevékenység engedélyezése nagy 
mértékben megnövelné az intézmény gazdasági, pénzügyi feladatát, jelentősen módosulna a 
számviteli elszámolás, valamint magába foglalná az eredmény-kimutatás készítési, és az adózási 
kötelezettséget is. 
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A Pataky, illetve az Oktatási és Közművelődési Főosztály az alábbi - fővárosban működő -
művelődési központokat kérdezte meg a vállalkozási tevékenység bevezetésével kapcsolatban. 

- Budapesti Művelődési Központ (1139 Budapest, Etele út 55.) 
- Csokonai Művelődési Központ (1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.) 
- Marczibányi Téri Művelődész Központ (1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.) 
- Vigyázó Sándor Művelődési Ház (1173 Budapest, Pesti út 113.) 

A fenti indokok alapján nem javasolt a vállalkozási tevékenység előírása. 

A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1105 Budapest, 
Előd u. 1.) tevékenységi körébe tartozó szakfeladat számai beépülnek az új intézmény tevékenységi 
körébe. Ez mindössze annyit jelent, hogy a fenntartói döntéstől függően a jogutód intézmény 
jogosult (de nem köteles) ellátni a nonprofit kft feladatait. 

Újhegyi Közösségi Ház - ,AGORA " 

Újhegy lakosságának száma az elmúlt években gyarapodott, az ott élők nagy részének pedig 
nehézséget okoz a központban található közművelődési intézmények megközelítése. Az újhegyi 
közösségi élet kibontakozásának legnagyobb gátja, hogy nincsenek olyan helyszínek, ahol a 
városrészben élők találkozhatnak egymással, programokon vehetnek részt. Ezért merült fel az igény 
egy új közösségi ház kialakítására. 
Az Újhegyi sétány 16. sz. alatti helyiségekben való kulturális közösségi ház kialakításának 
gondolatával Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete már 
korábban is - a 351/2008. (II. 28.) számú határozatban - foglalkozott. A képviselő-testület az 
1981/2010. (VII. 26.) számú határozatában ismét döntött arról, hogy az Újhegy településrészen élők 
számára meg kell vizsgálni egy közösségi tér kialakításának lehetőségét. 

Az elképzelések szerint - a tulajdonviszonyok ingatlan-nyilvántartásban történő végleges rendezését 
követően - az Újhegyi Közösségi Ház („AGORA") a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Pataky Művelődési Központ (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) telephelyeként 
működik majd. 

4. Pénzügyi tervezés 

Színvonalas kulturális tevékenység ellátásához megfelelő költségvetési támogatás szükséges. Ennek 
biztosítása jelentős anyagi megtakarítást nem tesz lehetővé az átszervezést követően sem. A 
lakosság elégedettségét azonban jelentősen emelheti, ha a két művelődési tevékenységet folytató 
intézmény összehangolt műsorkínálattal várja látogatóit, például egységes műsorfüzetet jelentet 
meg. 

A két intézmény 2010. évi költségvetés eredeti tervszámait, valamint az I-III. negyedéves 
költségvetési beszámoló adatait tartalmazza a 3. számú melléklet. 

Figyelembe kell venni, hogy eddig a KOSZI karbantartási munkáit a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
végezte. Célszerű a 2011. évi költségvetés tervezése során kisebb karbantartások összegét az új 
közművelődési intézményhez tervezni, a nagyobb munkák elvégzése továbbra is a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. költségvetésébe kerüljön betervezésre (pl: balatonlellei tábor, uszoda, Almádi 
üdülő) 
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7. Névváltozás 

Többször felmerült az igény a Pataky Közösségi Ház nevének megváltoztatására. Az intézmény 
átszervezése alkalmas lehet ilyen döntés meghozatalára. Már az előző képviselő-testületi ülésen, 
valamint a döntést megelőző egyeztető tárgyalásokon az alábbi lehetséges nevek kerültek szóba: 

• Körösi Csorna Sándor 
• Nagy Imre 
• Pataky (maradjon) 
• Sajó Sándor 
• Szent László 
• Wass Albert 

8. Álláshelyek tervezése, személyi kérdések (Pályázati kiírás) 

A Pataky és KOSZI összevonásával a meglévő személyi állománnyal hatékonyabb feladatellátást 
kell megvalósítani, oly módon hogy az esetleges „átfedéseket" meg kell szüntetni. E mellett 
célszerű megvizsgálni a nyugdíjas dolgozók feladatellátásának szükségességét. Az ezekből adódó 
létszámcsökkentést a megbízott intézményvezetőnek az ellátandó feladatok függvényében a 201 l-es 
végleges költségvetés elfogadásáig meg kell tennie. 
Figyelembe kell venni az Újhegyi Közösségi Ház („AGORA") működésének megkezdéséhez 
várhatóan szükséges álláshelyeket is. 
A két közművelődési intézménynek jelenleg 60 álláshelyen 59 fő foglalkoztatottja van, az új 
intézmény személyi juttatásai a 2011. évi költségvetésbe kerülnek betervezésre. 

A Pataky Művelődési Központ vezetőjét Dávid Tibort egészségügyi alakalmatlanság miatt (saját 
kérésére) a képviselő-testület az 1044/2010. (V. 20.) sz. határozatával felmentette, de a korábbi 
testület vezetői pályázatot már nem kívánt kiírni és elbírálni, ezért az intézmény vezetését jelenleg 
Búzás Kálmán látja el SZMSZ szerinti helyettesítési rend alapján. 

A KOSZI élén Győrffy László megbízott vezető áll, akinek a vezetői megbízása 2011. december 31-
énjárle. 

Győrffy László végzettsége: 

Iskolai végzettsége: ELTE Tanárképző Főiskolai Kar: biológia szakos 
általános iskolai tanár 

Szakképzettsége: biológia szakos tanár 
Egyéb: tanító 

kulturális menedzser ( OKJ - felsőfokú) 

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a jogutód intézmény vezetésével a képviselő-testület Győrffy 
Lászlót bízza meg - illetményének változatlanul hagyása mellett - 2011. június 30-áig, és egyben 
írja ki a vezetői pályázatot az átalakulással érintett jogutód intézmény vezetésére (pályázati kiírás a 
4. sz. melléklet). Javaslom, hogy a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. megszűnése után -
amennyiben a feladatokat a továbbiakban a Pataky Művelődési központ látja el - a cég vezetéséért 
kapott összeget - 200 000 Ft/hó - Győrffy László az új vezetői pályázat elbírálásáig kapja meg. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 
december 2-ai ülésén az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

4 



Határozati javaslatok: 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. 
december 31-ei hatállyal beolvadással megszünteti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Kőbányai Gyermek - és Ifjúsági Szabadidő Központot (1105 Budapest, Előd 
u. 1.), és 2011. január l-jétől a Pataky Művelődési Központ, mint önállóan működő és 
gazdálkodó jogutód intézmény működik tovább (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.). 
Ennek következtében kiadja az l/a. számú melléklet szerinti tartalommal a Kőbányai 
Önkormányzat Kőbányai Gyermek - és Ifjúsági Szabadidő Központ megszüntető okiratát, az 
1/b. számú melléklet szerinti tartalommal a Pataky Művelődési Központ átalakító okiratát, 
valamint az 1/d. számú melléklet szerinti tartalommal a Pataky Művelődési Központ 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 1-
jétől - 2011. június 30-áig, az új vezetői pályázat elbírálásáig, határozott időre -
illetményének változatlanul hagyása mellett - megbízza Győrffy Lászlót az új közművelődési 
intézmény vezetői teendőinek ellátásával. A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 
megszűnése után - amennyiben a feladatokat a továbbiakban a Pataky Művelődési központ 
látja el - a cég vezetéséért kapott 200 000 Ft/hó összeget Győrffy László az új vezetői 
pályázat elbírálásáig megkapja. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 
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3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 4. számú 
melléklet szerinti tartalommal öt évre szóló határozott időre kiírja a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Pataky Művelődési Központ (1105 Budapest, Szent László tér 7-
14.) vezetői tevékenységének ellátására szóló pályázatot. A pályázati kiírást a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában, a Közigazgatási Személyügyi Szolgáltató és 
Közigazgatási Képzési Központ és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
honlapján kell megjelentetni. 

Határidő: 2011. február vége 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

Budapest, 2010. december 3. 

Kovács Róbert 

Törvényességi szempontból látta: 

^ 
dr. Neszteli István 

jegyző 
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l/a. sz. melléklet 

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95.§ (1) bekezdése alapján -
figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korai, rendelet 
l l .§ -ában, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 81.§ (1) bekezdésében foglaltakra - a 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 221/1993. (II. 9.) határozatával alapított 
KŐBÁNYAI GYERMEK - ÉS IFJÚSÁGI SZABADIDŐ KÖZPONTOT (1105 
Budapest, Előd u. 1. ) a /2010. (XII. 16.) sz. határozatával 2010. december 31-ei 
hatállyal jogutóddal megszünteti: 

1./ A megszüntetett intézmény neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Kőbányai Gyermek - és Ifjúsági Szabadidő Központ 
1105 Budapest, Előd u. 1. sz. 

Rövidített neve. KOSZI 

Telephelyei: 

megnevezése címe HRSZ épület nagysága 

Balatonlelle nyári 
tábor 

8636 Balatonlelle, Úszó u. 1-3. 3057 hrsz. telek 5340 m2, 

Uszoda 1105 Budapest, Bánya u. 32. 41411 hrsz. uszoda 
épülete, 

Üdülő 3663 Arló, Fácános utca 13. 2321 hrsz. 209 m2 

Balatonalmádi Üdülő 8220 Balatonalmádi, Szent 
István sétány 3. 

2285 hrsz. 332 m2 

2,/Az alapítás éve: 
1955. 

3./ Közvetlen jogelőd: 
Lőwy Sándor Úttörőház 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok) ): 
221/1993. (II.9.) sz. Budapest Kőbányai Önkormányzat határozata. 
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5./ A megszüntetett intézmény alapítói a(közvetlen jogelődjének neve, székhelye): 

X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6.1 A megszüntetett intézmény fenntartója: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

Az intézmény felügyeleti és irányító szerve: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Felügyeleti és irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolta. 

1.1 A megszüntető szerv neve, székhelye: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

8./ Az átalakítás módi a: 

Beolvadás - jogutóddal való megszüntetés 
Jogutód intézmény a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Pataky 
Művelődési Központ (székhelye: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) 

9.1 A megszüntetés oka: 
A közfeladat más módon, más szervezetben hatékonyabban teljesíthető. 

10./ A megszüntetett intézmény működési kőre: 

Budapest Főváros 
Balatonlelle 
Arló 
Balatonalmádi 

11./ Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 
Szakfeladata 2009. december 31-éig: 

Szakmai besorolása: - közművelődési intézmény, gyermek- és ijjúsági szabadidő központ, 
amely tevékenységi körében egyes oktatási feladatokat is ellát. 
A laptevékenysége inek megnevezése: 

TEAOR számok 
55.23 Egyéb szálláshely szolgáltatás 
55.51 Munkahelyi étkeztetés 
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
71.34 Máshová nem sorolt egyéb gépkölcsönzés 
71.40 Fogyasztási cikk kölcsönzés 
80.10 A lapfokú oktatás 
80.42 Máshová nem sorolható felnőtt-, egyéb oktatás 
92.13 Mozgóképvetítés 
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92.31 Alkotó és előadó-művészet 
92.32 Művészeti kiegészítő tevékenység 
92.34 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás 
92.52 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme 
92.61 Sportlétesítmények működtetése 
92.62 Egyéb sporttevékenység 
92.72 Máshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység 

Szakágazat Szakfeladat 
900400 művészeti létesítmények működtetése 
55140 egyéb korlátozottan igénybe vehető 
szálláshely szolgáltatás 
55230 intézményi közétkeztetés 

80400 egyéb oktatás 

92160 előadó-művészeti tevékenység 

92170 egyéb művészeti tevékenység 
92180 közösségi-művelődési tevékenység 

92190 máshová nem sorolt szórakoztató 
tevékenység 
92320 múzeumi tevékenység, kiállítások 
92400 sporttevékenység 
92600 máshová nem sorolt kulturális és sport 
tevékenység 

93090 máshová nem sorolt egyéb 
szolgáltatás 

55141-4 üdültetés 
55142-5 egyéb szálláshely szolgáltatás 
55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés 
55241-1 munkahelyi vendéglátás 
80401-7 iskolarendszeren kívüli nem szakmai 
oktatás, vizsgáztatás 

92161-7 színházi tevékenység 
92162-8 zeneművészeti tevékenység 
92163-9 táncművészeti tevékenység 
92171-6 egyéb művészeti tevékenység 
92181-5 művelődési központok, házak 
tevékenysége 
92192-5 egyéb szórakoztatási és kulturális 
tevékenység 
92321-5 múzeumi tevékenység 
92404-7 sportcélok és feladatok 
92601-8 máshová nem sorolt kulturális 
tevékenység 
92602-9 máshová nem sorolt 
sporttevékenység 
93093-2 máshová nem sorolható egyéb 
szolgáltatás 

Szakfeladatai 2010. január 1-jei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége:  
száma megnevezése 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
TEAOR 
8520 Oktatás 
9001 Eladói művészeti tevékenység 
9002 Előadó-művészetet tevékenység 
9003 Alkotóművészet 
9004 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
9311 Sportlétesítmény működtetése 
9329 M.n.s. egyéb szórakoztaás, szabadidős tevékenység 
5520 Üdülés, egyéb szálláshely-szolgáltatás 
9313 Szabadidősport 
8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás 
8552 Kulturális képzés 
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9102 Múzeumi tevékenység 
Az intézmény alap szakfeladata: 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam (úszás) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon (úszás) 
851011 Óvodai nevelés, ellátás, óvodáskorú gyermekeknek úszás biztosítása 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855937 Máshová nem sorolható egyéb felnőttoktatás 
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység 
900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység 
900300 Alkotóművészeti tevékenység 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
855200 Kulturális képzés 
910201 Múzeumi, gyűjteményi tevékenység 
890509 Egyéb, máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 

Az intézmény további szakfeladatai: 
562913 Iskolai intézményi közétkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
562916 Üdülői, tábori étkeztetés 
562920 Egyéb vendéglátás 
931301 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység támogatása 
931903 Máshová nem sorolható egyéb sport támogatás 
812900 Egyéb (úszómedence tisztítása, fenntartása) takarítás 
812100 Általános épülettakarítás 
811000 Epítményüzemeltetés 
813000 Zöldterület-kezelés 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 

812100 
813000 
811000 
682002 
811000 

Általános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
építményüzemelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (büfé) 
Építményüzemelés 

c.) kiegészítő egyéb tevékenysége: 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 
Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek aránya nulla százalék 

12./ A megszűntetett intézmény alaptevékenysége; 

• közművelődési intézmény, gyermek- és ifjúsági szabadidő központ, amely 
tevékenységi körében egyes oktatási feladatokat is ellátott. 

• az általános iskolai korosztály számára nyári napközis tábor szervezése a Budapest 
Főváros X. kerület Janikovszky Éva Általános Iskolában (1105 Budapest, Bánya u. 
32.), valamint a telephelyeken nyári tábor szervezése: Arlón és Balatonlellén. 

• tanuszoda működtetése, óvodás- és általános iskoláskorúaknak úszásoktatás 
szervezése, 

• önkormányzati üdülő működtetése 
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• 13./ A megszüntetett intézmény kiegészítő tevékenysége: 

Az intézmény alaptevékenységén belül, az annak feltételeként rendelkezésre álló, s e 
célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitásának fokozott kihasználásával, 
bevételi kötelezettsége teljesítése érdekében, nem nyereségszerzés céljából kisegítő, 
kiegészítő jellegű tevékenységet végezhetett. 
A rendelkezésre álló helyiségeket az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló rendeletének megfelelően hasznosíthatta. 

14./ A megszűntetett intézmény típusa: 
Közművelődési intézmény 

16./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 

Ingatlanok: KOSZI 41418 hrsz. telken 2941 m2 épület, 
Napközis tábor 42559 hrsz. telek 4359 m2, 
Balatonlelle nyári tábor 3057 hrsz. telek 5340 m2, 
Tanuszoda 41411 hrsz. telken uszoda épülete, 
Arló - üdülő, 2321 hrsz. telken 209 m2 épület. 
Balatonalmádi üdülő 2285 hrsz telken 332 m2 

Az intézmény a rendelkezésre álló teljes vagyont szabadon használhatta feladatainak 
elvégzéshez, ellátási kötelezettsége teljesítéséhez. 

17./ A megszüntetett intézmény vagyoni jogai, kötelezettségei, tartozásai feletti 
rendelkezés: 
A vagyoni jogok és kötelezettségek, valamint a meghatározott tartozások a jogutód 
intézményre szállnak. 

18./ A megszüntetett intézmény által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása: 
A megszüntetett intézmény közfeladatának jöbőbeni ellátása a jogutód intézmény által 
továbbra is biztosított marad. 

19./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 
A megszüntetett intézmény közalkalmazottainak fennálló jogviszonya a Pataky Művelődési 
Központban (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.)- mint jogutód intézményben -
fennmarad. 

20./ Az intézmény hosszú és körbélyegzőjenek hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Kőbányai Gyermek - és Önkormányzat Kőbányai Gyermek - és 
Ifjúsági Szabadidő Központ Ifjúsági 
1105 Budapest, Előd u. 1. sz. Szabadidő Központ 

1105 Budapest, Előd u. 1. sz. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
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A bélyegzőt 2010. december 31-ei hatállyal érvényteleníteni kell. 

A jogutód intézmény őrzi a 2010. december 31-ével megszűnt Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat KŐBÁNYAI GYERMEK - ÉS IFJÚSÁGI SZABADIDŐ 
KÖZPONT (1105 Budapest, Előd u. 1.) teljes irattárát. 

23./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbányai Gyermek - és Szabadidő 
Központ (1105 Budapest, Előd u. 1.) intézmény megszüntető okiratát Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ..../2010. (XII. 16.) sz. határozatával 
hagyja jóvá. 

Budapest, 2010. december 16. 

Dr. Neszteli István Kovács Róbert 
jegyző polgármester 
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TERVEZET 
1/b. sz. melléklet 

Átalakító okirat 

A K/32685/2/2009/II. számú alapító okirat 
módosítása 

1. Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 222/1993. (II. 9.) 
sz., a 382/1994. (III. ) sz. határozatával kiadott, az ..../2010. (XII. 16.) sz. határozatával 
módosított Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat PATAKY 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében, 
valamint a 90.§ (l)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a helyiségek bérbeadásáról 
szóló 24/2004. (V. 20.) Bp. Főv. Kőb. Önk. rendelete alapján 2011. január 1-jei hatállyal a 
következők szerint módosítja: 

2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép: 

ÍJ Az intézmény neve, székhelye 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Pataky Művelődési Központ 
1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 
Rövidített elnevezés: Pataky Művelődési Központ 

Telephelyei: 

Megnevezése 

Kőbányai Helytörténeti 
Gyűjtemény 
KOSZI 

Arló-Üdülő 

Balatonalmádi 
Üdülő 

címe 

1102 Budapest, 
Halom u. 37/b. 
1105 Budapest, 
Elődu. 1. 
3663 Arló, 
Fácános utca 13 

8220 Balatonalmádi, 
Szent István sétány 3. 

Balatonlelle nyári tábor 8636 Balatonlelle, 
Uszóu. 1-3. 

Uszoda 

Újhegyi Közösségi Ház 
(AGORA) 

1105 Budapest, 
Bánya u. 32. 

1108 Budapest, 
Újhegyi sétány 16. 

HRSZ 

41460/11 hrsz. 

41418 hrsz. telek 

2321 hrsz. 

2285 hrsz. 

3057 hrsz. telek 

41411 hrsz. 

42309/27. hrsz. 

épület nagysága 

pince helység 

2941 m2 

209 m2 

332 m2 

5340 m2 

Uszoda épülete 

360, 96 m2 
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3. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi 6. pont lép: 

6./ Az intézmény fenntartója: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

Az intézmény felügyeleti és irányító szerve: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Felügyeleti és irányítási jogkörét Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

4. Az alapító okirat 7. pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 

1.1 Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területe, szükség esetén a Főváros, illetve az 
agglomerációs körzet bármely területe. 
Balatonlelle 
Arló 
Balatonalmádi 

5. Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi 8.pont lép: 
Önálló jogi személy 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

6. Az alapító okirat 9. pontjában lévő' 2009. december 31-ig érvényes közfeladat és 
tevékenység cím alatt felsorolt szakfeladatok a hatályukat vesztik. 

7. A 9. pontban az intézmény szakfeladatai a 2010. január 1-jei hatállyal az alábbiakkal 
egészül ki, illetve módosulnak: 

Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége: 
száma megnevezése 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
900400 Művészeti létesítmények működtetése 

Az intézmény alap szakfeladata: 
900111 Befogadó színházak tevékenysége 
900114 M. n. s. színházak tevékenysége 
900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység 
900121 Zeneművészeti tevékenység 
900122 Táncművészeti tevékenység 
900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység 
900300 Alkotóművészeti tevékenység 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
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931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931301 Szabadidősport-(rekreációs sport) tevékenység támogatása 
931903 Máshová nem sorolható egyéb sport támogatás 
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
811000 Építményüzemeltetés 
812100 Általános épülettakarítás 
812200 Egyéb épület, ipari takarítás 
812900 Egyéb takarítás 
813000 Zöld terület kezelés 
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
851011 Óvodai nevelés, ellátás (óvodáskorú gyermekeknek úszás biztosítása) 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam (úszás) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam (úszás) 
855100 Sport, szabadidős képzés 
855200 Kulturális képzés 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések 
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 
855935 Szakmai továbbképzések 
855937 Máshová nem sorolható egyéb felnőttoktatás 
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 
856092 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek 
890509 Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
799000 Egyéb foglalás 
602000 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562916 Üdülői, tábori étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
562920 Egyéb vendéglátás 
581100 Könyvkiadás 
591411 Film-, videó- és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, 

nyilvános vetítési helyeken 
581900 Egyéb kiadói tevékenység 
181200 Nyomás (kivéve: napilap) 
181300 Nyomdai előkészítő tevékenység 
b.) az elláthatc i vállalkozási tevékenysége: 

Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek aránya nulla százalék 

Az intézmény alaptevékenysége: 

• Közművelődési tevékenység ellátása 
• gyermek- és ifjúsági szabadidő központ tevékenységi körében egyes oktatási 

feladatokat is ellát 
• az általános iskolai korosztály számára nyári napközis tábor szervezése a 

Budapest Főváros X. kerület Janikovszky Éva Általános Iskolában (1105 
Budapest, Bánya u. 32.), valamint a telephelyeken nyári tábor szervezése: Arlón 
és Balatonlellén 

• tanuszoda működtetése, óvodás- és általános iskoláskoruaknak úszásoktatás 
szervezése 
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• önkormányzati üdülő működtetése 
• A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény 76. §- ban szereplő feladatokból - a fenntartó 
önkormányzat helyi közművelődésről alkotott rendeletében szabályozott módon és 
mértékben a felsorolt tevékenységet látja el. 

• Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény fenntartása 
• Újhegyi Közösségi Házban (AGORA) közösségi tér működtetése 

8. A 10. pontban lévő intézmény típusa hatályát veszti. 

9. A 11. pontban a feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga az 
alábbira módosul: 

Ingatlanok: 

Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény 
KOSZI 

Arló - üdülő, 
Balatonalmádi üdülő 
Balatonlelle nyári tábor 
Uszoda 

Újhegyi Közösségi Ház (AGORA) 

41460/11 hrsz. 
41418 hrsz. telken 
2321 hrsz. telken 
2285 hrsz telken 
3057 hrsz. telek 
41411 hrsz. telken 
42309/27. hrsz. 

pince helység 
2941 m2 épület, 
209 m2 épület. 
332 m2 

5340 m2, 
uszoda épülete, 
360, 96 m2 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

10. Az alapító okirat „záradék" rész helyébe az alábbi lép: 

Záradék: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Pataky Művelődési Központ (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) 
intézmény alapító okiratot módosító okiratát és az egységes szerkezetű alapító okiratát 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .../2010. (XII. 
16.) sz. határozatával hagyja jóvá. 

Az intézmény őrzi a 2010. december 31-én megszűnt Kőbányai Gyermek- és Ifjúsági 
Szabadidő Központ (1105 Budapest, Előd u.l.) tagintézmény teljes irattári anyagát. 

Budapest, 2010. december 16. 

Dr. Neszteli István 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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1/c. sz. melléklet 

A K/32685/2/2009/II. számú alapító okirat 
módosítása 

Módosítani kívánt rész: Módosított rész: 

Preambulum: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete 222/1993. (II. 
9.)sz., a 382/1994. (III. ) sz. alatt kiadott, 
494/1995. (VI. 27.) sz., 123/1996. (II. 20.) sz., 
1063/2001.(XI.20.) sz, a 686/2005. (IX. 15.) sz., 
a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 60/2008. (I. 17.) sz., 
a 458/2009. (IV.2.) sz., az 1255/2009.(VI.18.) 
sz., az 1256/2009. (VI. 18.) sz., az 1505/2009. 
(IX. 24.) sz. határozatával módosított Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
PATAKY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (1105 
Budapest, Szent László tér 7-14.) intézmény 
alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV tv. 4. § (1) és (2) bekezdése és az 1992. évi 
XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXLX. tv. 37. § (5) bek., a helyiségek 
bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) és a 
43/2008. (X. 17.) Bp. Főv. Kőb. Önk. rendeletei 
alapján a következők szerint módosítja 2009. 
október 1-jei hatállyal: 

Preambulum: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 222/1993. 
(II. 9.) sz., a 382/1994. (III. ) sz. határozatával 
kiadott, az ...72010. (XII. 16.) sz. határozatával 
módosított Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat PATAKY 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (1105 Budapest, 
Szent László tér 7-14.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében, valamint a 90.§ 
(l)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 
helyiségek bérbeadásáról szóló 24/2004. (V. 20.) 
Bp. Főv. Kőb. Önk. rendelete alapján 2011. 
január 1-jei hatállyal a következők szerint 
módosítja: 

1./ Az intézmény telephelyei: 

Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény 
1102 Budapest, Halom utca 37/b. 

1./ Az intézmény telephelyei: 

Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény (1102 
Budapest, Halom u. 37/b.) 
KOSZI (1105 Budapest, Előd u. 1.) 
Arló-Üdülő (3663 Arló, Fácános utca 13.) 
Balatonalmádiüdülő (8220 Balatonalmádi, 
Szent István sétány 3.) 
Balatonlelle nyári tábor (8636 Balatonlelle, 
Úszó u. 1-3.) 
Uszoda (1105 Budapest, Bánya u. 32.) 
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Újhegyi Közösségi Ház (AGORA) 
(1108 Budapest Újhegyi sétány 16.) 

6.1 Az intézmény fenntartója, felügyeleti és 
irányító szerve: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján 
gyakorolja. 

6.1 Az intézmény fenntartója: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Az intézmény felügyeleti és irányító szerve: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Felügyeleti és irányítási jogkörét 
Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

1.1 Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros 

1.1 Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros X. kerület közigazgatási 
területe, szükség esetén a Főváros, illetve az 
agglomerációs körzet bármely területe. 
Balatonlelle 
Arló 
Balatonalmádi 

8./ Az intézmény besorolása: 

a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója 
szerint: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 

1.1 Az intézmény gazdálkodási besorolása: 

Önálló jogi személy 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv 

A 9. pontban az intézmény közfeladata és 
tevékenysége: 
Szakágazat: 900400 
művészeti 
létesítmények 
működtetése 
TEÁOR 2009. Szakfeladata 2009. 
december 31-éig: december 31-éig: 
9004 - Művészeti 92181 -5 művelődési 
létesítmények központok, házak 
működtetése tevékenysége 
Egyéb TEÁOR 80401-7 
tevékenység, Iskolarendszeren kívüli 
szakmakód nem szakmai oktatás, 

vizsgáztatás 
9001 - Előadó- 92321 -5 Múzeumi 
művészet tevékenység 

A 9. pontban az intézmény közfeladata és 
tevékenysége: 

A 9. pontban az intézmény közfeladata és 
tevékenysége: 
Szakágazat: 900400 
művészeti 
létesítmények 
működtetése 
TEÁOR 2009. Szakfeladata 2009. 
december 31-éig: december 31-éig: 
9004 - Művészeti 92181 -5 művelődési 
létesítmények központok, házak 
működtetése tevékenysége 
Egyéb TEÁOR 80401-7 
tevékenység, Iskolarendszeren kívüli 
szakmakód nem szakmai oktatás, 

vizsgáztatás 
9001 - Előadó- 92321 -5 Múzeumi 
művészet tevékenység 
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9002 - Előadó- 92601 -8 Máshová nem 
művészetet sorolt kulturális 
kiegészítő tevékenység 
tevékenység 
9329 - Máshová 92602-9 Máshová nem 
nem sorolható egyéb sorolt sporttevékenység 
szórakoztatás, 
szabadidős 
tevékenység 
8559 - Máshová 93093-2 Máshová nem 
nem sorolható egyéb sorolható egyéb 
oktatás szolgáltatás 
Általános képzési 75195-6 A szórakozás, 
célú felnőttképzés kultúra sport ágazatban 

végzett kiegészítő 
tevékenységek 

8552 - Kulturális 92192-5 egyéb 
képzés szórakoztatási és 

kulturális tevékenység 
5 811 - Könyvkiadás 92161 -7 színházi 

tevékenység 
7990-Egyéb 92162-8 
foglalás Zeneművészeti 

tevékenység 
92163-9 
Táncművészeti 
tevékenység 

9102 - Múzeumi 92171 -6 Egyéb 
tevékenység zeneművészeti 

tevékenység 
5914 Filmvetítés 
5819 egyéb kiadói 
tevékenység 

Szakfeladatok 2010. 01.01. hatállyal Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 
9. pont a, részében az intézmény szakágazati 9. pont a, részében az intézmény szakágazati 
besorolása: 900400 művészeti létesítmények besorolása: 
működtetése 900400 Művészeti létesítmények működtetése 

FŐ TEÁOR 9105 Közművelődési tevékenység 
Egyéb TEÁOR 
FŐ TEÁOR 9105 Közművelődési tevékenység 
Egyéb TEÁOR 

9001 Előadó-művészet 
9002 Előadó-művészet kiegészítő tevékenység 
9003 Alkotó művészet 
9004 Kulturális műsorok, rendezvények, 
kiállítások szervezése 
9329 Máshová nem sorolható egyéb 
szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
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8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás 
5811 Könyvkiadás 
7990 Egyéb foglalás 
9102 Múzeumi tevékenység 
5914 Filmvetítés 
5819 Egyéb kiadói tevékenység 
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 
8110 Építményüzemeltetés 
8121 Általános épülettakarítás 
8122 Egyéb épület, ipari takarítás 
8129 Egyéb takarítás 
8130 Zöldterület-kezelés 
9. pont a, részében az intézmény alap 
szakfeladata: 

9. pont a, részében az intézmény alap 
szakfeladata: 
900114 M. n. s. színházak tevékenysége 
900121 Zeneművészeti tevékenység 
900122 Táncművészeti tevékenység 
900124 Egyéb előadói-művészeti tevékenység 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és 
támogatása 
931301 Szabadidősport-(rekreációs sport) 
tevékenység támogatása 
931903 Máshová nem sorolható egyéb sport 
támogatás 
812100 Általános épülettakarítás 
813000 Zöld terület kezelés 
812900 Egyéb takarítás 
811000 Építményüzemeltetés 
812200 Egyéb épület, ipari takarítás 
851011 Óvodai nevelés, ellátás (óvodáskorú 
gyermekeknek úszás biztosítása) 
852011 Általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam 
(úszás) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam 
(úszás) 
855100 Sport, szabadidős képzés 
890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb 
tevékenységek 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 
602000 Televízióműsor összeállítása, 
szolgáltatása 
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562916 Üdülői, tábori étkeztetés 
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562917 Munkahelyi étkeztetés 
562920 Egyéb vendéglátás 
181200 Nyomás (kivéve: napilap) 
181300 Nyomdai előkészítő tevékenység 

9. pont b, részében az alaptevékenységhez 
kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
812100 Általános épülettakarítás 
813000 Zöld terület kezelés 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 
812900 Egyéb takarítás 
811000 Epületüzemelés 
812200 Egyéb épület takarítás 

9. pont c, részében a kiegészítő egyéb 
tevékenysége: 

9.1 Az intézmény alaptevékenysége: 

• közművelődési intézmény, 
• művelődési központ 
• A kulturális javak védelméről és a 

muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény 76. §- ban 
szereplő feladatokból - a fenntartó 
önkormányzat helyi közművelődésről 
alkotott rendeletében szabályozott 
módon és mértékben a felsorolt 
tevékenységet látja el. 

9.1 Az intézmény alaptevékenysége: 

• Közművelődési tevékenység ellátása 
• gyermek- és ifjúsági szabadidő 

központ tevékenységi körében egyes 
oktatási feladatokat is ellát 

• az általános iskolai korosztály számára 
nyári napközis tábor szervezése a 
Budapest Főváros X. kerület 
Janikovszky Éva Általános Iskolában 
(1105 Budapest, Bánya u. 32.), 
valamint a telephelyeken nyári tábor 
szervezése: Arlón és Balatonlellén 

• tanuszoda működtetése, óvodás- és 
általános iskoláskorúaknak 
úszásoktatás szervezése 

• önkormányzati üdülő működtetése 
• A muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény 76. §- ban 
szereplő feladatokból - a fenntartó 
önkormányzat helyi közművelődésről 
alkotott rendeletében szabályozott 
módon és mértékben a felsorolt 
tevékenységet látja el. 

• Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény 
fenntartása 

• Újhegyi Közösségi Házban (AGORA) 
közösségi tér működtetése 
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Az intézmény kiegészítő tevékenysége: 
Az intézmény alaptevékenységén belül - az 
annak feltételeként rendelkezésre álló személyi 
és anyagi kapacitás fokozott kihasználásával -
bevételi kötelezettsége teljesítése érdekében nem 
nyereségszerzés céljából, az önkormányzati 
feladatellátás sérelme nélkül kiegészítő, kisegítő 
jellegű tevékenységet végezhet. 
10./ Az intézmény típusa: 

Közművelődési intézmény 
az intézmény más feladatai: 
nincs 

11./ A feladatellátást szolgáló vagyon, a 
vagyon feletti rendelkezés joga: 
Alaptevékenységéhez rendelkezésére áll a 
székhelyén és a telephelyén 
lévő ingatlan a rajta található épületekkel, illetve 
az intézmény éves leltára szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által 
biztosított pénzeszközök és készletek. 
A rendelkezésére bocsátott mérleg szerinti teljes 
vagyont (ebből a Patakyhoz tartozó ingatlan, a 
rajta található épülettel: tulajdoni lap száma: 
1918.hrsz.: 41431, ingatlan területe 7284 m2, 
épület alapterülete 6747 m2, a Helytörténeti 
gyűjtemény 41460/11 hrsz. ingatlan a rajta 
található épülettel) szabadon használhatja 
feladatvégzéséhez, ellátási kötelezettsége 
teljesítéséhez. 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
rendeletének megfelelően, alapfeladatainak 
sérelme nélkül hasznosíthatja. 

10./ A feladatellátást szolgáló vagyon, a 
vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlanok: 

Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény 41460/11 
hrsz. pince helység 
KOSZI 41418 hrsz. telken 2941 nr épület, 
Arló - üdülő, 2321 hrsz. telken 209 m2 épület. 
Balatonalmádi üdülő 2285 hrsz telken 332 mz 

Balatonlelle nyári tábor 3057 hrsz. telek 5340 
m2, 
Uszoda 41411 hrsz. telken uszoda épülete 
Újhegyi Közösségi Ház (AGORA) 42309/27. 
hrsz. 360,96 m2 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
rendeletének megfelelően, alapfeladatainak 
sérelme nélkül hasznosíthatja. 
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Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Pataky Művelődési Központ (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) 
intézmény alapító okiratot módosító okiratát és az egységes szerkezetű alapító okiratát 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .../2010. (XII. 
16.) sz. határozatával hagyja jóvá. 

• Az intézmény őrzi a 2010. december 31-én megszűnt Kőbányai Gyermek- és Ifjúsági 
Szabadidő Központ (1105 Budapest, Előd u. 1.) tagintézmény teljes irattári anyagát. 

Budapest, 2010. december 16. 

Dr. Neszteli István Kovács Róbert 

jegyző polgármester 
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1/d. sz. melléklet 

TERVEZET 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 222/1993. (II. 9.) 
sz., a 382/1994. (III. ) sz. határozatával kiadott, az ..../2010. (XII. 16.) sz. határozatával 
módosított Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat PATAKY 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében, 
valamint a 90. § (l)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a helyiségek bérbeadásáról 
szóló 24/2004. (V. 20.) Bp. Főv. Kőb. Önk. rendelete alapján 2011. január 1-jei hatállyal a 
következők szerint módosítja: 

1./ Az intézmény neve, székhelye 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Pataky Művelődési Központ 
1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 
Rövidített elnevezés: Patai 

Telephelyei: 

Megnevezése 

Kőbányai Helytörténeti 
Gyűjtemény 
KOSZI 

Arló-Üdülő 

Balatonalmádi 
Üdülő 

Balatonlelle nyári tábor 

Uszoda 

Újhegyi Közösségi Ház 
(AGORA) 

ky Művelődési Központ 

címe 

1102 Budapest, 
Halom u. 37/b. 
1105 Budapest, 
Elődu. 1. 

3663 Arló, 
Fácános utca 13 

8220 Balatonalmádi, 
Szent István sétány 3. 

8636 Balatonlelle, 
Úszóu. 1-3. 

1105 Budapest, 
Bánya u. 32. 

1108 Budapest, 
Újhegyi sétány 16. 

HRSZ épület nagysága 

41460/11 hrsz. pince helység 

41418 hrsz. telek 2941 m2 

2321 hrsz. 

2285 hrsz. 

41411 hrsz. 

209 m2 

332 m2 

3057 hrsz. telek 5340 m2 

Uszoda épülete 

42309/27. hrsz. 360, 96 m2 



2.1 Az alapítás éve: 

1968. évben a Budapest Főváros Tanácsa, a Művelődésügyi Minisztérium, a KISZ Budapesti 
Bizottsága, a Budapest Főváros X. kerületi Tanács VB 
184/1972. sz. Budapest Főváros X. kerületi Tanács engedélyokirata 

3./ Közvetlen jogelőd: 
nincs 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozatfok) ): 

9101/1. sz. Budapest Főváros Tanácsa, a Művelődésügyi Minisztérium, a KISZ Budapesti 
Bizottsága, Budapest Főváros X. kerületi Tanács VB. 
184/1972. sz. Budapest Főváros X. kerületi Tanács engedélyokirata 
222/1993. (II.9.) sz. Budapest Kőbányai Önkormányzat határozata. 

5./ Az intézmény alapítója (közvetlen jogelődjének neve, székhelye): 

Budapest Főváros X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6./ Az intézmény fenntartója: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

Az intézmény felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

Felügyeleti és irányítási jogkörét Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

1.1 Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területe, szükség esetén a Főváros, illetve az 
agglomerációs körzet bármely területe. 
Balatonlelle 
Arló 

Balatonalmádi 

8./ Az intézmény gazdálkodási besorolása: 

Önálló jogi személy 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
9.1 Az intézmény közfeladata és tevékenysége:  

a.) Ellátandó alaptevékenysége: 
szama megnevezése 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
900400 | Művészeti létesítmények működtetése 



Az intézmény alap szakfeladata: 
900111 Befogadó színházak tevékenysége 
900114 M. n. s. színházak tevékenysége 
900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység 
900121 Zeneművészeti tevékenység 
900122 Táncművészeti tevékenység 
900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység 
900300 Alkotóművészeti tevékenység 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931301 Szabadidősport-(rekreációs sport) tevékenység támogatása 
931903 Máshová nem sorolható egyéb sport támogatás 
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
811000 Építményűzemeltetés 
812100 Általános épülettakarítás 
812200 Egyéb épület, ipari takarítás 
812900 Egyéb takarítás 
813000 Zöld terület kezelés 
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
851011 Óvodai nevelés, ellátás (óvodáskorú gyermekeknek úszás biztosítása) 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam (úszás) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam (úszás) 
855100 Sport, szabadidős képzés 
855200 Kulturális képzés 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések 
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 
855935 Szakmai továbbképzések 
855937 Máshová nem sorolható egyéb felnőttoktatás 
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 
856092 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek 
890509 Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
799000 Egyéb foglalás 
602000 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562916 Üdülői, tábori étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
562920 Egyéb vendéglátás 
581100 Könyvkiadás 
591411 Film-, videó- és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, 

nyilvános vetítési helyeken 
581900 Egyéb kiadói tevékenység 
181200 Nyomás (kivéve: napilap) 
181300 Nyomdai előkészítő tevékenység 
b.) az ellátható i vállalkozási tevékenysége: 

Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek aránya nulla százalék 
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Az intézmény alaptevékenysége; 

közművelődési tevékenység ellátása 
gyermek- és ifjúsági szabadidő központ tevékenységi körében egyes oktatási 
feladatokat is ellát 
az általános iskolai korosztály számára nyári napközis tábor szervezése a 
Budapest Főváros X. kerület Janikovszky Éva Altalános Iskolában (1105 
Budapest, Bánya u. 32.), valamint a telephelyeken nyári tábor szervezése: Arlón 
és Balatonlellén 
tanuszoda működtetése, óvodás- és általános iskolás korúaknak úszásoktatás 
szervezése 
önkormányzati üdülő működtetése 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény 76. §- ban szereplő feladatokból - a fenntartó 
önkormányzat helyi közművelődésről alkotott rendeletében szabályozott módon és 
mértékben a felsorolt tevékenységet látja el. 
Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény fenntartása 
Újhegyi Közösségi Házban (AGORA) közösségi tér működtetése 

10./ A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 

Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény 
KOSZI 

Arló - üdülő, 
Balatonalmádi üdülő 
Balatonlelle nyári tábor 
Uszoda 

Újhegyi Közösségi Ház (AGORA) 

41460/11 hrsz. 
41418 hrsz. telken 
2321 hrsz. telken 
2285 hrsz telken 
3057 hrsz. telek 
41411 hrsz. telken 
42309/27. hrsz. 

pince helység 
2941 m2 épület, 
209 m2 épület. 
332 m2 

5340 m2, 
uszoda épülete, 
360, 96 m2 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

11./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 
rendje: 

a.) Az intézmény vezetőiét: 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete határozott időre 
bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

b./ Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási iogviszony(ok) megjelölése: 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv, 



• Egyéb jogviszony esetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. 
valamint, 

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján megbízási jogviszony 
keretében alkalmazza. 

12. Az intézmény képviselete: 

Az intézményt az igazgató képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az intézmény más 
közalkalmazotti ára. 

13./ Az intézmény hosszú és körbélyegzőjenek hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Pataky Művelődési Központ Pataky Művelődési Központ 
1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 

14./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Pataky Művelődési Központ (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) 
intézmény alapító okiratot módosító okiratát és az egységes szerkezetű alapító okiratát 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .../2010. (XII. 
16.) sz. határozatával hagyja jóvá. 

Az intézmény őrzi a 2010. december 31-én megszűnt Kőbányai Gyermek- és Ifjúsági 
Szabadidő Központ (1105 Budapest, Előd u.l.) tagintézmény teljes irattári anyagát. 

Budapest, 2010. december 16. 

Dr. Neszteli István Kovács Róbert 
jegyző polgármester 
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NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
KÖZMŰVELŐDÉSI FŐOSZTÁLY 

Iktatószám: OK-12253-1/2010. Hiv. szám: K/1094/45/2010/11. 
Ügyintéző: Óváry István 

Kovács Róbert részére 
polgármester 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Budapest 
Szent László tér 29. 
1102 

Tárgy: közművelődési intézmény megszüntetésének véleményezése 

Tisztelt Polgármester Úr! 
A Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központ megszüntetése ügyében dr. 

Réthelyi Miklós miniszter úrnak küldött véleménykérő levelére válaszolva - a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 88. § e) pontja adta jogkörben, valamint a NEFMI Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 6/2010. (X. 19.) NEFMI utasítás alapján a nemzeti erőforrás miniszter 
nevében eljárva - kérem, engedje meg, hogy a következőkről tájékoztassam. 

A „Szempontok és segédanyagok a kulturális javak védelméről és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény önkormányzati közművelődési feladatainak végrehajtásához" című kiadványunkban 
(a kötet eddigi két kiadását korábban megküldtük minden helyi önkormányzatnak, de 
olvasható az Interneten, a http://www.erikanet.hu honlap szakmatárának tanulmányai között 
is) kifejtettük azon általános álláspontunkat, hogy csak akkor tudjuk elfogadni egy 
közművelődési intézmény átszervezésének szándékát, ha az önkormányzati intézkedések 
végrehajtásával várhatóan nem csökken a településen a kötelező közművelődési feladatellátás 
elért színvonala (mennyiségi, minőségi mutatói: a közművelődési formák száma, a 
közművelődési tevékenységekhez rendelkezésre álló közösségi tér nagysága, az e munkát 
végző szakemberek száma, a rendelkezésre álló műszaki, technikai eszközpark és 
költségvetési előirányzat), sőt remélhetőleg még fejlesztést is eredményeznek a tervezett 
döntések. Mivel a véleménykérő levelében foglaltak alapján bízunk abban, hogy a felsorolt 
feltételek teljesülnek, a tárgybani intézmény valamennyi tevékenységét átveszi a jogutód 
szervezet, ezért egyetértünk a Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központ 
beolvadásával a Pataky Művelődési Központba. 

Reméljük, hogy a szervezeti átalakítás után továbbra is eredményes, hasznos, 
hatékony, a kőbányaiak megelégedését kiváltó közművelődési tevékenységek valósulnak meg 
kerületükben. Végezetül kérjük szíves tájékoztatásukat - a hitelesített jegyzőkönyv-kivonat 
(amelyből kiderül, hogy véleményünket a testület megismerte) és a tárgyban meghozott 
határozatok, elfogadott megszüntető, alapító okiratok másolatának megküldésével - az 
önkormányzati döntésről. y 

Budapest, 2010. november g*n-?...". " ^ / 

dr. Szjurmainé Silkö Mária 
főosztályvezető 

Cím: 1055 Budapest , Szalay u . 10-14., Telefon: +3617954303, 
Fax: +3617950208, E-mail: kozmuvelodes@nefmi.gov.hu 

http://www.erikanet.hu
mailto:kozmuvelodes@nefmi.gov.hu


Terv számok e Ft-ban 

KIADÁSOK: 

Intézmény 
megnevezése 

Létszám terv 
Személyi juttatás 

eredeti terv 
Munkaadót terhelő 
eredeti járulék ei. 

Dologi kiadás eredeti 
terv Kiadások összesen Intézmény 

megnevezése 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 

Pataky Müv. Központ 34 34 75645 75645 18909 18909 72159 72159 166713 166713 
KOSZI 25,5 25,5 50747 51305 12428 13852 86582 86582 149757 151739 
Összesen 59,5 59,5 126392 126950 31337 32761 158741 158741 316470 318452 

BEVÉTELEK: 

Intézmény 
megnevezés 

Eredeti ei.Saját 
bevétel 

Előző évi 
pénzmaradvány 

Eredeti ei.Bevétel 
összesen Intézmény 

megnevezés 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 

Pataky Müv.Központ 58385 2286 60671 
KOSZI 50764 595 51359 
Összesen: 109149 2881 112030 
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2010.l-lll.n.évi költségvetési bevételek-kiadások e Ft-ban 

Bevétel 

Megnevezés 

Intézményi működési bevétel (saját) Előző évi pénzmaradvány 

Megnevezés 
eredeti módisított 

teljesítés teljesítés %-a 
Működési célú Felhalmozási célú 

Megnevezés 
előirányzat 

teljesítés teljesítés %-a eredeti módosított teljesítés teljesítés % eredeti módosított teljesítés teljesítés % 
előirányzat előirányzat előirányzat 

Pataky Műv. Központ 58385 58385 36724 62,90% 2286 3694 3022 81,81% 4724 275 5,82% 
KOSZI 50764 50764 39232 77,28% 595 1115 1115 100% 
Összesen: 109149 109149 75956 69,59% 2881 4809 4137 86,02% 

Megnevezés 

Működési célú támogatásért. Bevétel Előző évi ktgvetesi kieg..visszatérülés Bevételek összesen 

Megnevezés 
eredeti módosított 

teljesítés teljesítés % 
eredeti módosított 

teljesítés tejesít. % 
eredeti módosított 

teljesítés teljesítés % Megnevezés előirányzat teljesítés teljesítés % előirányzat teljesítés tejesít. % előirányzat teljesítés teljesítés % 
Pataky Műv. Központ 2844 2345 82,45% 2582 60671 69647 45162 64, 84% 
KOSZI 120 120 100% 51359 51999 40467 77,82% 
Összesen: 2964 2465 83,16% 112030 121646 85629 70,39% 

Kiadás 

Megnevezés 

Létszám Személyi juttas Munkaadót terhelő járulék 

Megnevezés 
2010 eredeti módosított 

teljesítés teljes. % 
eredeti módosított 

teljesítés teljes. % Megnevezés terv tény előirányzat teljesítés teljes. % előirányzat teljesítés teljes. % 
Pataky Müv. Központ 34 33 75645 79213 53406 67,42% 18909 19874 14500 72,96% 
KOSZI 26 26 50747 54128 42564 78,63% 12428 13341 10620 79,60% 
Összesen: 60 59 126392 133341 95970 71,97% 31337 33215 25120 75,63% 

Megnevezés 

Dolog kiadás 

Megnevezés 
eredeti módosított 

teljesítés teljesítés % Megnevezés előirányzat teljesítés teljesítés % 
Pataky Műv. Központ 72159 77032 47124 61, 17% 
KOSZI 86582 91235 67332 73, 80% 
Összesen: 158741 168267 114456 68,02% 



2010. l-lll.n. évi adatok e Ft-ban 

Megnevezés 
Bevételek összesen 

Megnevezés eredeti módosított 
teljesítés teljesítés % előirányzat teljesítés teljesítés % 

Pataky Műv.Központ 60671 69647 45162 64, 84% 
KOSZI 51359 51997 40323 77,55% 
Összesen: 112030 121644 85485 70,27% 

Megnevezés 
Kiadások összesen 

Megnevezés eredeti módosított 
teljesítés teljesítés % előirányzat teljesítés teljesítés % 

Pataky Műv.Központ 166713 176119 115030 65,31% 
KOSZI 149757 162540 121919 75, 00% 
Összesen: 316470 338659 236949 69,97% 



4. számú melléklet 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A - alapján pályázatot 

hirdet 

Pataky Művelődési Központ 
igazgató (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezés 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre: 2011. július 01 - 2016. június 30-áig szól. 

A munkavégzés helye: 
1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Szervezi és irányítja a művelődési házban a közművelődési feladatok ellátását (kulturális 
programok, szakkörök szervezése - gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztály részére -, 
kapcsolattartás civil szervezetekkel, szakmai programok, rendezvények szervezése), az 
intézményi programfüzetek gondozását és kapcsolatot tart az intézmény partnereivel. 
A közösségi ház működési kereteinek kialakítása és üzemeltetése, helytörténeti gyűjtemény 
kezelése, bővítése, kiállítások szervezése. 
Közreműködik a kulturális pályázatok szervezési és lebonyolítási feladataiban. 
Részt vesz a költségvetés elkészítésében. 
Felelős a jogszabályokban meghatározott működésért, közreműködik a munkaterv és 
beszámolók, valamint a statisztikai adatgyűjtésekben. 
Munkáját a pályázatban kidolgozott vezetői programja és a fenntartó által jóváhagyott 
közművelődési program alapján végzi. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 
• felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy 
• nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, 
• akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is 

nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal 
való igazolása, 

• felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő 
közművelődési feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat, 



• kiemelkedő közművelődési tevékenység 
• három hónapnál nem régebbi, érvényes erkölcsi bizonyítvány, 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• magyar állampolgárság, 
• büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• szakirányú egyetemi végzettség, 
• angol nyelvből társalgási szintű nyelvtudás, 
• kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység folytatása 
• intézményvezetői tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlatot igazoló 

szakmai önéletrajz, 
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (eredeti), 
• a végzettséget igazoló oklevelek másolata, 
• nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről az adatvédelmi törvény figyelembe 

vételével, 
• szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2011. július 01. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2011. április 1. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kántásné dr. Szabó Ivett nyújt a 
4338-150-es telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot mellékletekkel együtt, három példányban kérjük benyújtani, postai úton 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete címére (1102 
Budapest, Szent László tér 29.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: /2010.II., valamint a munkakör megnevezését: 
közművelődési intézmény-vezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményi véleményezés után a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság személyesen is 
meghallgatja a pályázókat. A bizottság javaslatára a végleges döntést a képviselő-testület 
hozza meg. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2011. május 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny: 2011. február 
www.kszk.gov.hu honlapon: 2011. február 
www.kobanya.hu honlapon: 2011. február 

http://www.kszk.gov.hu
http://www.kobanya.hu


A munkáltatóval kapcsolatos további lényeges információ: 
A pályázattal kapcsolatos egyéb információt a Polgármesteri Hivatal közművelődésért felelős 
szervezeti egységének vezetője nyújt. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon 
szerezhet. 

http://www.kobanya.hu


5. sz. melléklet 

Az átszervezéshez az alábbi ütemtervet javasoljuk: 

1. A megszüntető okirat, az átalakító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat megküldése a Magyar Államkincstárnak. 

Határidő: A 2010. december 16-ai képviselő-testületi döntést követő öt munkanapon belül 

Felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

2. Az intézmények leltárának és átadás-átvételének elkészítése. 

Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: Búzás Kálmán igazgatóhelyettes 

Győrffy László igazgató 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

3. A vezetői pályázat elbírálásáig szóló határozott idejű vezetői megbízás elkészítése. 

Határidő: 2010. december 23. 
Felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

4. Az új intézményben dolgozók személyi anyagának szükség szerinti módosítása. 

Határidő: 2011. január 10. 

Felelős: az új intézmény megbízott vezetője 

5. Az új intézmény dokumentumainak átdolgozása. 

Határidő: 2011. január 31. 
Felelős: az új intézmény megbízott vezetője 

6. Az új intézmény vezetői pályázatának kiírása. 

Határidő: 2011. február 28. 
Felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

7. Az új intézmény magasabb vezetői pályázatának elbírálása. 

Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 


