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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 458/2009. (IV. 
2.) sz. határozatával módosította a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Pataky Művelődési Központ (1105 Bp. Szent László tér 7-14.) alapító okiratát. 

A módosítást azért kellett elvégezni, hogy az intézmény jogosulttá válhasson a 
magánszemélyek SZJA -jának felajánlott 1%-ára a 9004-es TEÁOR főtevékenység 
megjelölésével. 

Az alapító okiratban megtörtént az intézmény szakágazati besorolása, ugyanakkor a 
szakfeladat rend nem került meghatározásra, melynek kötelező tartalmi elemeit a 217/1998. 
Amr. 10.§ (5) és (6) bekezdése előírja. 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. alapján a 
képviselő-testület 765/2009. (V. 21.) sz. határozatával módosította az intézmény alapító 
okiratát. 

Azt javasoljuk, hogy az intézmény 458/2009. (IV.2.) sz. határozattal elfogadott Alapító 
Okiratát az 1. sz. melléklet tartalmának megfelelően módosítsa a képviselő-testület, egyúttal a 
765/2009. (V. 21.) sz. határozatot helyezze hatályon kívül. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és 
Oktatási Bizottsága 2009. június 18-ai ülésén tárgyalja a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Pataky Művelődési Központ alapító okiratának módosítását, a 
bizottság elnöke állásfoglalását a képviselő- testületi ülésen ismerteti. 

HATÁROZATI JAVASLATOK: 

1./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Pataky Művelődési Központ (1105 Bp. 
Szent László tér 7-14.) alapító okiratát 2009. július 1-jei hatállyal az 1. sz. mellékletben 
foglaltak szerint módosítja. 

Határidő: 
Felelős: 
A végrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
Dr. Neszteli István jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
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2.1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Pataky Művelődési Központ (1105 Bp. 
Szent László tér 7-14.) egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2009. július 1-jei 
hatállyal a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint adja ki. 

Határidő: 
Felelős: 
A végrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
Dr. Neszteli István jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

3./Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a 
K/32685/2009./I. nyilvántartási számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Pataky Művelődési Központ 
(1105 Bp. Szent László tér 7-14.) alapító okiratának elfogadásáról szóló 765/2009. (V. 
21.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi. 

Határidő:, 
Felelős: 
A végrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
Dr. Neszteli István jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

Budapest, 2009. június 18. 

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
j e g y z ő 
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1. sz. melléklet 
Nyilvántartási szám: K/32685/1/2009/II. 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

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., 
1063/200l.(XI.20.)sz, a 686/2005. (IX. 15.) sz., a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 60/2008. (I. 17.) 
sz., a 458/2009. (11.19) sz., a 765/2009. (V. 21) 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 LXXIX. tv. 37. § (5) bek., a helyiségek bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) és a 
43/2008. (X. 17.) Bp. Főv. Köb. Önk. rendeletei alapján a következők szerint módosítja 2009. 
július 1-jei hatállyal: 

1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont kerül: 

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 

Telephelye: 

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

2. Az alapító okirat az alábbi 2., 3., 4. és 5. pontokkal egészül ki: 

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 
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4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok) ); 

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 iogelődiének) neve, székhelye: 

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

6. Az alapító okirat 2. és 3. pontjai helyébe az alábbi 6. pont lép: 

6./ 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. 

7. Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi 7. pont lép: 

1.1 Az intézmény működési köre: 
Budapest Főváros 

8. Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi 8. pont lép: 

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 



9. Az alapító okirat ó.pontja „ Tevékenységeinek megnevezése" szövegrész kivételével, 
valamint a 7. és 8. pontjai helyébe az alábbi 9. pont lép: 

9.1 Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

TEAOR 2009. december 31-éig: 

9004 - Művészeti létesítmények működtetése 

Egyéb TEÁOR tevékenység, szakmakód 

9001 -Előadó-művészet 
9002 - Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 

9329 - Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, 
szabadidős tevékenység 
8559 - Máshová nem sorolható egyéb oktatás 
Általános képzési célú felnőttképzés 

8552 - Kulturális képzés 

5811 - Könyvkiadás 

7990 - Egyéb foglalás 
9102 - Múzeumi tevékenység 

5914 Filmvetítés 
5819 egyéb kiadói tevékenység 

Szakfeladata 2009. december 31-éig: 

92181-5 művelődési központok, házak 
tevékenysége 
80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai 
oktatás, vizsgáztatás 
92321-5 Múzeumi tevékenység 
92601-8 Máshová nem sorolt kulturális 
tevékenység 
92602-9 Máshová nem sorolt sporttevékenység 

92602-9 Máshová nem sorolt sporttevékenység 
93093-2 Máshová nem sorolható egyéb 
szolgáltatás 
75195-6 A szórakozás, kultúra sport ágazatban 
végzett kiegészítő tevékenységek 
92192-5 egyéb szórakoztatási és kulturális 
tevékenység 
92161-7 színházi tevékenység 
92162-8 Zeneművészeti tevékenység 
92163-9 Táncművészeti tevékenység 
92171-6 Egyéb zeneművészeti tevékenység 

Szakfeladatai 2010. január 1-iei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége: 
száma megnevezése 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
FŐ TEÁOR 
9105 Közművelődési tevékenység 

Egyéb 
TEAOR 

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 
8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás 
8552 M.n.s. egyéb oktatás 
5811 Könyvkiadás 
7990 Egyéb foglalás 
9102 Múzeumi tevékenység 
5914 Filmvetítés 
5819 Egyéb kiadói tevékenység 
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
8110 Eüítménvüzemeltetés 
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8121 Általános épület takarítás 
8122 Egyéb épület takarítás 
8129 Egyéb épület takarítás 
8130 Zöldterület-kezelés 
Az intézmény alap szakfeladata: 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

Az intézménv további szakfeladatai: 
900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység 
900111 Befogadó színházak tevékenysége 
900300 Alkotóművészeti tevékenység 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
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 
855200 Kulturális képzés 
581100 Könyvkiadás 
799000 Egyéb foglalás 
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
591411 Film-, videó- és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, 

nyilvános vetítési helyeken 
581900 Egyéb kiadói tevékenység 
890509 Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
812100 Általános épülettakarítás 
813000 Zöld terület kezelés 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
812900 Egyéb takarítás 
811000 Épületüzemelés 
812200 Egyéb épület takarítás 

c.) kiegészítő egyéb tevékenysége: 
— — 
d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

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. 
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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 alapító okirat kiegészül az alábbi 10. ponttal: 

10./ Az intézmény típusa: 

Közművelődési intézmény 

az intézmény más feladatai: 
nincs 

11. Az alapító okirat 6. pontja "Tevékenységeinek megnevezése „szövegrész helyébe az 
alábbi 11. pont lép: 

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. 
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12. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi 12/a és /b pont lép: 

12/ 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 az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve, 
• Valamint az 1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyv alapján alkalmazza 

13. Az alapító okirat 11. pontja helyébe az alábbi 13. pont lép: 

13./ Az intézmény képviselete: 
Az intézményt az iskola igazgatója képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja 
az intézmény más közalkalmazottjára. 

14. Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi 14. pont lép: 

14./ Az intézmény hosszú és körbélvegzőiének hivatalos szövege 

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

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

15. Az alapító okirat „Jelen okirat nem selejtezhető', az intézmény alapdokumentációjának 
részét képezi." szövegrésze helyébe az alábbi 15. pont lép: 

15./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét 
képezi. 
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16. Az alapító okirat kiegészül az alábbi záradékkal: 

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 módosított 
alapító okiratát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete sz. határozatával hagyta jóvá. 

Budapest, 2009. június 18. 

Dr. Neszteli István Verbai Lajos 
jegyző polgármester 
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2. sz. melléklet 
Nyilvántartási szám: K/32685/1 /2009/II. 

EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

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. (11.19) sz., a 765/2009. (V. 21) 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 LXXIX. tv. 37. § (5) bek., a helyiségek bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) és a 
43/2008. (X. 17.) Bp. Főv. Köb. Önk. rendeletei alapján a következők szerint módosítja 2009. 
július 1-jei hatállyal: 

1./ 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 

Telephelye: 

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

2./ 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 (határozat(ok) ): 

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

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

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. 

1.1 Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros 

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 

9.1 Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

TEÁOR 2009. december 31-éig: Szakfeladata 2009. december 31-éig: 
9004 - Művészeti létesítmények működtetése 

Egyéb TEÁOR tevékenység, szakmakód 

9001 - Előadó-művészet 
9002 - Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 

9329 - Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, 
szabadidős tevékenység 
8559 - Máshová nem sorolható egyéb oktatás 
Általános képzési célú felnőttképzés 

8552 - Kulturális képzés 

5811 - Könyvkiadás 

7990 - Egyéb foglalás 
9102 - Múzeumi tevékenység 

5914 Filmvetítés 
5819 egyéb kiadói tevékenység 

92181-5 művelődési központok, házak 
tevékenysége 
80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai 
oktatás, vizsgáztatás 
92321-5 Múzeumi tevékenység 
92601-8 Máshová nem sorolt kulturális 
tevékenység 
92602-9 Máshová nem sorolt sporttevékenység 

92602-9 Máshová nem sorolt sporttevékenység 
93093-2 Máshová nem sorolható egyéb 
szolgáltatás 
75195-6 A szórakozás, kultúra sport ágazatban 
végzett kiegészítő tevékenységek 
92192-5 egyéb szórakoztatási és kulturális 
tevékenység 
92161-7 színházi tevékenység 
92162-8 Zeneművészeti tevékenység 
92163-9 Táncművészeti tevékenység 
92171-6 Egyéb zeneművészeti tevékenység 
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Szakfeladatai 2010. január 1-jei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége: 
száma megnevezése 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
FO TEAOR 
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 
8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás 
8552 M.n.s. 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 épület takarítás 
8122 Egyéb épület takarítás 
8129 Egyéb épület takarítás 
8130 Zöldterület-kezelés 

Az intézménv alap szakfeladata: 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

Az intézménv további szakfeladatai: 
900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység 
900111 Befogadó színházak tevékenysége 
900300 Alkotóművészeti tevékenység 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
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 
855200 Kulturális képzés 
581100 Könyvkiadás 
799000 Egyéb foglalás 
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
591411 Film-, videó- és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, 

nyilvános vetítési helyeken 
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581900 
890509 

Egyéb kiadói tevékenység 
Egvéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 
812900 
811000 
812200 

Általános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Egyéb takarítás 
Epületüzemelés 
Egyéb épület takarítás 

c.) kiegészítő egyéb tevékenysége: 
— — 
d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

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. 

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 
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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. 

12./ 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 az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve, 
• Valamint az 1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyv alapján alkalmazza. 

13. Az intézmény képviselete: 

Az intézményt az iskola igazgatója képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az 
intézmény más közalkalmazottjára. 

14./ Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének 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 
OM azonosító 

75. Az alapító okirat „Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának 
részét képezi." szövegrésze helyébe az alábbi 15. pont lép: 

15./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét 
képezi. 
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16. Az alapító okirat kiegészül az alábbi záradékkal: 

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 módosított 
alapító okiratát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete sz. határozatával hagyta jóvá. 

Budapest, 2009. június 18. 

Dr. Neszteli István Verbai Lajos 
jegyző polgármester 
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3. sz. melléklet 
Nyilvántartási szám: K/ 32685/2009./II. 

MÓDOSÍTÁSOKKAL 
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat határozatának száma: 
458/2009. (IV. 2.) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok 
alapján az 1968. évben a Budapest Főváros Tanácsa, a Művelődésügyi Minisztérium, a 
KISZ Budapesti Bizottsága, a Budapest Főváros X. kerületi Tanács VB által létesített 
(alapított), alapításkori név: Pataky István Művelődési és Ifjúsági Ház, jelenlegi név: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
PATAKY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

intézmény számára az 1991.évi XCI. Törvény 16.§ (3) bekezdés előírásai szerint elvégzett 
felülvizsgálat alapján, az 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (3) bekezdés szerinti tartalmi 
követelményeknek, az 1997. évi CXL. tv-ben foglaltaknak, valamint a 217/1998.(XII.30.) 
Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően a 382/1994.sz.alatt kiadott, 494/1995.sz., 
123/1996.sz., 1063/200l.(XI.20.)sz, és a a 686/2005. (IX. 15.) sz., a 1530/2007. (XII. 18.) 
sz., a 60/2008. (I. 17.) sz., a 458/2009.(IV. 2.) sz. határozatával módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki 2009. április 2-ai hatállyal: 

1./ Az intézmény neve, székhelye: 

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

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

2. Az intézmény fenntartó szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

3.Az intézmény felügyeletét gyakorló szerv: 

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

4. Az intézmény működési területe: 
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Budapest Főváros 

5. Az intézmény jogállása: 

Önállóan működő és gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szerv 

6. Az intézmény alaptevékenysége: 

Szakmai besorolása: - közművelődési intézmény, 
- művelődési központ 

Fő TEÁOR tevékenység 
9004 - Művészeti létesítmények működtetése 
Egyéb TEÁOR tevékenység, szakmakód 
9002 - Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 

9001 - Előadó-művészet 
9329 - Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, 
szabadidős tevékenység 
8559 - Máshová nem sorolható egyéb oktatás 
Általános képzési célú felnőttképzés 
8552 - Kulturális képzés 
5811-Könyvkiadás 
7990 - Egyéb foglalás 
9102 - Múzeumi tevékenység 
5914-Filmvetítés 
5819 - Egyéb kiadói tevékenység 

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. 

Tevékenységeinek megnevezése 

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. 

7. 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. 
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A rendelkezésre álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének megfelelően 
hasznosíthatja. 

8. Az intézmény vállalkozói tevékenysége: 
_nincs 

9. Az intézmény vezetőiét pálvázat útján a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

Az alkalmazottak jogviszonya: 
Az intézmény alkalmazottai közalkalmazottak, munkaviszonyukra - a többször módosított -
1992. évi XXXIII. tv. előírásai vonatkoznak. 

10. Az intézmény hosszú és körbélvegzőjének 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 

11. Az intézmény képviseletére jogosultak: 

Az igazgató, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2009. április 2. 

dr. Neszteli István 
jegyző 

Verbai Lajos 
polgármester 



4. sz. melléklet 
Nyilvántartási szám: K/32685/1/2009/II. 

EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

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., 
1063/200l.(XI.20.)sz, a 686/2005. (IX. 15.) sz., a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 60/2008. (I. 17.) 
sz., a 458/2009. (11.19) sz., a 765/2009. (V. 21) 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 LXXIX. 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. 
július 1-jei hatállyal: 

1./ 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 

Telephelye: 

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

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 (határozat(ok) ): 

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. 
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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, felügyeleti és irányító szerve; 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 

1.1 Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros 

8./ Az intézmény besorolása: 
a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 

9.1 Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladata 2009. december 31-éig: 
Fff TEÁOR tevékenység 
9004 - Művészeti létesítmények működtetése 
Egyéb TEÁOR tevékenység, szakmakód 
9002 - Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 
9001 - Előadó-művészet 
9329 - Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, 
szabadidős tevékenység 
8559 — Máshová nem sorolható egyéb oktatás 
Általános képzési célú felnőttképzés 
8552 - Kulturális képzés 
5811 - Könyvkiadás 
7990-Egyéb foglalás 
9102 - Múzeumi tevékenység 
5914 - Filmvetítés 
5819 - Egyéb kiadói tevékenység 

Szakfeladatai 2010. január 1-jei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége:  
száma megnevezése 

Az intézmény szakágazati besorolása:  

TEAOR Előadó-művészet 
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9001 Előadó-művészet kiegészítő tevékenység 
9002 Alkotó művészet 
9003 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
9004 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
9329 Máshová nem sorolható egyéb oktatás 
8559 Kulturális képzés 
8552 Könyvkiadás 
5811 Egyéb foglalás 
7990 Múzeumi tevékenység 
9102 Filmvetítés 
5914 Egyéb kiadói tevékenység 
5819 
Az intézmény alap szakfeladata: 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

Az intézmény további szakfeladatai: 
900200 Elöadó-müvészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység 
900111 Befogadó színházak tevékenysége 
900300 Alkotóművészeti tevékenység 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
855931 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
855932 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855933 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855934 Foglalkoztatást elősegítő képzések 
855935 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 
855937 Szakmai továbbképzések 
856091 Máshová nem sorolható egyéb felnőttoktatás 
856092 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 
856099 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 
855200 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
581100 Kulturális képzés 
581100 Könyvkiadás 
910201 Egyéb foglalás 
591411 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

Film-, video- és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, 
581900 nyilvános vetítési helyeken 
890509 Egyéb kiadói tevékenység 

Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
812100 Általános épülettakarítás 
813000 Zöld terület kezelés 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
812900 Egyéb takarítás 
811000 épületüzemelés 

c.) kiegészítő egyéb tevékenysége: 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

10./ 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. 

10/a 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. 
A rendelkezésre álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének megfelelően 
hasznosíthatja. 

11./ Az intézmény típusa: 

Közművelődési intézmény 

az intézmény más feladatai: 
nincs 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 

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. 

13./ Az intézmény vagyon feletti rendelkezés joga: 

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. 

14./ 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. 
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b.) Az intézmény képviselete: 
Az intézményt az iskola igazgatója képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az 
intézmény más közalkalmazottjára. 

15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási iogviszony(ok) megjelölése: 

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

• Egyéb jogviszony esetében az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve 
alapján, illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 

16./ 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 
OM azonosító 

17./ 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 egységes szerkezetű módosított alapító okiratát a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 765/2009. (V. 21.) sz. határozatával hagyta jóvá. 

Budapest, 2009. május 21. 

Dr. Neszteli István Verbai Lajos 
jegyző polgármester 
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