
  

HAT/.…........../2022.     Előkészítésben közreműködött: 
       Petróczkiné Rajna Mónika közművelődési referens 
 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Grassalkovich Művelődési Ház alapító okiratának módosításáról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) alapító okirata a 7/2022. (I.27.) 
számú képviselő-testületi határozattal módosításra került, amely során két új kormányzati 
funkcióval bővült, melyek a rövid és hosszú időtartamú közfoglalkoztatás.  
A módosítást követően egy technikai probléma okán a Magyar Államkincstárnál egy korábbi alapító 
okirat verzióra került a záradék.  
Fentiek okán szükséges az alapító okirat módosítása az előterjesztés mellékletét képező tartalom 
szerint.   
 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadni.  
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Háznak (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) a 7/2022. (I.27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott és 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 1. sz. mellékletét képező módosító 
okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület jóváhagyja a határozat 2. sz. mellékletét 
képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.  
 
Határidő: azonnal      
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
Hatvan, 2022. október 19. 
 

   Horváth Richárd 
            polgármester 

 
Látta:  

dr. Kovács Éva 
                             jegyző 



1. sz. melléklet

Okirat száma: 

Módosító okirat

A Grassalkovich  Művelődési  Ház Hatvan  Város  Önkormányzata  által  2022.  február  7.
napján  kiadott,  HAT/1051-2/2022.  számú  alapító  okiratát  az  államháztartásról  szóló
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1.2.2. pontjában foglalt táblázat a következő sorral egészül ki:

4 VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 3000 Hatvan, Mészáros L. u. 6-8. Hrsz: 514/2

2. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetői feladatainak ellátására
Hatvan  Város  Önkormányzata  pályázatot  ír  ki.  A  pályázat  kiírásának,  benyújtásának  és
értékelésének rendjét Hatvan Város Önkormányzata a kulturális intézményben foglalkoztatottak
munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának
rendjéről,  valamint  egyes  kulturális  tárgyú  rendeletek  módosításáról  szóló  39/2020.  (X.30.)
EMMI rendeletben foglaltakra figyelemmel határozza meg. Az intézményvezetőt Hatvan Város
Önkormányzata nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat Hatvan város polgármestere
gyakorolja.

3. Az alapító okirat  5.2.  pontjába foglalt  táblázat 1. sora  „Közalkalmazotti  jogviszony az
1992.  évi  XXXIII.  törvény  a  közalkalmazottak  jogállásáról” elhagyásra  kerül  a  további
szerkezeti egységek értelemszerű megváltoztatásával.

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

Kelt: Hatvan, időbélyegző szerint

P.H.

Horváth Richárd 
polgármester 



2. sz. melléklet

Okirat száma:

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  8/A.  §-a  alapján  a  Grassalkovich

Művelődési Ház alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Grassalkovich Művelődési Ház

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.

1.2.2. telephelye(i):

telephely megnevezése telephely címe

1 Hatvani Galéria 3000 Hatvan, Hatvanas utca 2.

2
Civil és Kézműves Ház 3000 Hatvan, Hatvany Irén utca 8. 

Hrsz.: 5247

3
Közösségi színtér 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 4. Hrsz.: 

3978/29

4
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 3000 Hatvan, Mészáros L. u. 6-8. Hrsz: 514/2

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011. január 1.

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

2.2.1. megnevezése: Hatvan Város Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezése székhelye

1
Hatvan Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár

3000 Hatvan, Kossuth tér 3.



3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Hatvan Város Önkormányzata

3.1.2. székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1.  megnevezése: Hatvan Város Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

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

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése

1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

a) művelődő  közösségek  létrejöttének  elősegítése,  működésük  támogatása,  fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

f) a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása,

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati 
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

2 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

3
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása

4 082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

5 082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés

6 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

7 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

8 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Hatvan város közigazgatási területe

4.6. A  költségvetési  szerv  vállalkozási  tevékenységének  felső  határa:  Az  intézmény
vállalkozási  tevékenységet  folytathat.  Vállalkozási tevékenységének  felső  határa  a
módosított kiadási előirányzatok arányában: 10 %.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A  költségvetési  szerv  vezetőjének megbízási  rendje:  Az  intézmény vezetői  feladatainak
ellátására  Hatvan  Város  Önkormányzata  pályázatot  ír  ki.  A  pályázat  kiírásának,
benyújtásának  és  értékelésének  rendjét  Hatvan  Város  Önkormányzata  a  kulturális
intézményben  foglalkoztatottak  munkaköreiről  és  foglalkoztatási  követelményeiről,  az
intézményvezetői  pályázat  lefolytatásának  rendjéről,  valamint  egyes  kulturális  tárgyú
rendeletek  módosításáról  szóló  39/2020.  (X.30.)  EMMI  rendeletben  foglaltakra
figyelemmel határozza meg. Az intézményvezetőt Hatvan Város Önkormányzata nevezi ki
és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat Hatvan város polgármestere gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 Megbízási jogviszony a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2 Munkaviszony a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

3
Közfoglalkoztatási jogviszony a 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról
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