Okirat száma: 149-26/2020

Módosító okirat
A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház a Pilis Város Önkormányzat által 2015.
április 10. napján kiadott, 184-22/2015 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Pilis Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2020. (…) számú önkormányzati határozatára figyelemmel – a következők
szerint módosítom:
1.

Az alapító okirat 1.1.2. pontja törlésre kerül.

2.

Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[KK1] megjegyzést írt: A rövidített név nem lehet azoos az
intézmény nevével.
A közhiteles törzskönyvi nyilvántartás nem tartalmazza.
A törlést a módosító okiratban is át kell vezetni.

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.11.17.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Pilis Város Önkormányzat
2.2.2. székhelye: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47-49.
2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1
3.

megnevezése

székhelye

Móricz Zsigmond Közösségi Ház

2721 Pilis, Dózsa Gy. utca 2.

Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47-49.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Pilis Város Önkormányzat
3.2.2. székhelye: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47-49.

4.

Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét az
alapítói jogokkal felruházott irányító szerve (képviselő-testület) – a
közalkalmazottakról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a,
továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések
rendezésére vonatkozó, többször módosított 150/1992. (XI.30.) Korm. rendelet
figyelembevételével – közalkalmazotti jogviszony keretein belül, pályázat útján,
legfeljebb öt év, határozott időtartamra nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói
jogokat a település polgármestere gyakorolja.”

[KK2] megjegyzést írt: A 2/1993.(I.30.) MKM rendelet
hatályon kívül helyezve.

5.

Az alapító okirat 5.2. pontjába foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

2

munkaviszony

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Pilis, „időbélyegző szerint”
P.H.
Hajnal Csilla
polgármester
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