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Előterjesztés 

a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 
alapító okiratának módosításáról  

 
1. előterjesztés száma: 14/2019. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Bajtekné Halász Ildikó 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet – határozati javaslat - alapító okirat módosítása 
- 2. melléklet – határozati javaslat - egységes szerkezetű alapító okirat 
- 3. melléklet – EMMI levél 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  
      -  Humánerőforrások Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  
                   -    az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 

- A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazati feladatok 
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 
 

                                                                                
Tisztelt Képviselő - testület! 
Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztató megkeresése alapján az alapító okirat 
módosítását az alábbiak indokolják:  
 

1. Bicske, Ady Endre utca 11. szám alatti - „Bicskei Kultúrkúria” – ingatlan intézménybe 
történő integrálása, melyről a képviselő-testület korábban már döntött. 

2. A költségvetési szerv, alaptevékenységének pontosítása.  
3. a vezetői megbízási rendjének pontosítása. 

 
 

Jelenleg hatályos rész Módosítást követő rész 
3.2. A költségvetési szerv 
fenntartójának 
3.2.1. megnevezés: „Bicske Város 
Önkormányzat” 

3.2.1. pontjába helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
3.2.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzata 

4.1. pontja A költségvetési szerv 
közfeladata 
Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bek. 7. pontja alapján a kulturális 
szolgáltatás, helyi közművelődési 
tevékenység támogatása; a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári 

4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 7. pontja 
alapján a kulturális szolgáltatás, különösen a 
nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a kulturális 
örökség helyi védelme, a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása. A muzeális 
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ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény ésd végrehajtási 
rendeletei által meghatározott feladatok. 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Kult.tv) 53. § és 64. §-ában 
meghatározott nyilvános könyvtári ellátás, valamint 
a 73. § (2) bekezdésében meghatározott 
közművelődés feltételeinek biztosítása, helyi 
közművelődési tevékenység támogatása, ellátása, 
helyi történeti és kulturális értékeket megjelenítő 
gyűjtemény bemutatása, illetve integrált közösségi 
színtér működtetése. 

4.3. A költségvetési szerv 
alaptevékenysége 
4.3.1. Nyilvános könyvtári ellátással 
biztosítja a települési könyvtári 
szolgáltatások igénybevételét. 
4.3.2. Máshova nem sorolható egyéb 
szórakoztatás, szabadidős tevékenység, 
kiemelten e körből a szabadidőparkban, 
erdőben, táborhelyen rövid ideig 
tartózkodó látogatókat kiszolgáló 
kempingszolgáltatást. 
4.3.3. Bicske kistérésig települések 
közigazgatási területén valamint a zánkai 
üdülőtáborban nyilvános könyvtári ellátást 
biztosít. Mozgó könyvtári szolgáltatást 
biztosít a Vértes Többcélú kistérségi 
Önkormányzati Társulás 
önkormányzatainak közigazgatási 
területén. 

4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.3.	A	költségvetési	szerv	alaptevékenysége:		
A	Kult.tv.		48.§	(1)	bekezdése,	az	55.§‐a,	a	64	§	(1)	
és	(2)	bekezdése,	valamint	a	65.§	és	76.	§	(1)	
bekezdése,	77.	§	(1)	bekezdése	szerinti	kötelező	
feladatként	látja	el	a	közérdekű	muzeális	
gyűjtemény,	a	közművelődési	tevékenység	
támogatását	és	a	nyilvános	könyvtár	ellátásának	
biztosítását.	
	4.3.1.	 Az	 intézmény	 közművelődési	
alapszolgáltatásokat	nyújt	
	a)művelődő	közösségek	létrejöttének	elősegítése,	
működésük	 támogatása,	 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,	
4.3.2.	 Nyilvános	 könyvtári	 ellátással	 biztosítja	 a	
települési	 könyvtári	 szolgáltatások			
igénybevételét.” 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének 
megbízási rendje  
A költségvetési szerv vezetőjét a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény szerinti 20/B. § 
szerinti pályáztatási eljárás szerint Bicske 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
határozott időre bízza meg. A 
Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § 
(1) bekezdés g) pontja alapján az egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester 
gyakorolja. 
 

5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási 
rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény szerinti, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, 
közművelődési és a közgyűjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával 
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 
150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet alapján 
pályáztatási eljárás alapján Bicske Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 5 
éves határozott időre bízza meg közalkalmazotti 
jogviszonyba. Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 67. § (1) bekezdés g) pontja alapján az 
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egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 
gyakorolja. 

5.2. pont költségvetési szervnél 
alkalmazásban álló személyek 
jogviszonya 

5.2. pont költségvetési szervnél alkalmazásban 
álló személyek jogviszonya 

közalkalmazotti  1992. évi XXXIII. 
törvény a 
közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 

közalkalmazotti 
jogviszony 

a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
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 kiadott 
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 78/J. § szerint: 

(1) Közművelődési intézmény - ideértve a közművelődési megállapodás keretében működtetett 
intézményt is - létesítése, átszervezése, megszüntetése, valamint tevékenységének 2 hónapon túli 
szüneteltetése esetén a testületi döntés meghozatala előtt 30 nappal a miniszter és a 82. § szerinti 
Közművelődési Kerekasztal véleményét be kell szerezni, és annak tartalmát a képviselőtestülettel 
ismertetni kell. 

(2) Ha a miniszter és a Közművelődési Kerekasztal a megkereséstől számított 30 napon belül nem 
nyilvánít véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a megkeresésben foglaltakkal egyetért. A miniszter és a 
Közművelődési Kerekasztal véleménye a képviselőtestületet nem köti döntése meghozatalában. 
 
A fent leírt törvényi előírások szerint 2018. novemberben kérelmet nyújtottunk be az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közművelődési és Alkotóművészeti 
Főosztályához véleményezésre. Minisztérium véleményezését megküldte, mely az előterjesztés 3. sz. 
melléklete. Településünkön Közművelődési Kerekasztal nem működik. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek alapján támogassa a határozati javaslatokat. 
 
 
Bicske, 2019. február 4. 
 
 
 

Tisztelettel: 

Pálffy Károly 
polgármester  
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1. melléklet a ________. számú előterjesztéshez 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Tárgy: A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának 
módosításáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 
1) elfogadja a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának 

Módosító okiratát a melléklet szerinti tartalommal, 
 

2) felhatalmazza a polgármestert az 1) pont szerinti okirat aláírására, 
 

3) felkéri a polgármestert, hogy Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 
alapító okiratának módosítását a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága 
részére a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje 
meg, 
 

4) felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 
rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 
Határidő:  2019. február 28. 
Felelős: polgármester 
 
 
……/határozat melléklete 
 
Okirat	száma:		

Módosító	okirat	
A	 Bicskei	 Egységes	 Művelődési	 Központ	 és	 Könyvtár	 a	 Bicske	 Város	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 által	 2016.	 december	 22.	 napján	 kiadott,	 349/2016.	 számú	 alapító	
okiratát	az	államháztartásról	szóló	2011.	évi	CXCV.	törvény	8/A.	§‐a	alapján	–	Bicske	Város	
Önkormányzat	Képviselő‐testületének	_____/2018.	(______)	számú	határozatára	figyelemmel	
–	a	következők	szerint	módosítom:	
	

1. Az	alapító	okirat	1.2.2.	pontjába	foglalt	táblázat	a	következő	4.	sorral	egészül	ki:		

„	
1.2.2.	telephelyei:	

	 telephely	megnevezése	 telephely	címe	

4	 Bicskei	Kultúrkúria	 2060	Bicske,	Ady	Endre	utca	11.	
„	
	
2. Az	alapító	okirat	3.2.1.	pontjába	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:	

	

„3.2.1.	megnevezése:	Bicske	Város	Önkormányzata”	
	
3. Az	alapító	okirat	4.1.	pontja	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:	
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„4.1.	A	költségvetési	szerv	közfeladata:	
Magyarország	 helyi	 önkormányzatairól	 szóló	 2011.	 évi	 CLXXXIX.	 törvény	 13.	 §	 (1)	 bek.	 7.	
pontja	alapján	a	kulturális	szolgáltatás,	különösen	a	nyilvános	könyvtári	ellátás	biztosítása,	a	
kulturális	örökség	helyi	védelme,	a	helyi	közművelődési	tevékenység	támogatása.	A	muzeális	
intézményekről,	a	nyilvános	könyvtári	ellátásról	és	a	közművelődésről	szóló	1997.	évi	CXL.	
törvény	 (a	 továbbiakban:	 Kult.tv)	 53.	 §	 és	 64.	 §‐ában	 meghatározott	 nyilvános	 könyvtári	
ellátás,	 valamint	 a	 73.	 §	 (2)	 bekezdésében	 meghatározott	 közművelődés	 feltételeinek	
biztosítása,	 helyi	 közművelődési	 tevékenység	 támogatása,	 ellátása,	 helyi	 történeti	 és	
kulturális	 értékeket	megjelenítő	gyűjtemény	bemutatása,	 illetve	 integrált	 közösségi	 színtér	
működtetése.”	
	

4. Az	alapító	okirat	4.3.	pontja	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:	

„4.3.				A	költségvetési	szerv	alaptevékenysége:		
A	Kult.tv.		48.§	(1)	bekezdése,	az	55.§‐a,	a	64	§	(1)	és	(2)	bekezdése,	valamint	a	65.§	és	76.	
§	(1)	bekezdése,	77.	§	(1)	bekezdése	szerinti	kötelező	feladatként	látja	el	a	közérdekű	
muzeális	gyűjtemény,	a	közművelődési	tevékenység	támogatását	és	a	nyilvános	könyvtár	
ellátásának	biztosítását.	
	

	4.3.1.	Az	intézmény	közművelődési	alapszolgáltatásokat	nyújt,	úgymint	
												a)művelődő	közösségek	létrejöttének	elősegítése,	működésük	támogatása,	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,	
	
4.3.2.	Nyilvános	könyvtári	ellátással	biztosítja	a	települési	könyvtári	szolgáltatások		
												igénybevételét.”	
	
	
5. Az	alapító	okirat	5.1.	pontja	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:	

	
„5.1	 A	 költségvetési	 szerv	 vezetőjének	 megbízási	 rendje:	 A	 költségvetési	 szerv	 vezetőjét	 a	
közalkalmazottak	 jogállásáról	 szóló	 1992.	 évi	 XXXIII.	 törvény	 szerinti,	 valamint	 a	
közalkalmazottak	 jogállásáról	 szóló	 1992.	 évi	 XXXIII.	 törvény	 végrehajtásáról	 a	 művészeti,	
közművelődési	 és	 a	 közgyűjteményi	 területen	 foglalkoztatott	 közalkalmazottak	 jogviszonyával	
összefüggő	 egyes	 kérdések	 rendezéséről	 szóló	 150/1992.	 (XI.20.)	 Kormányrendelet	 alapján	
pályáztatási	 eljárás	 alapján	 Bicske	 Város	 Önkormányzat	 Képviselő‐testülete	 legfeljebb	 5	 éves	
határozott	időre	bízza	meg	közalkalmazotti	jogviszonyba.	Magyarország	helyi	önkormányzatairól	
szóló	 2011.	 évi	 CLXXXIX.	 törvény	 67.	 §	 (1)	 bekezdés	 g)	 pontja	 alapján	 az	 egyéb	 munkáltatói	
jogokat	a	polgármester	gyakorolja.”	

	

6.		Az	alapító	okirat	5.2.	pontjába	foglalt	táblázat	1.	sora	helyébe	a	következő	rendelkezés	
lép:	

1	

közalkalmazotti	jogviszony	 a	közalkalmazottak	jogállásáról	szóló	1992.	évi	
XXXIII.	törvény,	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	kiadott	150/1992.	(XI.	20.)	
Korm.	rendelet	
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Jelen	módosító	okiratot	a	törzskönyvi	nyilvántartásba	történő	bejegyzés	napjától	kell	alkalmazni.	
	
Kelt:	Bicske,	„időbélyegző	szerint”	

P.H.	
	
	

Pálffy	Károly	
polgármester		

	
 
 
 
 
 
2. melléklet a ______ számú előterjesztéshez 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy: A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár egységes szerkezetű alapító 
okiratának elfogadásáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
1. elfogadja a Bicskei Egységes Művelődési központ és Könyvtár egységes szerkezetű 

Alapító Okiratát a melléklet szerinti tartalommal, 
 

2. felkéri a polgármestert, hogy a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 
egységes szerkezetű alapító okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei 
Igazgatósága részére a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése 
érdekében küldje meg, 
 

3. felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 
rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 
Határidő:  2019. február 28. 
Felelős: polgármester 
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……/határozat melléklete 
 

Alapító	okirat	
módosításokkal	egységes	szerkezetbe	foglalva	

Az	államháztartásról	 szóló	2011.	évi	CXCV.	 törvény	8/A.	§‐a	alapján	a	Bicskei	Egységes	
Művelődési	Központ	és	Könyvtár	alapító	okiratát	a	következők	szerint	adom	ki:	

1. A	költségvetési	szerv	
megnevezése,	székhelye,	telephelye	

1.1. A	költségvetési	szerv	

1.1.1. megnevezése:	Bicskei	Egységes	Művelődési	Központ	és	Könyvtár	

	

1.2. A	költségvetési	szerv	

1.2.1. székhelye:	2060	Bicske,	Kossuth	tér	20.	

1.2.2. telephelyei:		

	 telephely	megnevezése	 telephely	címe	

1	 Petőfi	Művelődési	Központ	 2060	Bicske,	Kossuth	tér	20.	

2	 Nagy	Károly	Városi	Könyvtár	 2060	Bicske,	Kisfaludy	utca	29.	

3	 Fiatalok	Háza	 2060	Bicske,	Kossuth	tér	19.	

4	 Bicskei	Kultúrkúria	 2060	Bicske,	Ady	Endre	utca	11.	

2. A	költségvetési	szerv	
alapításával	és	megszűnésével	összefüggő	rendelkezések	

2.1. A	költségvetési	szerv	alapításának	dátuma:	2012.	szeptember	1.	

2.2. A	költségvetési	szerv	jogelőd	költségvetési	szervének	

	 megnevezése	 székhelye	

1	 Petőfi	Művelődési	Központ	 2060	Bicske,	Kossuth	tér	20.	

2	 Nagy	Károly	Városi	Könyvtár	 2060	Bicske,	Kisfaludy	utca	29.	

3. A	költségvetési	szerv	irányítása,	felügyelete	

3.1. A	költségvetési	szerv	irányító	szervének	
3.1.1. megnevezése:	Bicske	Város	Önkormányzat	Képviselő‐testülete	

3.1.2. székhelye:	2060	Bicske,	Hősök	tere	4.	

3.2. A	költségvetési	szerv	fenntartójának	
3.2.1. megnevezése:	Bicske	Város	Önkormányzata	
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3.2.2. székhelye:	2060	Bicske,	Hősök	tere	4.	

4. A	költségvetési	szerv	tevékenysége	

4.1. A	költségvetési	szerv	közfeladata:	
Magyarország	 helyi	 önkormányzatairól	 szóló	 2011.	 évi	 CLXXXIX.	 törvény	 13.	 §	 (1)	 bek.	 7.	
pontja	alapján	a	kulturális	szolgáltatás,	különösen	a	nyilvános	könyvtári	ellátás	biztosítása,	a	
kulturális	örökség	helyi	védelme,	a	helyi	közművelődési	tevékenység	támogatása.	A	muzeális	
intézményekről,	 a	nyilvános	könyvtári	ellátásról	 és	a	közművelődésről	 szóló	1997.	évi	CXL.	
törvény	 (a	 továbbiakban:	 Kult.tv)	 53.	 §	 és	 64.	 §‐ában	 meghatározott	 nyilvános	 könyvtári	
ellátás,	 valamint	 a	 73.	 §	 (2)	 bekezdésében	 meghatározott	 közművelődés	 feltételeinek	
biztosítása,	helyi	közművelődési	tevékenység	támogatása,	ellátása,	helyi	történeti	és	kulturális	
értékeket	megjelenítő	gyűjtemény	bemutatása,	illetve	integrált	közösségi	színtér	működtetése.	

4.2. A	költségvetési	szerv	főtevékenységének	államháztartási	szakágazati	besorolása:		

	 szakágazat	száma	 szakágazat	megnevezése	

1	 910100	 Könyvtári,	levéltári	tevékenység	

4.3.				A	költségvetési	szerv	alaptevékenysége:		
A	Kult.tv.		48.§	(1)	bekezdése,	az	55.§‐a,	a	64	§	(1)	és	(2)	bekezdése,	valamint	a	65.§	és	76.	
§	(1)	bekezdése,	77.	§	(1)	bekezdése	szerinti	kötelező	feladatként	látja	el	a	közérdekű	
muzeális	gyűjtemény,	a	közművelődési	tevékenység	támogatását	és	a	nyilvános	könyvtár	
ellátásának	biztosítását.	
	

	4.3.1.	Az	intézmény	közművelődési	alapszolgáltatásokat	nyújt,	úgymint	
												a)művelődő	közösségek	létrejöttének	elősegítése,	működésük	támogatása,	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,	
	
4.3.2.	Nyilvános	könyvtári	ellátással	biztosítja	a	települési	könyvtári	szolgáltatások		
												igénybevételét.	
	

4.4. A	költségvetési	szerv	alaptevékenységének	kormányzati	funkció	szerinti	megjelölése:		

	 kormányzati	funkciószám	 kormányzati	funkció	megnevezése	

1	
013350	 Az	önkormányzati	vagyonnal	való	gazdálkodással	

kapcsolatos	feladatok	

2	 082042	 Könyvtári	állomány	gyarapítása,	nyilvántartása	

3	 082043	 Könyvtári	állomány	feltárása,	megőrzése,	védelme	

4	 082044	 Könyvtári	szolgáltatások	

5	 082061	 Múzeumi	gyűjteményi	tevékenység	

6	 082063	 Múzeumi	kiállítási	tevékenység	

7	 082064	 Múzeumi	közművelődési,	közönségkapcsolati	
tevékenység	
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8	 082091	 Közművelődés	–	közösségi	és	társadalmi	részvétel	
fejlesztése	

9	 082092	 Közművelődés	–	hagyományos	közösségi	kulturális	
értékek	gondozása	

10	
082093	 Közművelődés	–	egész	életre	kiterjedő	tanulás,	amatőr	

művészetek	

11	 082094	 Közművelődés	–	kulturális	alapú	gazdaságfejlesztés	

12	
084070	 A	fiatalok	társadalmi	integrációját	segítő	struktúra,	

szakmai	szolgáltatások	fejlesztése,	működtetése	

13	 086020	 Helyi,	térségi	közösségi	tér	biztosítása,	működtetése	

14	 086090	 Egyéb	szabadidős	szolgáltatás	

4.5. A	költségvetési	szerv	illetékessége,	működési	területe:	Bicske	Város	közigazgatási	területe	

5. A	költségvetési	szerv	szervezete	és	működése	

5.4. A	 költségvetési	 szerv	 vezetőjének	 megbízási	 rendje:	 A	 költségvetési	 szerv	 vezetőjét	 a	
közalkalmazottak	 jogállásáról	 szóló	 1992.	 évi	 XXXIII.	 törvény	 szerinti,	 valamint	 a	
közalkalmazottak	jogállásáról	szóló	1992.	évi	XXXIII.	törvény	végrehajtásáról	a	művészeti,	
közművelődési	 és	 a	 közgyűjteményi	 területen	 foglalkoztatott	 közalkalmazottak	
jogviszonyával	 összefüggő	 egyes	 kérdések	 rendezéséről	 szóló	 150/1992.	 (XI.20.)	
Kormányrendelet	 alapján	 pályáztatási	 eljárás	 alapján	 Bicske	 Város	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 legfeljebb	 5	 éves	 határozott	 időre	 bízza	 meg	 közalkalmazotti	
jogviszonyba.	Magyarország	helyi	önkormányzatairól	 szóló	2011.	évi	CLXXXIX.	 törvény	
67.	 §	 (1)	 bekezdés	 g)	 pontja	 alapján	 az	 egyéb	 munkáltatói	 jogokat	 a	 polgármester	
gyakorolja.	

5.5. A	költségvetési	szervnél	alkalmazásban	álló	személyek	jogviszonya:	

	 foglalkoztatási	jogviszony	 jogviszonyt	szabályozó	jogszabály	

1	

közalkalmazotti	jogviszony	 a	közalkalmazottak	jogállásáról	szóló	1992.	évi	XXXIII.	
törvény,	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	kiadott	
150/1992.	(XI.	20.)	Korm.	rendelet	

2	 munkaviszony	 2012.	évi	I.	törvény	a	Munka	törvénykönyvéről	

3	 megbízási	jogviszony	 2013.	évi	V.	törvény	a	Polgári	törvénykönyvről	
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