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MŰVÉSZETEK HÁZA 

-KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR, 

PILISVÖRÖSVÁR 

 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

 
A Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. § 1-5 bekezdései 

alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 

 

1. A költségvetési szerv megnevezése: Művészetek Háza ─ Kulturális Központ és 

Városi Könyvtár, Pilisvörösvár 

 

2. Székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 127. 

 

3. Telephelyei: 
a. Pilisvörösvár, Fő utca 82.  

b. Pilisvörösvár, Szabadság utca 21.  

c.  Pilisvörösvár, Fő utca 104.  

 

4. Közfeladata: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján kötelező feladataként 

biztosítja: a kulturális szolgáltatást, különösen a nyilvános könyvtári ellátást a 

filmszínházi ellátást, az előadó-művészeti szervezetek támogatását, a kulturális 

örökség helyi védelmét. Az intézmény a kulturális javak védelméről és a muzeális 

intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXI. törvény 55. §-a, a 64-65. §-a, és a 76. §-a alapján látja el a közművelődési 

és könyvtári feladatokat. 

 

5. Szakmai alaptevékenysége:  

A) A helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének 

szervezése:  

a) iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző tevékenységek, szakképző 

tanfolyamok szervezése 

b) életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek 

megteremtése,  

c) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 

feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, 

gazdagítása,   

d) az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, 

e) az ünnepek kultúrájának gondozása, 

f) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 

támogatása, 

g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, és egyéb 

művelődést segítő lehetőségek biztosítása,  

h) a nemzeti ünnepeken a városi ünnepségek megszervezése, 

i) az egyéb városi ünnepségek megszervezése, 



 2 

j) német nemzetiségi programok szervezése,  

k) hagyományőrzés, 

l) szórakoztató programok, kiállítások, tárlatok, hangversenyek szervezése, 

 

B) Az intézmény:  

a) a városi könyvtár gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igények alapján 

folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja,  

b) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól 

és szolgáltatásairól,  

c) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

d)  részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

e) közhasznú információs szolgáltatást nyújt. 

 

C) Az intézmény: 

a) ellátja a Falumúzeum helytörténeti gyűjteményének gondozásával járó 

feladatait, 

b) az időszaki helytörténeti kiállításokat és hagyományőrző rendezvényeket 

megszervez. 

 

 

D) Az intézmény elvégzi, illetve ellátja a rendelkezésére álló intézményi vagyon 

működtetését. Ellátja az ingatlan bérbeadásával, üzemeltetésével kapcsolatos 

feladatokat: 

a) Az Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat által a 

költségvetési rendeletben támogatott, bejegyzett egyesületek próbáihoz, 

rendezvényeihez hely biztosítása az SZMSZ-ben foglaltak szerint. 

b) Helyiségek bérbeadása, abban, esetben, ha az alaptevékenység ellátását 

nem veszélyezteti, a következők szerint:  

- 1 évnél hosszabb bérleti szerződés megkötése esetén a fenntartó 

hozzájárulása szükséges, valamennyi épület esetében. 

- A helyiségek vallási tevékenység céljára nem adhatók ki egyik 

épületben sem.  

- Kereskedelmi célú bérbeadás csak kulturális, művészeti értékkel 

bíró (népművészeti, iparművészeti termékek, stb.) termékek 

árusítása céljából. 

- Az önkormányzat és intézményei eseti rendezvényeinek 

lebonyolításához a helyiségek használatát térítésmentesen 

biztosítja, az SZMSZ szerint. 

 
6. Államháztartási szakágazati besorolás: 932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, 

szabadidős tevékenység 
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7. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése 
 

Kormányzati funkció száma: Kormányzati funkció 

013360 

 

Más szerv részére végzett pénzügyi-

gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati 

rendezvények 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, 

nyilvántartása 

082043  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, 

védelme 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082070 Történelmi hely, építmény, egyéb 

látványosság működtetése és megóvása 

104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

013350  Önkormányzati vagyonnal való 

gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi és 

kulturális értékek gondozása 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

 

8. Illetékességi, működési köre: 

a) a közművelődés terén Pilisvörösvár város közigazgatási területe, 

b) a könyvtári ellátás terén Pilisvörösvár város közigazgatási területe. 

 

9. Irányító szerv neve, székhelye: Pilisvörösvár Város Önkormányzata, 2085 

Pilisvörösvár, Fő tér 1. 

 

10. Alapító neve és székhelye: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete, 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. 

 

11. Létrehozásáról rendelkező okirat: Pilisvörösvár Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a 216/1992 (XII. 21.) Kt. sz. határozata 

 

12. Fenntartó neve és székhelye: Pilisvörösvár Város Önkormányzata, 2085 

Pilisvörösvár, Fő tér 1. 

 

13. Jogelődje: Pilisvörösvár Város Önkormányzata 

 

14. Vezetőjének megbízási rendje: Az intézményt egyszemélyi felelős vezető vezeti, 

akit pályázat útján Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bíz 

meg az Mötv., a Kjt. és végrehajtási rendeletei alapján határozott időre. Az 

intézményvezető felett a munkáltatói jogkört a vezetői megbízás, illetmény 

meghatározás, a felmentés, az összeférhetetlenség megállapítása, a fegyelmi eljárás 

megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a Képviselő-testület 

gyakorolja, az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. 

 

15. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A 

költségvetési szerv a foglalkoztatottjainak kinevezésére, kinevezésük módosítására 
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illetve a költségvetési szervvel (munkáltatóval) fennálló jogviszonyuk 

megszűnésére, megszűntetésére elsődlegesen a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), közalkalmazotti jogviszony a Kjt. 

kifejezett rendelkezése hiányában, másodlagosan a Munka Törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései az irányadók 

(munkaviszony). 

 

16. Az Intézmény típusa: Többcélú intézmény, ezen belül: 

a) Közművelődési intézmény, 

b) Könyvtár, 

 

17. A feladatellátást szolgáló vagyon: a Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 

tulajdonában lévő 

- Pilisvörösvár, Fő utca 127. szám alatti 4252 helyrajzi számon nyilvántartott 

ingatlan, 

- a Fő utca 82. szám alatti 8 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan, 

- a Fő utca 104. szám alatti 4273 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanrész, 

- a Szabadság utca 21. szám alatti 4023 helyrajzi számon nyilvántartott 

ingatlanrész, 

- valamint az intézmény által leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök.  

  

18. A vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézmény vagyon feletti rendelkezési jogát 

a tulajdonos önkormányzat a vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló rendeletében határozza meg. Az intézmény rendelkezésére 

állnak Pilisvörösvár Város Önkormányzat Művészetek Háza − Kulturális Központ és 

Városi Könyvtár, Pilisvörösvár által leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, 

melyeket a szakmai munka ellátásához szabadon használhat. Az átadott vagyon 

feletti jogot Pilisvörösvár Város Önkormányzata gyakorolja. 

 

19. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem  

        folytathat. 

 

 

Jelen Alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 

egyidejűleg a Művészetek Háza ─ Kulturális Központ és Városi Könyvtár Pilisvörösvár 2013. 

november 28-án a 223/2013. (XI. 28.) Kt. sz. számú egységes szerkezetű alapító okirata 

hatályát veszti. 

 

Az Alapító okiratot a Pilisvörösvár Város Önkormányzata a 25/2014. (III. 06.) Kt. sz. 

határozatával hagyta jóvá. 

 

 

Pilisvörösvár, 2014. március 11. 

 

 

 

 

         …………………………… 

          Gromon István 

             Polgármester  


