
Budapest Flivaros X. keriilet 
Klibanyai Onkormanyzat 
Jegyzlije 

[l :y'. szamu elliterjesztes 

Elliterjesztes a Kepviselli-testiilet reszere 
a Klirosi Csoma Sandor Klibanyai Kulturalis Kozpont alapito okiratanak modositasarol 

I. Tartalmi osszefoglalo 

A korrminyzati funkci6k, allamha.ztartlisi szakfeladatok es szakagazatok osztalyozasi rendjerol 
sz616 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdese alapjan a korabbi 
szakfeladatk6dok helyett korrnanyzati funkci6k6dok megadasa sziikseges az alapit6 
okiratban. 

Az allamhaztartasr61 sz616 2011. evi cxcv. tv. (a tovabbiakban: Aht.) 10. § (4a) bekezdese 
szerint a gazdasagi szervezet feladatait, ha a koltsegvetesi szerv eves atlagos statisztikai 
allomanyi letszama a 100 rot nem eri el, az iranyit6 szerv' az allamhaztartas onkorrnanyzati 
alrendszereben az onkorrnanyzati hivatal vagy - az iranyit6 szerv dontese alapjan - az 
iranyft6 szerv iranyitasa ala tartoz6 mas koltsegvetesi szerv latja el. E rendelkezest nem kell 
alkalmazni az iranyft6 szervre, az onkorrnanyzati hivatalra, az alaptevekenysegkent 
koltsegvetesi szerv gazdalkodasi feladatainak ellatasara letrehozott koltsegvetesi szervre es az 
olyan koltsegvetesi szervre, amely torveny, korrnanyrendelet alapjan vagy az allam 
nemzetkozi kotelezettsegere tekintettel gazdasagi szervezettel rendelkezik. 

Korosi Csoma Sandor Kobanyai Kulturalis Kozpont (a tovabbiakban: Korosi) statisztikai 
allomanyi letszama a 100 rot nem eri el, igy az intezmeny gazdasagi szervezete megsziinik. 
Beveteleivel es kiadasaival kapcsolatban a tervezesi, gazdalkodasi, ellenorzesi, finanszirozasi, 
adatszolgaltatasi es beszamolasi feladatok ellatasar61 a tovabbiakban Budapest F ovaros X. 
keriilet Kobanyai Polgarmesteri Hivatal gondoskodik egyiittmiikodesi megallapodas 
kereteben, valamint a penziigyi ellenjegyzesi feladatok is itt keriilnek ellatasra. 

A Magyar Allamkincstar Budapesti es Pest Megyei lgazgat6saga (a tovabbiakban: MAK) a 
Korosi hatalyos alapit6 okirataban szereplo szakfeladatk6dok rulnyom6 reszet hivatalb61 
atsorolta a korrnanyzati funkci6k k6djaira. A MAK megkiildte a hatarozatokat arr61, hogy a 
megfeleltetes eredmenyekeppen eloallt korrnanyzati funkci6k6dok a torzskonyvi 
nyilvantartasba 2014. januar 1-jei hatalyosulasi datummal keriiltek bejegyzesre. 

Abban az esetben, ha az alapit6 okiratban a korrnanyzati funkci6 megadasan rul mas adat 
m6dosftasa is sziikseges, akkor a szokasos rend szerint tortenik az alapft6 okirat m6dositasa. 

A Korosi alapit6 okiratanak m6dositasat az alabbiak indokoljak: 
a) nehany szakfeladat atforditasara hivatalb61 nem keriilt sor, ezeket a fordit6kulcs 

alkalmazasaval kell atk6dolni, amihez az alapit6 okirat forrnalis m6dositasara van 
sziikseg, 

b) az allamhaztartasr61 sz616 torveny vegrehajtasar61 sz616 368/2011. (XII. 31.) Korrn. 
rendelet (a tovabbiakban: Avr.) 180. § (4) bekezdeseben foglaltak ertelmeben az 
alapit6 okiratot erinto soron kovetkezo m6dositas eseten kell gondoskodni a 
dokumentumsablon szerinti kiegeszites egyseges szerkezetbe foglalasar61, 

c) az Aht. 10. § (4a) bekezdese, 
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d) az alapit6 okiratban nem sziikseges feltiintetni a kOltsegvetesi szerv PIR szarmit, 
ad6szamat, szamlaszamat. 

Az alapit6 okirat m6dositasat es az egyseges szerkezetbe foglalt alapit6 okiratot a hatarozat 1-
2. melleklete tartalmazza. 

II. Dontesi javaslat 

Budapest F ovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete meghozza az 
eloterjesztes 1. mellekleteben foglalt hatarozatot. 

Budapest, 2015. januar, IG ~· 
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1. melteklet az eloterjeszteshez 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

.. ./2015. (1. 22.) hatarozata 
a Korosi Csoma Sandor Kobanyai Kulturalis Kozpont alapito okiratanak modositasarol 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete az 1. mellekletben 
foglalt tartalommal, 2015. februar 1-jei hatallyal m6dositja a Korosi Csoma Sandor Kobanyai 
Kulturalis Kozpont (1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29.) alapit6 okiratat, es a 2. melleklet 
szerint kiadja az egyseges szerkezetbe foglalt alapit6 okiratot. 

Hatarido: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a Humanszolgaltatasi Foosztaly vezetoje 

a Gazdasagi es Penziigyi Foosztaly vezetoje 
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1. mel/eklet a . ..12015. (I. 22.) KOKT hatarozathoz 

ALAPITO OKIRATOT MODOSITO OKIRAT 

Budapest Fovaros X. kerlilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a 245/2012. (V. 
17.) hatarozataval jovahagyott Korosi Csoma Sandor Kobanyai Kulturalis Kozpont (1105 
Budapest, Szent Laszlo ter 7-14.) alapito okiratat a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol 
szolo 2011. evi CLXXXIX tOrveny 41. § ( 6) bekezdese es az allamhaztartasrol szolo 2011. 
evi CXCV. tOrveny 8. § (1) bekezdes b) pontja alapjan az alabbiak szerint modositja: 

1. Az alapito okirat bevezetff resze helyebe az alabbi sziiveg lip: 

,Budapest Fovaros X. kerlilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a Korosi Csoma 
Sandor Kobanyai Kulturalis Kozpont (1105 Budapest, Szent Laszlo ter 7-14.) alapito okiratat 
a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX torveny 41. § ( 6) 
bekezdese, es a muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos konyvtari ellatasrol es a 
kozmiivelodesrol szolo 1997. evi CXL. tOrveny 78. § (5) bekezdes b) pontja alapjan az 
allamhaztartasrol szolo torveny vegrehajtasarol szolo 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1) es (2) 
bekezdese szerinti tartalommal a kovetkezok szerint adja ki:" 

2. Az alapito okirat 1. pontja helyebe az alabbi sziiveg lip: 

,1. A koltsegvetesi szerv neve: 
Korosi Csoma Sandor Kobanyai Kulturalis Kozpont" 

3. Az alapito okirat 2. pontja helyebe az alabbi sziiveg lip: 

,2. Szekhelye: 
Szekhelye: 
1105 Budapest, Szent Laszlo ter 7-14. 

Hrsz. 
41431 

4. Az alapito okirat 3. pontja helyebe az alabbi sziiveg lip: 

,,3. Telephelyei: 
Megnevezese 
Arlo-Odtilo 

Balatonalmadi UdUlo 

Balatonlelle nyari tabor 

KOSZI 

Kobanyai Helytorteneti 
Gyiijtemeny 

Ujhegyi Kozossegi Haz 

Uszoda 

Cfme 
3663 Arlo, 
Facanos utca 13. 

8220 Balatonalmadi, 
Szent Istvan setany 3. 

8636 Balatonlelle, 
Uszo u. 1-3. 

1105 Budapest, 
Elod u. 1. 

1102 Budapest, 
Halom u. 37/b. 

1108 Budapest, 
Ujhegyi setany 16. 
1105 Budapest, 
Elod u. 1. 

Hrsz. 
2321 

2285/2 

3057 

41418 

41460/11 

42309/27 

41418 

Epiilet nagysaga (m2
) 

6970" 

Epiilet nagysaga (m2
) 

209 

332 

5340 

2941 

280 

360,96 

540" 



5. Az alapito okirat 4. pontja helyebe az altibbi szoveg lep: 

,4. Az alapitas eve: 
1968" 

6. Az alapito okirat 5. pontja helyebe az altibbi szoveg lip: 

,5. A koltsegvetesi szerv alapitoja, szekhelye: 
Budapest Fovaros X. keriileti Tan~ics Vegrehajt6 Bizottsaga 
184/1972. sz. Budapest Fovaros X. keriileti Tanacs engedelyokirata 
1102 Budapest, Pataki Istvan ter 29." 

7. Az alapito okirat 6. pontja helyebe az altibbi szoveg lip: 

,6. Beolvadt jogelod neve, szekhelye: 
Budapest Fovaros X. Keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kobanyai Gyermek- es lfjusagi 
Szabadido Kozpont 
1105 Budapest, Elod utca 1." 

8. Az alapito okirat 7. pontja helyebe az altibbi szoveg lip: 

,7. A koltsegvetesi szerv kozfeladata: 
A muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos konyvtari ellatasr61 es a kozmiivelodesrol sz616 
1997. evi CXL. torveny alapjan kozremiikodik a helyi miiveszeti es kozmiivelodesi koncepci6 
megval6sitasaban. Az intezmeny az allamhaztartasr61 sz616 2011. evi cxcv. torveny alapjan 
onkormanyzati kOltsegvetesi szerv kozfeladatok ellatasara." 

9. Az alapitO okirat 8. pontja helyebe az altibbi szoveg lep: 

,8. A koltsegvetesi szerv szakmai alaptevekenysege: 

A Korosi Csoma Sandor Kobanyai Kulturalis Kozpont feladata a helyi miiveszeti es 
kozmiivelodesi tevekenyseg tamogatasa koreben kiilOnosen: 

a) kozmiivelodesi tevekenyseg ellatasa, 
b) gyermek- es ifjusagi szabadido kozpont tevekenysegi koreben egyes oktatasi 

feladatokat is ellat, 
c) az altalanos iskolai korosztaly szamara nyari napkozis tabor szervezese a a Kobanyai 

Janikovszky Eva Magyar-Angol Ket Tanitasi Nyelvii Altalanos Iskolaban (1102 
Budapest, Kapolna ter 4.), valamint a telephelyeken nyari tabor szervezese: Ar16n es 
Balatonlellen, 

d) tanuszoda miikodtetese, 6vodas- es altalanos iskolaskoruaknak uszasoktatas 
szervezese, 

e) onkormanyzati iidiilo miikodtetese, 
f) a muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos konyvtari ellatasr61 es a kozmiivelodesrol 

sz616 1997. evi CXL. torveny 76. §-ban szereplo feladatokb61 - a fenntart6 
onkormanyzat helyi kozmiivelodesrol alkotott rendeleteben szabalyozott m6don es 
mertekben a felsorolt tevekenyseg ellatasa, 

g) Kobanyai Helytorteneti Gyiijtemeny fenntartasa, 
h) Ujhegyi Kozossegi Hazban kozossegi ter miikodtetese." 

10. Az alapito okirat 9. pontja helyebe az altibbi szoveg lep: 

,9. A koltsegvetesi szerv allamhaztartasi szakagazati megnevezese es besorolasa: 
910110 - Kozmiivelodesi intezmenyek tevekenysege" 

11. Az alapito okirat 10. pontja helyebe az altibbi szoveg lip: 



,10. Szakmai alaptevekenysegek kormanyzati funkciok rendje szerinti besorolasa es 
megnevezese: 

013350 
066010 
081045 
081071 
082020 
082030 
082061 
082091 
082092 
082093 
083030 
086090 
091211 

091220 

092111 

092120 

095020 

Az onkormanyzati vagyonnal valo gazdalkodassal kapcsolatos feladatok 
ZOldteriilet-kezeles 
Szabadidosport- (rekreacios sport-) tevekenyseg es tamogatasa 
Odiiloi szallashely-szolgaltatas es etkeztetes 
Szinhazaktevekenysege 
Miiveszeti tevekenysegek (kiveve: szinhaz) 
Ml1zeumi gyiijtemenyi tevekenyseg 
Kozmiivelodes- kozossegi es tarsadalmi reszvetel fejlesztese 
Kozmiivelodes - hagyomanyos kozossegi kulturalis ertekek gondozasa 
Kozmiivelodes - egesz eletre kiterjedo tanulas, amator miiveszetek 
Egyeb kiadoi tevekenyseg 
Mindenfele egyeb szabadidos szolgaltatas 
Koznevelesi intezmenyben tanulok nappali rendszerii nevelesenek, 
oktatasanak szakmai feladatai 1-4. evfolyamon 
Koznevelesi intezmeny 1-4. evfolyaman tanulok nevelesevel, oktatasaval 
osszefiiggo miikodtetesi feladatok 
Koznevelesi intezmenyben tanulok nappali rendszerii nevelesenek, 
oktatasanak szakmai feladatai 5-8. evfolyamon (iskolai uszas) 
Koznevelesi intezmeny 5-8. evfolyaman tanulok nevelesevel, oktatasaval 
osszefiiggo miikodtetesi feladatok (uszas) 
Iskolarendszeren kiviili egyeb oktatas, kepzes 

A kOltsegvetesi szerv vallalkozasi tevekenyseget nem folytat." 

12. Az alapito okirat 11. pontja helyebe az altibbi szoveg lip: 

,11. A koltsegvetesi szerv illetekessege, miikodesi teriilete: 
Budapest Fovaros X. keriilet kozigazgatasi teriilete, sziikseg eseten a Fovaros, illetve az 
agglomeracios korzet barmely teriilete. 
Balatonlelle 
Arlo 
Balatonalmadi" 

13. Az alapito okirat 12. pontja helyebe az altibbi szoveg lip: 

,12. A koltsegvetesi szerv iranyito szervenek neve, szekhelye: 
Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 
Iranyitasi jogkoret a Polgarmesteri Hivatala utjan gyakorolja." 

14. Az alapito okirat 13. pontja helyebe az altibbi szoveg lip: 

,13. A koltsegvetesi szerv fenntartojanak neve, szekhelye: 
Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 
1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29." 

15. Az alapito okirat 14. pontja helyebe az alabbi szoveg lep: 

,14. Vezetojenek megbizasi rendje: 



a koltsegvetesi szerv vezetojet Budapest Fovaros X. kerlllet Kobanyai Onkormanyzat 
Kepviselo-testiilete hatarozott idore bizza meg, nyilvanos palyazati eljaras utjan." 

16. Az alapito okirat a kovetkezff 15. ponttal egisziil ki: 

,15. Foglalkoztatottjaira vonatkozo foglalkoztatasi jogviszonyok megjeliilese: 
a) kozalkalmazotti jogviszony a kozalkalmazottak jogallasarol szolo 1992. evi XXXIII. 

torveny szerint, 
b) munkaviszony a munka tOrvenykonyverol szolo 2012. evi I. torveny szerint, 
c) megbizasijogviszony a Polgan Torvenykonyvrol szolo 2013. evi V. torveny szerint." 

17. Az alapito okirat Zaradikanak helyibe a kovetkezff szoveg lip: 

,Zaradek: 
1. A Korosi Csoma Sandor Kobanyai Kulturalis Kozpont (1105 Budapest, Szent Laszlo 

ter 7-14.) modositasokkal egyseges szerkezetii alapito okiratat a Budapest Fovaros X. 
kerlllet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a /2015. (1. 22.) hatarozata 
szerint 2015. februar 1-jei hatallyal adta ki. 

2. A koltsegvetesi szerv orzi a 2010. december 31-en megsziint Kobanyai Gyermek- es 
Ifjusagi Szabadido Kozpont (1105 Budapest, Elod u.l.) tagintezmeny teljes irattari 
anyagat. 

3. Jelen okirat nem selejtezheto, a koltsegvetesi szerv alapdokumentaciojanak reszet 
kepezi." 

Zaradek: 

1. A Korosi Csoma Sandor Kobanyai Kulturalis Kozpont (1105 Budapest, Szent Laszlo ter 7-
14.) alapito okiratanak modosito okiratat Budapest Fovaros X. kerlllet Kobanyai 
Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a /2015. (1. 22) hatarozata szerint 2015. februar 1-jei 
hatallyal adta ki. 
2. A modosito okirat az alapito okirat elvalaszthatatlan reszet kepezi. 
3. Jelen okirat nem selejtezheto, az intezmeny alapdokumentaciojanak reszet kepezi. 

Budapest, 2015. januar, " 

Dr. Szabo Krisztian 
jegyzo 

Kovacs Robert 
polgarmester 



2. mel/eklet a . ..12015. (I. 22.) KOKT hatarozathoz 

Nyilwintartasi szam: 

MODOSiTASOKKAL EGYSEGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPITO OKIRAT 

Budapest F ovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a Korosi Csoma Sandor 
Kobanyai Kulturalis Kozpont (1105 Budapest, Szent Laszlo ter 7-14.) alapito okiratat a 
Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX torveny 41. § (6) bekezdese, es 
a muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos konyvtari ellatasrol es a kozmiivelodesrol szolo 1997. evi 
CXL. torveny 78. § (5) bekezdes b) pontja alapjan az allamhaztartasrol szolo tOrveny 
vegrehajtasarol szolo 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1) es (2) bekezdese szerinti tartalommal a 
kovetkezok szerint adja ki: 

1. A koltsegvetesi szerv neve: 
Korosi Csoma Sandor Kobanyai Kulturalis Kozpont 

2. Szekhelye: 
Szekhelye: 
1105 Budapest, Szent Laszlo ter 7-14. 

Hrsz. 
41431 

3. Telephelyei: 
Megnevezese Cime 
Arlo--o diilo 3663 Arlo, 

Facanos utca 13. 

Balatonalmadi Udiilo 8220 Balatonalmadi, 
Szent Istvan setany 3. 

Balatonlelle nyari tabor 8636 Balatonlelle, 
Uszo u. 1-3. 

KOSZI 1105 Budapest, 
Eiod u. 1. 

Kobanyai Helytorteneti 1102 Budapest, 
Gyiijtemeny Halom u. 37/b. 

Ujhegyi Kozossegi Haz 1,108 Budapest, 
Ujhegyi setany 16. 

Uszoda 1105 Budapest, 
Elod u. 1. 

4. Az alapitas eve: 
1968 

5. A kOltsegvetesi szerv alapitoja, szekhelye: 

Hrsz. 
2321 

2285/2 

3057 

41418 

41460/11 

42309/27 

41418 

Budapest Fovaros X. keriileti Tanacs Vegrehajto Bizottsaga 
184/1972. sz. Budapest Fovaros X. keriileti Tanacs engedelyokirata 
1102 Budapest, Pataki Istvan ter 29. 

6. Beolvadt jogelod neve, szekhelye: 

Epiilet nagysaga (m2
) 

6970 

Epiilet nagysaga (m2
) 

209 

332 

5340 

2941 

280 

360,96 

540 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kobanyai Gyermek- es Ifjusagi Szabadido 
Kozpont 



1105 Budapest, Elod utca 1. 

7. A koltsegvetesi szerv kozfeladata: 
A muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos konyvtari ellatasr61 es a kozmiivelodesrol sz616 1997. evi 
CXL. tOrveny alapjan kozremiikodik a helyi miiveszeti es kozmiivelodesi koncepci6 
megval6sitasaban. Az intezmeny az allamhaztartasr61 sz616 2011. evi cxcv. torveny alapjan 
onkormanyzati koltsegvetesi szerv kozfeladatok ellatasara. 

8. A koltsegvetesi szerv szakmai alaptevekenysege: 
A Korosi Csoma Sandor Kobanyai Kulturalis Kozpont feladata a helyi miiveszeti es kozmiivelodesi 
tevekenyseg tamogatasa koreben kiilonosen: 

a) kozmiivelodesi tevekenyseg ellatasa, 
b) gyermek- es ifjusagi szabadido kozpont tevekenysegi koreben egyes oktatasi feladatokat is 

ell at, 
c) az altalanos iskolai korosztaly szamara nyari napkozis tabor szervezese a Kobanyai 

Janikovszky Eva Magyar-Angol Ket Tanitasi Nyelvii Altalanos Iskolaban (11 02 Budapest, 
Kapolna ter 4.), valamint a telephelyeken nyari tabor szervezese: Arl6n es Balatonlellen, 

d) tanuszoda miikodtetese, 6vodas- es altalanos iskolaskoruaknak uszasoktatas szervezese, 
e) onkormanyzati udUlo miikodtetese, 
f) a muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos konyvtari ellatasr61 es a kozmiivelodesrol sz616 

1997. evi CXL. torveny 76. §-ban szereplo feladatokb61- a fenntart6 onkormanyzat helyi 
kozmiivelodesrol alkotott rendeleteben szabalyozott m6don es mertekben a felsorolt 
tevekenyseg ellatasa, 

g) Kobanyai Helytorteneti Gyiijtemeny fenntartasa, 
h) Ujhegyi Kozossegi Hazban kozossegi ter miikodtetese. 

9. A ktiltsegvetesi szerv allamhaztartasi szakagazati megnevezese es besorolasa: 
910110 - Kozmiivelodesi intezmenyek tevekenysege 

10. Szakmai alaptevekenysegek kormanyzati funkciok rendje szerinti besorolasa es 
megnevezese: 

013350 
066010 
081045 
081071 
082020 
082030 
082061 
082091 
082092 
082093 
083030 
086090 
091211 

091220 

092111 

092120 

095020 

Az onkormanyzati vagyonnal val6 gazdalkodassal kapcsolatos feladatok 
Zoldterulet-kezeles 
Szabadidosport- (rekreaci6s sport-) tevekenyseg es tamogatasa 
UdUloi szallashely-szolgaltatas es etkeztetes 
Szinhazaktevekenysege 
Miiveszeti tevekenysegek (kiveve: szinhaz) 
Mtizeumigyiijtemenyitevekenyseg 
Kozmiivelodes - kozossegi es tarsadalmi reszvetel fejlesztese 
Kozmiivelodes - hagyomanyos kozossegi kulturalis ertekek gondozasa 
Kozmiivelodes - egesz eletre kiterjedo tanulas, amator miiveszetek 
Egyeb kiad6i tevekenyseg 
Mindenfele egyeb szabadidos szolgaltatas 
Koznevelesi intezmenyben tanul6k nappali rendszerii nevelesenek, 
oktatasanak szakmai feladatai 1-4. evfolyamon 
Koznevelesi intezmeny 1-4. evfolyaman tanul6k nevelesevel, oktatasaval 
osszefiiggo miikodtetesi feladatok 
Koznevelesi intezmenyben tanul6k nappali rendszerii nevelesenek, 
oktatasanak szakmai feladatai 5-8. evfolyamon (iskolai uszas) 
Koznevelesi intezmeny 5-8. evfolyaman tanul6k nevelesevel, oktatasaval 
osszefiiggo miikodtetesi feladatok (uszas) 
Iskolarendszeren kivtili egyeb oktatas, kepzes 



A kOltsegvetesi szerv vallalkozasi tevekenyseget nem folytat. 

11. A kiiltsegvetesi szerv illetekessege, miikiidesi teriilete: 
Budapest F ovaros X. keriilet kozigazgatasi teriilete, sziik:seg eseten a F ovaros, illetve az 
agglomeracios korzet barmely teriilete. 
Balatonlelle 
Arlo 
Balatonalmadi 

12. A kiiltsegvetesi szerv iranyito szervenek neve, szekhelye: 
Budapest F ovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 
Iranyitasi jogkoret a Polgarmesteri Hivatala utjan gyakorolja. 

13. A kiiltsegvetesi szerv fenntartojanak neve, szekhelye: 
Budapest F ovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 
1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 

14. Vezetojenek megbizasi rendje: 

a koltsegvetesi szerv vezetojet Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo
testiilete hatarozott idore bizza meg, nyilvanos palyazati eljaras utjan. 

15. Foglalkoztatottjaira vonatkozo foglalkoztatasi jogviszonyok megjeliilese: 

a) kozalkalmazotti jogviszony a kozalkalmazottak jogallasarol szolo 1992. evi XXXIII. 
tOrveny szerint, 

b) munkaviszony a munka torvenykonyverOI szolo 2012. evi I. tOrveny szerint, 
c) megbizasijogviszony a Polgari Torvenykonyvrol szolo 2013. evi V. torveny szerint. 

Zaradek: 
1. A Korosi Csoma Sandor Kobanyai Kulturalis Kozpont (1105 Budapest, Szent Laszlo ter 7-

14.) modositasokkal egyseges szerkezetii alapito okiratat a Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a /2015. (1. 22.) hatarozata szerint 2015. 
februar 1-jei hatallyal adta ki. 

2. A kOltsegvetesi szerv orzi a 2010. december 31-en megsziint Kobanyai Gyermek- es lfjusagi 
Szabadido Kozpont ( 1105 Budapest, Elod u.1.) tagintezmeny teljes irattari anyagat. 

3. Jelen okirat nem selejtezheto, a kOltsegvetesi szerv alapdokumentaciojanak reszet kepezi. 

Budapest, 2015. januar, " 

Dr. Szabo Krisztilin 
jegyzo 

Kovacs Robert 
polgarmester 


