
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

'-K számú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ alapító okiratának módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) 
bekezdése szerint a gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos 
statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, az irányító szerv, az államháztartás 
önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy - az irányító szerv döntése 
alapján - az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv látja el. E 
rendelkezést nem kell alkalmazni az irányító szervre, az önkormányzati hivatalra, az 
alaptevékenységként költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátására létrehozott 
költségvetési szervre és az olyan költségvetési szervre, amely törvény, kormányrendelet 
alapján vagy az állam nemzetközi kötelezettségére tekintettel gazdasági szervezettel 
rendelkezik. 

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (a továbbiakban: Körösi) statisztikai 
állományi létszáma a l 00 főt nem éri el, így az intézmény gazdasági szervezete megszűnik. 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
Körösit 2015. szeptember l-jétől gazdasági társaságként kívánja működtetni. Az átmeneti 
időszak alatt Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal -
munkamegosztási megállapodás keretében- látja el a gazdasági szervezet feladatait. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány 
rendelet 9. § (5a) bekezdése alapján a munkamegosztási megállapodás tartalmazza a Körösi 
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátását. Az együttműködés célja a hatékony, 
szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás feltételeinek megteremtése úgy, 
hogy az együttműködés nem csorbíthatja a gazdasági szervezettel nem rendelkező 
költségvetési szerv gazdasági, szakmai döntési jogosultságát, önálló jogi személyiségét és 
felelősségét. A Polgármesteri Hivatal biztosítja a törvényes, szabályszerű és ésszerű 
gazdálkodás feltételeit. A munkamegosztási megállapodást a Polgármesteri Hivatal Gazdasági 
és Pénzügyi Főosztálya készíti elő. 

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 
szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. § (l) bekezdése alapján a korábbi 
szakfeladatkódok helyett kormányzati funkciókódok megadása szükséges az alapító 
okiratban. 

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága (a továbbiakban: MÁK) a 
Körösi hatályos alapító okiratában szereplő szakfeladatkódok túlnyomó részét hivatalból 
átsorolta a kormányzati funkciók kódjaira. A MÁK megküldte a határozatokat arról, hogy a 
megfeleltetés eredményeképpen előállt kormányzati funkciókódok a törzskönyvi 
nyilvántartásba 2014. január l-jei hatályosulási dátummal kerültek bejegyzésre. 
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Abban az esetben, ha az alapító okiratban a kormányzati funkció megadásán túl más adat 
módosítása is szükséges, akkor a szokásos rend szerint történik az alapító okirat módosítása. 

A Körösi alapító okiratának módosítását az alábbiak indokolják: 
a) néhány szakfeladat átfordítására hivatalból nem került sor, ezeket a fordítólrules 

alkalmazásával kell átkódolni, amihez az alapító okirat formális módosítására van 
szükség, 

b) az Áh t. l O. § (4 a) bekezdése, 
c) az Áht. lll. § (27) bekezdése, 
d) az alapító okiratban nem szükséges feltüntetni a költségvetési szerv PIR számát, 

adószámát, számlaszámát 

Az alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat l-
2. melléklete tartalmazza. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2015. február " t; " 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. za ó Krisztián 
jegyző 

p,~ n 
Weeber Tibor 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

. . ./2015. (II. 19.) határozata 
a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ alapító okiratának módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. mellékletben 
foglalt tartalommal, 2015. április l-jei hatállyal módosítja a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ (1102 Budapest, Szent László tér 29.) alapító okiratát, és a 2. melléklet 
szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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l. melléklet a . ..12015. (II 19.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: 

Alapító okiratot módosító okirat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. május 29. napján 
kelt, 245/2012. (V. 17.) KÖKT határozatával kiadott, K/3574112012/II számú alapító okiratát 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján- az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdésére figyelemmel- a következők szerint 
módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központ (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) alapító okiratát a 
következők szerint adja ki:" 

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

"1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1 A költségvetési szerv megnevezése: 

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

1.2. A költségvetési szerv 

l 

2 

3 

4 

1.1.1. székhelye: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. (hrsz.: 41431) 
1.1.2. telephelyei: 

tele hely megnevezése 
Arló-Üdülő 

Balatonalmádi Ü dül ő 

Balatonlelle nyári tábor 

KÖS ZI 

tele hely címe 
3663 Arló, Fácános utca 13. 
(hrsz.: 2321) 
8220 Balatonalmádi, Szent István sétány 3. 
(hrsz.: 2285/2) 
8636 Balatonlelle, Uszó u. 1-3. 
(hrsz.: 3057) 
ll 05 Budapest, Előd u. l. 
(hrsz.: 41418) 

Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény ll 02 Budapest, Halom u. 3 7 /b 

~5-+~------------------------~(hr~sz~.:~4_1_46_0_/_11~)~~----~----~ 
ll 08 Budapest, Uj hegyi sétány 16. 

6 
Ujhegyi Közösségi Ház 

Uszoda 
7 

(hrsz.: 42309/27) 
ll 05 Budapest, Előd u. l. 
(hrsz.: 41418)" 



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

"2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1968 

2.2. Az alapításról rendelkező határozat száma: 
Budapest Főváros Tanácsa, a Művelődésügyi Minisztérium, a KISZ Budapesti 
Bizottsága, Budapest Főváros X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1968. évi 9101/1. sz. és 184/1972. sz. Budapest Főváros X. kerületi Tanács 
engedélyokirata 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.3.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
2.3.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

2.4. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

megnevezése székhelye 
Budapest Fő város X. kerület ll 05 Budapest, Előd utca l. 
Kőbányai Önkormányzat 

l Kőbányai Gyermek- és 
Ifjúsági Szabadidő Központ" 

4. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3 .l. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő

testülete 
3 .1.2. székhelye: ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
3.1.3. Irányítási jogkörét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri 

Hivatala útján gyakorolja." 

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

"4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény alapján közreműködik a helyi közművelődésről szóló 25/2012. 
(V. 23.) önkormányzati rendelet megvalósításában. Az intézmény az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján önkormányzati költségvetési szerv közfeladatok 
ellátására. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

szakágazatszáma szakágazatmegnevezése 

l 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 
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4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ feladata a helyi művészeti és 
közművelődési tevékenység támogatása körében különösen: 

a) közművelődési tevékenység ellátása, 
b) gyermek- és ifjúsági szabadidő központ tevékenységi körében egyes oktatási 

feladatokat is ellátása 
c) az általános iskolai korosztály számára nyári napközis tábor szervezése, valamint 

a telephelyeken nyári tábor szervezése: Arlón és Balatonlellén, 
d) tanuszoda működtetése, óvodások és általános iskolások részére úszásoktatás 

szervezése, 
e) önkormányzati üdülő működtetése, 
f) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. §-ban szereplő feladatokból 
- a fenntartó önkormányzat helyi közművelődésről alkotott rendeletében 
szabályozott módon és mértékben a felsorolt tevékenység ellátása, 

g) a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény fenntartása és működtetése, 
h) az Újhegyi Közösségi Házban közösségi tér működtetése. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

kormányzati funkciószárn kormányzati funkció megnevezése 

l 013350 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

2 066010 Zöldterület-kezelés 

3 081045 
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és 
támogatása 

4 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

5 082020 Színházak tevékenysége 

6 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

7 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

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 

ll 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

12 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű 
13 091211 nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. 

évfolyamon 
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók 

14 091220 nevelésével, oktatásával összefiiggő működtetési 
feladatok 
Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű 

15 092111 nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. 
évfolyamon (iskolai úszás) 
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092120 
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók 

16 nevelésével, oktatásával összefliggő működtetési 
feladatok (úszás) 

17 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területe, szükség esetén a Főváros, illetve 
az agglomerációs körzet bármely területe. 
Balatonlelle 
Arló 
Balatonalmádi" 

6. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

5 .2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

l 
közalkalmazottijogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi L törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
275/2011. (IV. 21.) határozatával jóváhagyott Körösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzata alapján." 

7. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"6. Záró rendelkezés 

6.1. Jelen alapító okiratot 2015. április l. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2012. május 29. napján kelt, 245/2012. (V. 17.) KÖKT határozattal 
jóváhagyott, K/3574112012/11 okiratszámú alapító okiratát visszavonom. 

6.2. A költségvetési szerv őrzi a 2010. december 31-én megszűnt Kőbányai Gyermek- és 
Ifjúsági Szabadidő Központ (1105 Budapest, Előd u.l.) tagintézmény teljes irattári 
anyagát. 

6.3. Jelen okirat nem selejtezhető, a költségvetési szerv alapdokumentációjának részét 
képezi." 
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8. Az alapító okirat 7-14. pontja, valamint a "Záradék" alcím elhagyásra kerül. 

Jelen módosító okiratot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének .. ./2015. (II. 19.) határozata alapján 2015. április l. napjától kell alkalmazni. 

Budapest, 2015. február" 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

" 
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Kovács Róbert 
polgármester 



2. melléklet a . ..12015. (Il 19.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központ (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) alapító okiratát a 
következők szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: 

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: ll 05 Budapest, Szent László tér 7-14. (hrsz.: 41431) 
1.2.2. telephelyei: 

telephely megnevezése telephely címe 

l Arló-Üdülő 
3663 Arló, Fácános utca 13. 
(hrsz.: 2321) 

2 Balatonalmádi Ü dül ő 
822 0 Balatonalmádi, Szent István sétány 3. 
(hrsz.: 2285/2) 

3 Balatonlelle nyári tábor 
8636 Balatonlelle, Uszó u. 1-3. 
(hrsz.: 3057) 

4 KÖS ZI ll 05 Budapest, Előd u. l. 
(hrsz.: 41418) 

5 Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény 
ll 02 Budapest, Halom u. 3 7/b 
(hrsz.: 41460/ll) 

6 Újhegyi Közösségi Ház 
ll 08 Budapest, Uj hegyi sétány 16. 
(hrsz.: 42309/27) 

7 Uszoda 
ll 05 Budapest, Előd u. l. 
(hrsz.: 41418) 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1968 

2.2. Az alapításról rendelkező határozat száma: 
Budapest Főváros Tanácsa, a Művelődésügyi Minisztérium, a KISZ Budapesti 
Bizottsága, Budapest Főváros X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1968. évi 9101/1. sz. és 18411972. sz. Budapest Főváros X. kerületi Tanács 
engedélyokirata 



2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.3.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
2.3.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

2.4. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

megnevezése székhelye 
Budapest Főváros X. kerület 1105 Budapest, Előd utca l. 
Kőbányai Önkormányzat 

l Kőbányai Gyermek- és 
Ifjúsági Szabadidő Központ 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 

3.1.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

3.1.3. Irányítási jogkörét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri 
Hivatala útján gyakorolja. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény alapján közreműködik a helyi közművelődésről szóló 25/2012. 
(V. 23.) önkormányzati rendelet megvalósításában. Az intézmény az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján önkormányzati költségvetési szerv közfeladatok 
ellátására. 

4 2 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása· .. 
szakágazatszáma szakágazatmegnevezése 

l 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ feladata a helyi művészeti és 
közművelődési tevékenység támogatása körében különösen: 

a) közművelődési tevékenység ellátása, 
b) gyermek- és ifjúsági szabadidő központ tevékenységi körében egyes oktatási 

feladatokat is ellátása 
c) az általános iskolai korosztály számára nyári napközis tábor szervezése, valamint 

a telephelyeken nyári tábor szervezése: Arlón és Balatonlellén, 
d) tanuszoda működtetése, óvodások és általános iskolások részére úszásoktatás 

szervezése, 
e) önkormányzati üdülő működtetése, 
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f) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. §-ban szereplő feladatokból 
- a fenntartó önkormányzat helyi közművelődésről alkotott rendeletében 
szabályozott módon és mértékben - a felsorolt tevékenységek ellátása, 

g) a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény fenntartása és működtetése, 
h) az Újhegyi Közösségi Házban közösségi tér működtetése. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

kormányzati funkciószárn kormányzati funkció megnevezése 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
l kapcsolatos feladatok 

2 066010 Zöldterület-kezelés 

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és 
3 támogatása 

4 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

5 082020 Színházak tevékenysége 

6 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

7 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel 
8 fejlesztése 

082092 
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális 

9 értékek gondozása 

10 082093 
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 
művészetek 

ll 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

12 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű 
13 091211 nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. 

évfolyamon 
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók 

14 091220 nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 

feladatok 
Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű 

15 092111 nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. 
évfolyamon (iskolai úszás) 

092120 
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók 

16 nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 

feladatok (úszás) 

17 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területe, szükség esetén a Főváros, illetve 
az agglomerációs körzet bármely területe. 
Balatonlelle 
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Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területe, szükség esetén a Főváros, illetve 
az agglomerációs körzet bármely területe. 
Balatonlelle 
Arló 
Balatonalmádi 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

l 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi L törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
275/2011. (IV. 21) határozatávaljóváhagyott Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központ Szervezeti és Működési Szabályzata alapján. 

6. Záró rendelkezés 

6.1. Jelen alapító okiratot 2015. április l. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2012. május 29. napján kelt, 245/2012. (V. 17.) KÖKT határozattal 
jóváhagyott, K/35741/2012/II okiratszámú alapító okiratát visszavonom. 

6.2. A költségvetési szerv őrzi a 2010. december 31-én megszűnt Kőbányai Gyermek- és 
Ifjúsági Szabadidő Központ (1105 Budapest, Előd u.l.) tagintézmény teljes irattári 
anyagát. 

6.3. Jelen okirat nem selejtezhető, a költségvetési szerv alapdokumentációjának részét 
képezi. 

Budapest, 2015. február" 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

" 

Kovács Róbert 
polgármester 
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