
 

Okirat száma: 1/3/2020E 

 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Barátság Kulturális 
Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Barátság Kulturális Központ 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2440 Százhalombatta, Szent István tér 5. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2004.10.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Százhalombatta Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 2440 Százhalombatta, Szent István tér 3. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2440 Százhalombatta, Szent István tér 3. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Százhalombatta Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 2440 Százhalombatta, Szent István tér 3. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: kulturális, közművelődési, szabadidős rendezvények, 
műsorok, programok szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó feladatok ellátása, 
művészeti értékek gondozása, kiállítások, színházi előadások rendezése és szervezése. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 

 

4.3.     A költségvetési szerv alaptevékenysége: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján: 
- művészeti értékek közvetítése, elősegítése, kiállítások, színházi előadások, rendezése, 
szervezése, 
- tudományos, gazdasági, társadalmi ismeretek terjesztése, tanfolyamok, előadások 
szervezése, rendezése, 
- a közoktatási intézmények oktató-nevelő munkájának, közművelődési és szabadidős 
tevékenységének segítése, 
- a feladatok megvalósítása érdekében szorosabb együttműködés kialakítása a társadalmi 
szervezetekkel, helyi és egyéb közművelődési intézményekkel, 
- az alaptevékenységek közművelődési formáinak kialakítása (tanfolyamok, klubok, 
műhelyek, stúdiók, előadások, táborok, együttműködési szerződések, bérleti tevékenységek), 
- alaptevékenységéhez kulturált vendéglátói háttér biztosítása. 

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 082020 Színházak tevékenysége 

3 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

4 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 

5 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

6 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

7 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

8 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

9 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Százhalombatta Város közigazgatási 
területe 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét – a 
vonatkozó jogszabályok alapján – nyilvános pályázat útján, öt év határozott időre 
Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg. A vezető 
munkaviszonyban kerül kinevezésre. Az egyéb munkáltatói jogokat Százhalombatta Város 
polgármestere gyakorolja. 

5.2.  A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:  

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 megbízási jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

2 munkaviszony 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

 
 



ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján  a  Magyar  Államkincstár  nevében  igazolom,  hogy  jelen  alapító  okirat  módosításokkal  egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT 2020.
december 22. napján kelt, 2021. január 01. napjától alkalmazandó 1/3/2020M okiratszámú módosító okirattal
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2020. december 29.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Kánya Lászlóné


Egyedi azonosítója: KT01224


Beosztása: osztályvezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2020.12.29 09:31:04


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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