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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény (továbbiakban Kultv.) 76. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat 

kötelező feladata a közművelődési alapszolgáltatások megszervezése, amelyek folyamatos 

hozzáférhetősége érdekében a 78/I. § (1) bekezdés alapján főváros kerületben az önkormányzat 

közművelődési intézményt biztosít. 

 

A Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítása vált szükségessé az 

alábbiakban részletezett indokok alapján:  

 

• A 185896 helyrajzi számú „kivett kultúrház” megnevezésű ingatlan természetben a 

1238 Budapest, Grassalkovich út 122-124 

 

A jelenlegi Alapító Okiratban a Táncsics Mihály Művelődési Ház székhely címe (1238 

Budapest, Grassalkovich út 122.) nem pontosan szerepel, ezért szükséges módosítani, illetve 

kiegészíteni. 

 

A Kultv. 78/J. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Alapító Okirat módosításáról szóló 

testületi döntés meghozatala előtt 30 nappal a miniszter véleményét be kell szerezni, és annak 

tartalmát a képviselő-testülettel meg kell ismertetni. A miniszteri vélemény 2022. május 16. 

napján érkezett meg Hivatalunkhoz, mely a következő, további módosítási javaslatokat 

tartalmazza: 

 

• az alapító okiratban javasolt a Magyar Államkincstár által rendszeresített 

formanyomtatvány számozását követni. 

 

A jelenlegi Alapító Okiratot módosítani szükséges a számozás helyességének biztosítása 

érdekében, a következők szerint: 

- 1.2., 1.2.1 és az 1.2.2-es pontot törölni helyette 1.3., 1.3.1 és 1.3.2. számozást 

szerepeltetni 

- a 2.3 pont számozását 2.4-re, a 2.3.1 pontot 2.4.1-re és a 2.3.2 pontot 2.4.2-re 

módosítani 

 

• a 4.2. pontban a szöveges részben a törölni szükséges a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 

(továbbiakban Kult.tv.) 2018. január 01-i módosításának hatályba lépését megelőző 

változatából behivatkozott 76. § (1) és (2) bekezdéseit, helyette a Kult.tv. 76. § (3) 

bekezdés a)-g) pontjait kell behivatkozni. 

 

• az 5.1. pontban hivatkozni szükséges a kulturális intézményben foglalkoztatottak 

munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat 

lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról 

szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendeletre. 

 

A Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okirata módosításának tervezetét a székhely cím 

pontosításának igénye, valamint a miniszteri véleményben foglalt javaslatok 

figyelembevételével készítettük el. 

 

Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szükséges döntést meghozni 

szíveskedjen. 
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Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat I. pontjában szereplő 

„jelen határozat 1. számú melléklete” alatt jelen előterjesztés 1. számú mellékletét, a „jelen 

határozat 2. számú melléklete” alatt jelen előterjesztés 2. számú mellékletét kell érteni. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2022. (VI. 16.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának 

módosításáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

 

I. a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Budapest 

Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata a Táncsics Mihály Művelődési 

Ház alapító okiratának módosítását, valamint a jelen határozat 2. számú mellékletét 

képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.  

 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító 

Okiratának Módosító okiratát aláírja..  

 

III. felkéri a Polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okirattal együtt a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés érdekében a Magyar 

Államkincstárhoz küldje meg. 

 

Határidő: 2022. július 14. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Az előterjesztés a Képviselő-testület saját hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. A határozati 

javaslat elfogadása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

50. §-a alapján minősített többséget igényel. 

 

Budapest, 2022. május 30. 

 

 

 

 

 dr. Göndör-Kökény Katalin  Bese Ferenc 

        osztályvezető-helyettes             polgármester 

      az előterjesztés készítője   előterjesztő 

 

 

Mellékletek: 

1. TMH Alapító Okirat Módosító okirata 

2. TMH Egységes szerkezetű Alapító Okirat 

3. Tulajdoni lap 

4. Miniszteri vélemény (Ikt.szám:VI/2367-1/2022/KOZMUVFO) 

 


