
Okirat sza ma: 22/22-24/2022 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az a llamha ztarta sró l szó ló  2011. é vi CXCV. tó rvé ny 8/A. §-a alapja n a Kóndór Bé la Kó zó ssé gi 
Ha z é s Inté zmé nyéi alapí tó  ókirata t a kó vétkézó k szérint adóm ki: 
 

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 
 

1.1. A kó ltsé gvété si szérv: 
 1.1.1 mégnévézé sé: Kóndór Bé la Kó zó ssé gi Ha z é s Inté zmé nyéi 
 
1.2. A kó ltsé gvété si szérv: 
 1.2.1. szé khélyé: 1181 Budapést, Kóndór Bé la sé ta ny 8. 
 
1.2.2. téléphélyéi: 

 Telephely megnevezése Telephely címe 

1 Ró zsa Mu véló dé si Ha z 1181 Budapést, Va rósha z utca 1-3. 
 

2 Ifju sa gi Klub 1181 Budapést, Havanna utca 1. fó ldszint 
68. 

3 Civil sarók 1181 Budapést, Havanna utca 52. fó ldszint 
294. 

4 Dé légyha zi faha z 2337 Dé légyha za (IV. tó ) 1328.hélyrajzi 
sza mu  ingatlanón a lló  5. faha z 

5  Péstszéntimréi Kó zó ssé gi Ha z 1188 Budapést, Vasu t u. 48. 

6 Dé légyha zi faha z 2337 Dé légyha za (IV. tó ) 1328.hélyrajzi 
sza mu  ingatlanón a lló  4. faha z 

 
2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
2.1. A kó ltsé gvété si szérv alapí ta sa nak da tuma: 1991. 04. 25. 
 
2.2.  A kó ltsé gvété si szérv alapí ta sa ra, a talakí ta sa ra, mégszu ntété sé ré jógósult szérv 
 2.2.1.  mégnévézé sé: Budapést Fó va rós XVIII. kéru lét Péstszéntló rinc-Péstszéntimré 
 O nkórma nyzata 
 
2.2.2. szé khélyé: 1184 Budapést, Ü lló i u t 400. 
 
2.3. A kó ltsé gvété si szérv jógéló d kó ltsé gvété si szérvé:  

 Megnevezése Címe 

1 Péstszéntimréi Kó zó ssé gi Ha z 1188 Budapést, Vasu t u. 48. 

 
 
 
 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
 

3.1. A kó ltsé gvété si szérv ira nyí tó  szérvé nék 



3.1.1. mégnévézé sé: Budapést Fó va rós XVIII. kéru lét Péstszéntló rinc-Péstszéntimré 
 O nkórma nyzata Ké pviséló -téstu lété 
3.1.2.  szé khélyé: 1184 Budapést, Ü lló i u t 400. 
 

3.2. A kó ltsé gvété si szérv fénntartó ja nak 
 3.2.1.  mégnévézé sé: Budapést Fó va rós XVIII. kéru lét Péstszéntló rinc-Péstszéntimré 
 O nkórma nyzata 
 3.2.2.  szé khélyé: 1184 Budapést, Ü lló i u t 400. 

 
4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 
4.1. A kó ltsé gvété si szérv kó zféladata: 
kó zmu véló dé si féladatók élla ta sa a Magyarórsza g hélyi ó nkórma nyzatairó l szó ló  2011. é vi 
CLXXXIX. tó rvé ny, valamint a kó zmu véló dé si alapszólga ltata sók biztósí ta sa a muzéa lis 
inté zmé nyékró l, a nyilva nós kó nyvta ri élla ta sró l é s a kó zmu véló dé sró l szó ló  1997. é vi CXL. 
tó rvé ny alapja n. 
 
4.2. A kó ltsé gvété si szérv fó tévé kénysé gé nék a llamha ztarta si szaka gazati bésóróla sa: 

 szaka gazat sza ma szaka gazat mégnévézé sé 

1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége. 
 
4.3. A közművélődési alapszólgáltatásók: 
a) művélődő közösségék létréjötténék élőségítésé, működésük támógatása, féjlődésük ségítésé, 
a közművélődési tévékénységék és a művélődő közösségék számára hélyszín biztósítása, 
b) a közösségi és társadalmi részvétél féjlésztésé, 
c) az égész élétré kitérjédő tanulás féltétéléinék biztósítása, 
d) a hagyómányós közösségi kulturális értékék átörökítésé féltétéléinék biztósítása, 
e) az amatőr alkótó- és élőadó-művészéti tévékénység féltétéléinék biztósítása, 
f) a téhétséggóndózás- és féjlésztés féltétéléinék biztósítása, valamint 
g) a kulturális alapú gazdaságféjlésztés. 
 
4.4. A kó ltsé gvété si szérv alaptévé kénysé gé nék kórma nyzati funkció  szérinti mégjéló lé sé: 
 

 kórma nyzati funkció sza m kórma nyzati funkció  mégnévézé sé 

1 
081045 Szabadidó spórt – (rékréa ció s spórt-) tévé kénysé g é s 

ta mógata sa 

2 081071 Ü du ló i sza lla shély-szólga ltata s é s é tkéztété s 

3 082091 Kó zmu véló dé s- kó zó ssé gi é s ta rsadalmi ré szvé tél 
féjlészté sé 

4 082092 Kó zmu véló dé s – hagyóma nyós kó zó ssé gi kultura lis 
é rté kék góndóza sa 

5 082093 Kó zmu véló dé s – égé sz é létré kitérjédó  tanula s, amató r 
mu vé széték 

6 082094 Kó zmu véló dé s – kultura lis alapu  gazdasa gféjlészté s 

7 083020 Kó nyvkiada s 

8 083030 Egyé b kiadó i tévé kénysé g 

9 086020 Hélyi, té rsé gi kó zó ssé gi té r biztósí ta sa, mu kó dtété sé 



10 086090 Egyé b szabadidó s szólga ltata s 
 
4.5. A kó ltsé gvété si szérv illété késsé gé, mu kó dé si téru lété: 
Budapést Fó va rós XVIII. kéru lét, Péstszéntló rinc- Péstszéntimré kó zigazgata si téru lété 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A kó ltsé gvété si szérv vézétó jé nék mégbí za si réndjé: 
A kó ltsé gvété si szérv vézétó jé t a Ké pviséló -téstu lét bí zza még nyilva nós pa lya zati élja ra s u tja n, 
a vónatkózó  hata lyós jógszaba lyók szérint. A kó ltsé gvété si szérv vézétó jé munkajógviszónyban 
la tja él féladata t, a mégbí za s 5 é v hata rózótt idó ré szó l. A pa lya ztata ssal kapcsólatós féladatókat 
a jégyzó  la tja él. Az égyé b munka ltató i jógókat a pólga rméstér gyakórólja. 
 
5.2. A kó ltsé gvété si szérvné l alkalmaza sban a lló  szémé lyék jógviszónya: 
 

 fóglalkóztata si jógviszóny jógviszónyt szaba lyózó  jógszaba ly 

1 munkaviszóny a munka tó rvé nykó nyvé ró l szó ló  2012. é vi I. tó rvé ny 

2  mégbí za si jógviszóny a Pólga ri Tó rvé nykó nyvró l szó ló  2013. é vi V. tó rvé ny 
 



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  KONDOR  BÉLA  KÖZÖSSÉGI  HÁZ  ÉS
INTÉZMÉNYEI 2022. december 02. napján kelt, 2022. december 07. napjától alkalmazandó 22/22-23/2022
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2022. december 07.
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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: 2022.12.07 14:25:09


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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