Melléklet a 191/2009. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozathoz

Zichy Mihály Művelődési Központ
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
ALAPÍTÓ OKIRATA
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1) bekezdésében, valamint az 1997
évi CXL törvényben foglaltak alapján Tab Város Önkormányzata az 1960-ban létesített Zichy
Mihály Művelődési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:

I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA
1./ Az intézmény neve:

Zichy Mihály Művelődési Központ

2./ Rövidített neve:

Művelődési Központ

3./ Székhelye:

8660 Tab, Kossuth Lajos utca 86.

4./ Alapító szerv neve:

Tab Város Önkormányzata
8660 Tab, Kossuth Lajos utca 49.

5./ Felügyeleti és irányító szerve:
a./ Fenntartói:
Tab Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye: 8660-Tab, Kossuth L. u. 49.
b./ Szakmai:
Oktatási és Kulturális Minisztérium
6.a/ Az intézmény jogállása, típus szerinti besorolása:
Tevékenységek jellege alapján: Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
Az intézmény jogi személyként működő, az előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, gazdálkodása
megszervezésének módjára tekintettel önállóan működő költségvetési szerv.
Pénzügyi-gazdálkodási feladatait Tab Város Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatala látja el, erre vonatkozó külön megállapodása alapján.
6/b. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 73. § (1)-(2) bekezdése szerint a közművelődéshez való jog
gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. A
közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok
feladata.
7. Az intézmény működési területe: Tab Város közigazgatási területe
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II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
1./ Alaptevékenysége:
Szakágazata: 900400 Művészeti létesítmények működtetése
TEÁOR száma:
68.20
Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
90.04
Művészeti létesítmények működtetése
93.29
Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
2009. december 31-ig hatályos szakfeladatrend szerint:
Szakfeladata1:
92181-5 Művelődési központok, házak tevékenysége
A Művelődési Központ Tab város önkormányzatának közművelődési intézménye, amely a
város polgárainak jellemzően együttműködésben, közösségekben megvalósuló, iskolán
kívüli, öntevékeny, önművelő, megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú
cselekvésének ad teret.
2010. január 1-jétől hatályos szakfeladatok:
Szakfeladata2:
910501-1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
A Művelődési Központ Tab város önkormányzatának közművelődési
intézménye, amely a város polgárainak jellemzően együttműködésben,
közösségekben megvalósuló, iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő,
megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvéseit is
támogatja.
910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
A Művelődési Központ Tab város önkormányzatának közművelődési
intézménye, amely a város polgárainak jellemzően együttműködésben,
közösségekben megvalósuló, iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő,
megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvésének ad teret.
932918-1 Mindenféle egyéb m.n.s. egyéb szabadidős tevékenység
Egyéb szabadidős tevékenység
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Az intézmény használatában lévő ingatlan bérbeadása
2./ Kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR száma:
68.20 Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Szakfeladata3:
682002-2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Az intézmény használatában lévő ingatlan bérbeadása, szabad kapacitás
megléte esetén
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A szakfeladat 2009. december 31-én hatályát veszti.
A szakfeladatok 2010. január 1-jén lépnek hatályba.
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A szakfeladat 2010. január 1-jén lép hatályba.
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3./ Az intézmény alap- és kiegészítő tevékenységét a rá irányadó jogszabályok, a fenntartó
döntései és a fenntartó által jóváhagyott intézményi dokumentumok alapján végzi.
4./ Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
5./ Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: A művelődési központ tevékenységéért,
működéséért az igazgató felelős. Az igazgatót a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések
rendezésére tárgyú 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6. §-a alapján a képviselő-testület
nevezi ki pályázat útján, a főbb munkáltatói jogok kivételével felette a munkáltatói jogkör
gyakorlója a polgármester.
Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
- Közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény az
irányadó,
- Munkavállaló, akikre a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. XXII. törvény az irányadó,
- Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, akikre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény az irányadó.
6./ A feladatellátást szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához az intézménynek
rendelkezésére áll a székhelyén lévő 8588 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található 899
m2 épülettel. A feladat ellátására rendelkezésre állnak a művelődési központban leltár
szerint nyilvántartott állóeszközök. A művelődési központ a rendelkezésére álló
vagyontárgyakat közművelődési feladatainak ellátásához szabadon használhatja.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.
7./ Az intézmény megszüntetése:
Az intézményt átszervezni, megszüntetni a fenntartó jogosult. A testületi döntés
meghozatala előtt 30 nappal a minisztérium véleményét be kell szerezni és annak tartalmát
a testülettel ismertetni kell. A megszüntetésről a fenntartó határozattal dönt.
Tab, 2009. június 25.
Schmidt Jenő
polgármester

Záradék:
Az Alapító okirat módosítását (és így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) Tab Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 191/2009 (VI.25.) számú határozatával fogadta el

Tab, 2009. június 26.

Dr. Szűts Dóra
jegyző
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