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ELŐTERJESZTÉS  

 

a Marcali Városi Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. március 14-i soron kívüli ülésére 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Annak érdekében, hogy a Marcali Városi Kulturális Központ tevékenysége során végezhesse 

időszaki kiadványok, marketinganyagok kiadását, konferenciaszervezést szükséges az intézmény 

alapító okiratának módosítása a vonatkozó kormányzati funkciókódok beemelésével. Ezek a 

tevékenységek bővítik az intézmény által nyújtott szolgáltatások körét, lehetővé teszik, hogy az 

intézmény a közművelődési szféra változásaira – így a kulturális turizmus, marketingtevékenység 

előtérbe kerülésére – reagálhasson. 

 

Fentiekre hivatkozva kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a MARCALI VÁROSI 

KULTURÁLIS KÖZPONT alapító okiratának módosítását jóváhagyni szíveskedjen. Az ún. 

módosító okirat és a javaslatnak megfelelő módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okirat jelen előterjesztés 1. és 2. számú mellékletét képezi. 

 

 

 

H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a MARCALI 

VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT módosító okiratát és egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratát az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az okiratok aláírására, és felkéri, hogy az alapító 

okirat módosítása miatt szükséges intézkedéseknek a Magyar Államkincstár felé történő 

megtételéről gondoskodjon. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Marcali, 2018. március 8. 

 

 

            Dr. Sütő László s.k. 

                  polgármester 



 

Okirat száma:  2324/2/2018 

Módosító okirat 

 
 A Marcali Városi Kulturális Központ Marcali Város Önkormányzatának Képviselő 
testülete által 2017. szeptember 21. napján kiadott 3241/7/2017. számú alapító okiratát 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Marcali Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (III.14.) számú határozatára 
figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 

 

1. Az alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat a következő 8., 9. és 10. sorral 
egészül ki: 

 

8 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

9 730000 Reklám, piackutatás 

10 823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Marcali, 2018. március 14. 

P.H. 

Dr. Sütő László 
Marcali Város Önkormányzatának 

polgármestere 
 



 

Okirat száma:  2324/3/2018. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Marcali Városi 
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: Marcali Városi Kulturális Központ 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 8700 Marcali, Múzeum köz 2. (Kulturális Korzó) 

1.2.2. telephelye:  

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Művelődési Ház 8700 Marcali, Széchenyi u. 3.  

2 Marcali Civil Szervezetek Háza 8700 Marcali, Orgona u. 2.  

3 Bizei Ifjúsági Ház 8700 Marcali, Bizei u. 33. 

4 Bizei Közösségi Ház 8700 Marcali, Bizei u. 53.  

5 Boronkai Közösségi Ház 8700 Marcali, Gárdonyi u. 26.  

6 Horvátkúti Közösségi Ház 8700 Marcali, Horvátkúti u. 56. 

7 Gyótai Közösségi Ház 8700 Marcali, Páll Endre u. 5.  

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979. 01. 01. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
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3.1.1. megnevezése: Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Marcali Város Önkormányzata  

3.2.2.  székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  
 
A helyi közművelődési tevékenység támogatásának keretében a költségvetési szerv feladata: 

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget 
és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, 
b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 
c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, 
d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 
támogatása, 
e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 
segítése, 
f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, 
g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 
h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, 
i) a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévő muzeális 
intézmény közművelődési tevékenységének támogatása. 

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 költségvetési szerv alaptevékenysége: 
a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, 
a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a 
közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az 
állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a 
gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi 
művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, 
kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség 
elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása, 
 
b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, 
helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális 
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örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a 
magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más 
kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása, 
 
c) az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási 
lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr 
alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, 
művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása, 
 
d) a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek 
biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs 
technológiákhoz való hozzáférés biztosítása, 
 
e) a valamely tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt kötelező felkészítő 
képzésekkel összefüggő feladatok ellátása; az olyan oktatással és képzéssel összefüggő 
feladatok ellátása, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, a 
felnőttképzési törvény szerint szakmai képzésnek minősülnek, ugyanakkor korábban 
megszerzett szakképesítéssel betöltött foglalkozás, munkakör eredményesebb, magasabb 
szintű ellátásához szükséges kompetenciát nyújtanak; valamint az elsősorban felnőtteknek 
ajánlott és tartott, olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatok ellátása, amelyek 
nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény szerint 
nyelvi, általános, illetve szakmai képzésnek minősülnek. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális 

értékek gondozása 

3 
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 

művészetek 

4 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

5 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

6 047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása 

7 
013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 

8 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

9 730000 Reklám, piackutatás 

10 823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

Marcali város közigazgatási területe. 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: -  
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szerv élére pályázat 
alapján, jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki, 
határozott időre, 5 évre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), 
valamint e törvénynek a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területeken történő 
végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján. A költségvetési szerv vezetőjét 
a Képviselő-testület menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 

Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és 
a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes 
kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. 
rendelet 

2 Munkavállalói jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2011. évi I. törvény 

3 Egyéb jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
 
 
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 Marcali 
Városi Kulturális Központ 2018. március 14. napján kelt, 
……………………………………………………………………… napjától alkalmazandó 2324/2/2018. 
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 
 

Kelt:  

P.H. 

Magyar Államkincstár 


	06.ET_A Marcali Varosi Kult.Kp. alapito okiratanak modositasa
	06.ET_1.sz. melleklet_MódosítóOkirat_MVKK_201803
	06.ET_2.sz.melleklet_ALAPITO OKIRAT_MVKK_201803

