
MARCALI VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

POLGÁRMESTERE 

8701 Marcali, Rákóczi utca 11. 

Telefon: 85/501-001 

E-mail:polghiv@marcali.hu 

 

 _____________________________________________________________________________  

Ügyiratszám: 2324/6/2018.             16. számú előterjesztés 

Ügyintéző: Németh Ildikó  

 

 

ELŐTERJESZTÉS  

 

a Marcali Városi Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. december 20-i ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A közművelődési feladatokról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásával szükséges a 

Marcali Városi Kulturális Központ alapító okiratának módosítása is. 

A módosítás érinti az intézmény nevét, amely Marcali Művelődési Központra változik. 

Szükséges az alapító okiratban a költségvetési szerv közfeladatának módosítása a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény (a továbbiakban Kultv.) 77. § (3) bekezdésében foglalt feladatok átvezetésével, valamint a 

költségvetési szerv alapfeladatának módosítása az új önkormányzati közművelődési rendeletben 

meghatározott alapszolgáltatások feltüntetésével. Tekintve, hogy az intézmény szakmai 

feladatellátása az új önkormányzati közművelődési rendelet értelmében a Marcali Járásra terjed ki, 

szükséges az alapító okiratban az intézmény illetékességére, működési területére vonatkozó pont 

kiegészítése is, amely szerint a települési feladatellátás mellett a Marcali Művelődési Központ 

szakmai irányításával a közművelődési tevékenység területi hatálya a Marcali járásra is kiterjed. 

 

Az új alapító okiratot 2019. január 1. napjától javaslom alkalmazni. 

 

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

KULTURÁLIS KÖZPONT alapító okiratának módosítását jóváhagyni szíveskedjen.  

 

 

 

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 2019. január 1. napjától alkalmazandó 

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: értelem szerint 

 

 

Marcali, 2018. december 11. 

 

 

            Dr. Sütő László s.k. 

                  polgármester 



 

Okirat száma: 2324/7/2018 

Módosító okirat 

 
 A Marcali Városi Kulturális Központ 2018. szeptember 26. napján kiadott 2324/5/2018. 
számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján 
– a Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (XII.20.) számú 
határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 1.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

1.1.1. megnevezése: Marcali Művelődési Központ 

 

2. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  
 

a) segíti a közösségi tevékenységeket, a művelődő közösségek működését, ösztönzi a 
társadalmi összetartozást és a közösségek kulturális értékteremtésben való aktív 
részvételét, 
b) működése a közösségek öntevékenységén alapul, és azt ösztönzi, tevékenységét a 
közösségek érdeklődése, igényei és szükségletei alapján végzi, tevékenységének 
tervezésébe, értékelésébe a közösségeket bevonja, 
c) mindenki számára nyitott, mindenki számára hozzáférhető, 
d) együttműködik a civil, gazdasági és egyéb szervezetekkel, kulturális intézményekkel, más 
szakterületekhez tartozó intézményekkel, 
e) alaptevékenysége körében nem gazdasági haszonszerzés céljából jön létre, 
f) részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében. 

 

3. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.3 . A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
 

A költségvetési szerv által biztosított alapszolgáltatások: 
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 
biztosítása, 
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

 

4. Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  



 

2 

Marcali város közigazgatási területe. A települési feladatellátás mellett a Marcali 
Művelődési Központ szakmai irányításával a közművelődési tevékenység területi hatálya a 
Marcali járásra is kiterjed. 

 
 
Jelen módosító okiratot 2019. január 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Marcali, 2018. december 20. 

P.H. 

Dr. Sütő László 
Marcali Város Önkormányzatának 

polgármestere 
 



 

Okirat száma:  2324/8/2018. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Marcali Művelődési 
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 Művelődési 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. 23.  

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) segíti a közösségi tevékenységeket, a művelődő közösségek működését, ösztönzi a 
társadalmi összetartozást és a közösségek kulturális értékteremtésben való aktív részvételét, 
b) működése a közösségek öntevékenységén alapul, és azt ösztönzi, tevékenységét a 
közösségek érdeklődése, igényei és szükségletei alapján végzi, tevékenységének tervezésébe, 
értékelésébe a közösségeket bevonja, 
c) mindenki számára nyitott, mindenki számára hozzáférhető, 
d) együttműködik a civil, gazdasági és egyéb szervezetekkel, kulturális intézményekkel, más 
szakterületekhez tartozó intézményekkel, 
e) alaptevékenysége körében nem gazdasági haszonszerzés céljából jön létre, 
f) részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében. 

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 által biztosított alapszolgáltatások: 
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 
biztosítása, 
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

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 
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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 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

Marcali város közigazgatási területe. A települési feladatellátás mellett a Marcali 
Művelődési Központ szakmai irányításával a közművelődési tevékenység területi hatálya a 
Marcali járásra is kiterjed. 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: -  

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 
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