
Okirat száma: 2064/2/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 8700 Marcali, Múzeum köz 5. 
1.2.2. telephelye: - 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2015. február 26. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
3.1.1. megnevezése: Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  
 



Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése .7. 
pont szerinti kulturális szolgáltatás. 
 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

Televízió-műsor összeállítása, nyomtatott és elektronikus sajtótermék megjelentetése, digitális 
tartalomszolgáltatás, médiakommunikáció, kulturális turizmus erősítése, városmarketing 
feladatok ellátása.  

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 
2 083030  Egyéb kiadói tevékenység 
3 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
4 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Marcali város közigazgatási 
területe. 

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 igazgatót nevez ki, 
határozott időre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a 
helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési 
intézményeknél történő végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet alapján. 
 

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 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: 
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A Marcali Média Központ szervezeti felépítését és működési rendjét a költségvetési szerv 
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

6. Záró rendelkezés 

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

Kelt: Marcali, 2015.  február 26. 

P.H. 

aláírás 
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VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT                                                                                                                         
POLGÁRMESTERE                 
8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 
Telefon: 85/501-072 
Fax: 85/501-055                   
E-mail: polghiv@marcali.hu         
______________________________________________________________________________ 
Ügyiratszám: 2064/1/2015.                 8. számú előterjesztés 
Ügyintéző: Németh Ildikó 
 
 

E l ő t e r j e s z t é s 
a Marcali Média Központ alapításáról 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. február 26-i ülésére 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Marcali Média Központ létrehozásának terve 2014 év végén került a tisztelt Képviselő-testület 
elé. Az eltelt időszakban szakmai és gazdasági tárgyalások során egyértelművé vált, hogy Marcali 
Város Önkormányzatának az intézményi forma ideálisabb, mint egy egyszemélyes tulajdonú 
gazdasági társaság. Az intézményi forma indokolt a tervezett tevékenysége közérdekű volta és a 
profitorientáltság hiánya miatt. Továbbá intézményi formában a Média Központ működési 
költségei tervezhetőek, az önkormányzati költségvetésből biztosíthatóak.  
A létrehozandó intézmény közalkalmazottainak számát 2 főben javaslom meghatározni.  
A 2015. évi önkormányzati költségvetésben a Média Központ létrehozásának fedezete – részben 
a Kulturális Központ 2015. évi költségvetésében - már szerepel. 
Az létrehozandó intézmény feladatai továbbra is a következők: televízió-műsor összeállítása, 
nyomtatott és elektronikus sajtótermék megjelentetése, digitális tartalomszolgáltatás, kulturális 
turizmus erősítése, városmarketing feladatok ellátása. 
A televízió-műsorok gyártását az intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján külső 
gazdasági társaság (Tavi Kft.) végezné. 
 
Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B § 
(1) bekezdése alapján pályázati eljárást követően lehet kinevezni. Tekintettel az intézmény 
törzskönyvi nyilvántartásba vétele és a vezető beosztás betöltésére kiírt pályázat eredményessége 
közötti időintervallumra, az intézmény működése érdekében javaslom a pályázati eljárás 
lezárultáig megbízott intézményvezető kinevezését. A megbízott intézményvezető személyére 
Bőszné Kiss Katalint, a Marcali Városi Kulturális Központ közalkalmazottját javaslom, aki a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (1) bekezdésében 
meghatározott vezetői munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel rendelkezik. 
Megbízásával egyidejűleg a Marcali Városi Kulturális Központnál betöltött közalkalmazotti 
státuszát javaslom megszüntetni, egyben a munkaterv szerinti soron következő testületi ülésen az 
intézményvezetői állás pályázatát kiírni.  
Javaslom felhatalmazni a megbízott intézményvezetőt a Tavi Kft.-vel új megbízási szerződés 
megkötésére, tekintettel arra, hogy a jelenlegi szerződés hatálya 2015. március 31. napjával lejár, 
ezzel a megbízott vezető fog gondoskodni a televíziós szolgáltatás és a testületi ülések 
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közvetítésének folyamatosságáról és a közérdekű információk lakosság számára történő 
eljuttatásáról.  
Az intézmény törzskönyvi nyilvántartásba vételétől profiljának megfelelően, Marcali Város 
Önkormányzata helyett végzi a Marcali Napló kiadását, a megbízott vezető gondoskodik a 
kiadvány szerkesztéséről és megjelentetéséről. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, támogassa a Média Központ megvalósulásának tervét, és a 
Marcali Média Központ alapító okiratát a mellékelt formában elfogadni szíveskedjen. 
 
 
 
 

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

(1) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a 
Marcali Média Központ létesítésével egyetért, az intézmény alapításáról dönt, és az 
intézmény alapító okiratát a mellékelt formában jóváhagyja, egyben felkéri a 
polgármestert, hogy az intézmény bejegyeztetéséről gondoskodjon. 

 
(2) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Média Központ 

elnevezésű intézmény közalkalmazottainak számát 2 főben határozza meg. 
 

(3) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmény bejegyzésével 
egyidejűleg megbízott intézményvezetőt jelöl ki az intézményvezetői állás pályázati 
eljárásának lezárultáig, Bőszné Kiss Katalin, a Marcali Városi Kulturális Központ 
közalkalmazottja személyében. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a Kulturális Központ igazgatóját, Szalainé Vigmond Erikát mint munkáltatót, 
hogy a megbízott vezető Kulturális Központnál betöltött közalkalmazotti státuszát az 
intézményvezetői megbízással egyidejűleg szüntesse meg. 

 
(4) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megbízott vezetőt 

felhatalmazza a Tavi Kft.-vel kötendő televíziós szolgáltatásra vonatkozó megbízási 
szerződés megkötésére, a Marcali Napló című kiadvány kiadásának intézményi feladata 
alapján utasítja a Marcali Napló című kiadvány szerkesztésére. 

 
(5) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Média Központ 

működtetésére az önkormányzat 2015. évi költségvetéséből 10.000.000 forintot biztosít 
és egyúttal dönt arról, hogy az intézmény törzskönyvi nyilvántartásba vételének 
megtörténtét követően költségvetését az intézmény 2015. évi költségvetési bevételeinek 
és kiadásainak biztosítására módosítja, azt az intézmény tekintetében véglegesíti. 

 
 
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
Marcali, 2015. február 19. 

 
Dr. Sütő László s.k. 

polgármester 
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