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ELŐTERJESZTÉS  
 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. június 18-i ülésére 

a Marcali Városi Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Marcali Városi Kulturális Központ telephelyeinek bővítése érdekében szükséges az 
intézmény 2177/3/2015. számú 2015. április 1-jétől hatályos alapító okiratának 
módosítása. 
Új telephelyként működne a bizei volt posta illetve bolt épülete (cím: 8700 Marcali, Bizei 
u. 33.) mint Ifjúsági Ház. Az ingatlan önkormányzati tulajdon. 
A bizei Ifjúsági Ház szolgálna a településrész fiataljainak közösségi teréül, benne 
sporteszközökkel – igazodva a helyi fiatalság igényeihez. 
Közösségi színtérként való funkcionálása indokolja, hogy az ingatlan a Kulturális Központ 
kezelésébe kerüljön. 
 
 
Fentiekre hivatkozva kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a MARCALI VÁROSI 
KULTURÁLIS KÖZPONT alapító okiratának módosítását jóváhagyni szíveskedjen. A 
javaslatnak megfelelő módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat, valamint az ún. módosító okirat jelen előterjesztés mellékletét képezi. 
 
 
 

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

 
Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztést megtárgyalta, a 
MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT módosító okiratát és egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja.  
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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, 2015. június 3. 
 
 
 
            Dr. Sütő László s.k. 
                  polgármester 
 



Okirat száma: 2177/5/2015 

Módosító okirat 

 
 A Marcali Városi Kulturális Központ Marcali Város Önkormányzatának Képviselő 
testülete által 2015. február 26. napján kiadott 2177/3/2015. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Marcali Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015.(VI. 18.) számú határozatára 
figyelemmel – –a következők szerint módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

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, Kölcsey u. 63.  
 

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

Kelt: Marcali, 2015. június 18. 

P.H. 

Dr. Sütő László 
Marcali Város Önkormányzatának 

polgármestere 
 



Okirat száma: 2177/6/2015 

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 5. (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, Kölcsey u. 63.  

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/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:  
 
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 
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 
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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 

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 vezetőt nevez ki, 
határozott időre 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. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
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1 Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 

2 Munkavállalói jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2011. évi I. törvény 
3 Egyéb jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése:  

A Marcali Városi Kulturális 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, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. február 26. napján kelt, 2177/3/2015. okiratszámú alapító 
okiratát visszavonom. 
 

Kelt: Marcali, 2015. június 18. 

P.H. 

Dr. Sütő László 
Marcali Város Önkormányzatának 

polgármestere 
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