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Cibakháza Nagyközség Önkormányzata intézményeként működő Nagyközségi
Művelődési Ház alapító okiratának módosításáról
Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztését az
„Alapító okiratok módosítása” tárgyában, és az alábbi határozatot hozta:
1. Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület 2012. május 23-i hatállyal a
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata intézményeként működő Nagyközségi
Művelődési Ház alapító okiratát jelen határozat 1. sz. melléklete szerint módosítja, és
jóváhagyja jelen határozat 2. sz. mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát .
2. A képviselő-testület utasítja az intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon az alapító
okiratnak az alapdokumentumokon történő átvezetéséről.
Felelős: az intézmény vezetője
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
3.
-
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Fekete Géza alpolgármestert
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Irattárat
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Határidő: azonnal
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1. sz. melléklet az 51/2012.(V.23.) KT
határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA
1.)

Az alapító okirat bevezető rendelkezése helyébe az alábbi szöveg lép:
,, Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Cibakháza
Nagyközség Önkormányzata A helyi önkormányzatokról szóló és többször
módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény
alapján az önkormányzati intézményként működtetett Nagyközségi Művelődési Ház
47/2004.(VI.16.)
számú
képviselő-testületi
határozattal
elfogadott,
a
42/2009.(VII.30.), a 16/2011.(II.09.), valamint az 51/2012.(V.23.) sz. képviselőtestületi határozattal elfogadott és módosított, Cibakháza Nagyközségi Művelődési
Ház jogutódjaként létrehozott Cibakháza Nagyközségi Művelődési Házalapító
okiratát egységes szerkezetbe foglalja az alábbiak szerint. Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata

Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház
elnevezéssel
jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati költségvetési szervet hozott létre,
és a létrehozott költségvetési szerv alapító okiratát módosítja, elfogadja, valamint
jóváhagyja az alábbiak szerint: ,,
2.)

Az alapító okirat 10.) pontja,,Tevékenységi körében:” című bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
,, - folyamatosan biztosítja a település polgárainak művelődését, ismeret szerzését,
szórakozását
- ösztönzi és segíti a polgárok helyi közéleti, civil szerződéseinek létrejöttét,
működését. Helyet és fórumot biztosít a társas-élet eredményeinek.
- Szerepet vállal a helyi tárgyi-, és szellemi kultúra értékeinek megőrzésében,
létrehozásában, közvetítésében.
- Gyermek, ifjúsági és felnőtt rendezvények szervezése, lebonyolítása
- Kulturális termékbemutatók, kiállítások szervezése
- Intézményes oktatás segítése, ismeretterjesztés, önképzés támogatása
- Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése
- Helyszín biztosítása civil szervezetek számára
- Egészségfejlesztési programok megvalósítása
- Állami Foglalkoztatási Szolgáltatások (ÁFSZ) információs pont kialakítása
- Üzlethelyiség(ek) kialakítása a helyi vállalkozók támogatása érdekében.”
- Közösségi internet hozzáférés biztosítása e-Magyaroszág ponton
- Olvasósarok működtetése

Cibakháza, 2012. május 23.

Z á r a d é k:
Jelen alapító okirat módosítás Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
minősített többségi jóváhagyásával hatályos 2012. május 23. napjával. A költségvetési szerv
a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel jön létre, a bejegyzés napjával.
Jelen alapító okirat módosítás mellékletét képezi az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt
változata.

Hegyes Zoltán
polgármester

Dr. Albrecht Sándor
jegyző

2. sz. melléklet az 51/2012.(V.23.) KT határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN
Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata A helyi önkormányzatokról szóló és többször módosított 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény alapján
az önkormányzati
intézményként működtetett Nagyközségi Művelődési Ház 47/2004.(VI.16.) számú
képviselő-testületi határozattal elfogadott, a 42/2009.(VII.30.), a 16/2011.(II.09.),
valamint az 51/2012.(V.23.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott és
módosított, Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház jogutódjaként létrehozott
Cibakháza Nagyközségi Művelődési Házalapító okiratát egységes szerkezetbe
foglalja az alábbiak szerint. Cibakháza Nagyközség Önkormányzata

Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház
elnevezéssel
jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati költségvetési szervet hozott létre, és a
létrehozott költségvetési szerv alapító okiratát módosítja, elfogadja, valamint
jóváhagyja az alábbiak szerint:
1.) Költségvetési szerv neve: Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház
székhelye: 5462 Cibakháza, Czibak Imre tér 43.
2.) Az alapító és fenntartó szerv neve:
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
székhelye: 5462. Cibakháza, Szabadság tér 5. sz.
Az intézmény alapításának éve: 1968.
Létrehozást elrendelő határozat száma: (Járási Tanács 1/68. működési engedély)
3.) Illetékessége: Cibakháza Nagyközség Önkormányzat közigazgatási területe
4.) Az intézmény gazdálkodási jogköre alapján történő besorolása:
A költségvetési szerv gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
- önállóan működő költségvetési szerv
(A költségvetési szervvel kapcsolatos gazdálkodási és pénzügyi feladatokat
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal látja el.)
5.) Irányító szerve: Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület
5462. Cibakháza, Szabadság tér 5. sz.
6.) Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki nyilvános
pályázat útján 5 éves időtartamra. A pályázati eljárással
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.

Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogkört
a polgármester gyakorolja.
Foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:



Közalkalmazotti jogviszony (1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak
jogállásáról),
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (1992. évi XXII. tv. A Munka
Törvénykönyvéről, valamint az 1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről) „

7.) Az intézmény vagyona:
A vagyon tulajdonosa Cibakháza Nagyközség Önkormányzata, kezelője, használója az
intézmény.
8.) Az intézmény épületére vonatkozó adatok:
5462 Cibakháza, Czibak Imre tér 43.
Az épület alapterülete: 238 m2
-színpad;
-nézőtér – nagyterem- kisterem
-ruhatár
-előtér
-irodahelyiségek.
9.) Az intézmény munkarendje:
Az intézmény 5 napos munkarenddel működik, kötetlen munkaidőben.
Törzsidő: Hétfőtől – péntekig 8-17 óra, illetve rendezvényfüggő.
10.)

Az intézmény tevékenysége
Jogszabályban meghatározott közfeladata: a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
alapján közművelődési feladatok ellátása.
2010. január 01-től:

-

Alaptevékenysége: közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Szakágazati száma: 910500

TEÁOR: 9105

-

Szakfeladat szerinti besorolása: 910502 közművelődési intézmények, közösségi
színterek működtetése

-

Szakfeladat alaptevékenység szerinti besorolása:

910501 – közművelődési tevékenységük és támogatásuk
910502 – közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
932919 – m.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
949900 – m.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
682002 – nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
(aránya az intézmény kiadási előirányzatának évi 5 %-os mértékét nem
haladhatja meg, forrása intézményi bevétel.)
890442 – közhasznú foglalkoztatás
Vállalkozási tevékenység: nincs
Tevékenységi körében:
-

folyamatosan biztosítja a település polgárainak művelődését, ismeret szerzését,
szórakozását
ösztönzi és segíti a polgárok helyi közéleti, civil szerződéseinek létrejöttét,
működését. Helyet és fórumot biztosít a társas-élet eredményeinek.
Szerepet vállal a helyi tárgyi-, és szellemi kultúra értékeinek megőrzésében,
létrehozásában, közvetítésében.
Gyermek, ifjúsági és felnőtt rendezvények szervezése, lebonyolítása
Kulturális termékbemutatók, kiállítások szervezése
Intézményes oktatás segítése, ismeretterjesztés, önképzés támogatása
Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése
Helyszín biztosítása civil szervezetek számára
Egészségfejlesztési programok megvalósítása
Állami Foglalkoztatási Szolgáltatások (ÁFSZ) információs pont kialakítása
Üzlethelyiség(ek) kialakítása a helyi vállalkozók támogatása érdekében.
Közösségi internet hozzáférés biztosítása e-Magyaroszág ponton
Olvasósarok működtetése

11.) Térítés nélkül igénybe vehető szolgáltatások:
-

zene és táncoktatás;
tanfolyamok;
civil szervezetek gyűlései, vezetőségi ülései;
országgyűlési képviselők fogadónapjai;
falugyűlés – közmeghallgatás;
véradó napok;
tüdőszűrés.

12.) Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások az alaptevékenységekhez
kapcsolódóan:
- helyiségek bérbeadása;
- civil szervezetek programjainak lebonyolítása;
- lakossági igények kielégítése;
- termékbemutató vásárok
szerződés szerint.

13.) Egyéb adatok:
Adószáma: 15409838-2-16
Statisztikai száma: 15409838-7511-321-16
TB nyilvántartási száma: 0012092711
Bankszámlaszám: 11745042-15409838
14. )A költségvetési szervnek jogi személyiségű szervezeti egysége nincs.
15.) A költségvetési szerv megszűntetése, illetve átalakítása:
A költségvetési szerv Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
rendelkezéseinek betartásával átalakítható, illetve megszűntethető, és ugyanezen
törvény 96. § 1.) bekezdése szerint az átalakításról, megszűntetésről az alapító
megszűntető, illetve átalakító okiratban rendelkezik.
16.) Egyéb rendelkezések:
1.) Ezen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben Az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXXVIII. tv. vonatkozó rendelkezését, valamint a
kapcsolódó ágazati és egyéb hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.
2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen alapító okirat
módosítás törzskönyvi bejegyzéséhez a szükséges intézkedést tegye meg.
Cibakháza, 2012. május 23.

Z á r a d é k:
Jelen alapító okirat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének minősített
többségi jóváhagyásával hatályos 2012. május 23. napjával. A költségvetési szerv a
törzskönyvi nyilvántartásba vétellel jön létre, a bejegyzés napjával.
Hegyes Zoltán
polgármester

Dr. Albrecht Sándor
jegyző

