
 

Okirat száma: 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Móricz Zsigmond 
Művelődési Ház alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Móricz Zsigmond Művelődési Ház 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 33. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Bánhalmai Közösségi Ház 5349 Kenderes, Akácos út 66. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1999.01.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Kenderes Városi Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 56. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 56. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Kenderes Városi Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 56. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. §-a alapján a helyi 
közművelődési feladatok ellátása. 
 

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) A helyi egyéni és társas közösségi élet - a nevelés, a kötetlen közös művelődés, 
szabadidő eltöltés - lehetőségét megteremtő szolgáltatások nyújtása az igényeknek és 
lehetőségeknek megfelelően.  
b) Rendszeres művelődési lehetőséget nyújtó csoportok szervezése és működtetése 
(tanfolyamok, klubok, szakkörök).  
c) Alkotó művelődési közösségek szervezése és működtetése (különböző, azonos 
érdeklődésen alapuló csoportok, körök), az önszerveződő kisközösségek segítése.  
d) Előadássorozatok, tanácskozások, kulturális rendezvénysorozatok, konferenciák, 
fórumok szervezése.  
e) Szórakoztató programok (műsoros estek, színházi előadások, táncestek, fesztiválok 
szervezése).  
f) Filmvetítések szervezése.  
g) Együttműködés a város intézményeivel - különös tekintettel az oktatási intézményekre 
- munkahelyeivel, társadalmi szervezeteivel, civil önszerveződő közösségekkel, 
helybiztosítás rendezvényeikre, tevékenységük segítése.  
h) Tárgyi eszközök, termek bérbeadása.  
i) Turisztikai programok lebonyolítása, helyi nevezetességek bemutatása az 
idelátogatóknak. A helyi gyűjtemény hozzáférésének biztosítása és gondozása. 
 
 

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 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kenderes város közigazgatási 
területe. 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény alapján Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
költségvetési szerv élére pályázat alapján, jogszabályban meghatározott képesítési 
követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki 5 év határozott időre. 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 Munkaviszony A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

2 Megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
 
 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2021. július 30. napján kelt, 3028-2/2021. okiratszámú 
alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Kenderes, 2022. március 10. 

P.H. 

Bogdán Péter Szabolcs 
polgármester 

 
 
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 
»költségvetési szerv megnevezése« »dátum« napján kelt, »dátum« napjától alkalmazandó 
»módosító okirat száma« okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti 
tartalmának. 

Kelt: »Helység név, dátum« 

P.H. 

Magyar Államkincstár 
 


