F.M. Közgyőlése 310/2009. (XI.19.) K.h.sz. határozata

a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító
okiratának módosításával kapcsolatos elıterjesztést és az abban foglaltakkal
egyetért.

1. Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Mővelıdési Központ 72/2009. (II. 26.) K.
h. sz. határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Az alapító okirat 19. és 20. pontjából törlésre kerülnek a 2009. december 31-ig
alkalmazandó szakfeladatszámok.

2. Az alapító okirat 19. pontja kiegészül az alábbi szöveges résszel:

A

megye

közösségi

mővelıdésének

értékfeltáró,

értékmegırzı

és

értékközvetítı kulturális központja, ennek érdekében

-

megyei szinten a közösségi mővelıdés rendszeres mővelıdési formák,
amatır mővészeti közösségek, együttesek, klubok mőködtetése; a
kiemelkedı amatır mővészeti csoportok részére helyszín biztosítása;

-

kultúraközvetítés:

ezen

belül

színházi,

zene-

és

táncmővészeti

rendezvények, nemzetközi programok, kiállítások, fesztiválok, képzések,
továbbképzések

szervezése,

ismeretterjesztés,

felnıttoktatás,

felnıttképzés; állami és megyei ünnepek szervezése;
-

egyéb kulturális szolgáltatás: ezen belül rendezvényeket ismertetı
kiadványok megjelentetése, szórakoztató programok minden korosztály
számára, vetélkedık és báli rendezvények, könnyő mőfajú mővelıdési
alkalmak szervezése, a szabadidı kulturált eltöltésének segítése;

-

a civil szervezetek segítése, befogadása;

-

hátrányos helyzető családok mővelıdési hátrányainak mérséklése,
javítása;

-

a testkultúra, a mozgásmővészet fejlesztésére és az egészséges életmód
kialakítása érdekében sportjellegő tanfolyamok, programok, egészséges
életmód napok, stb. szervezése;

-

a vidéken élı lakosság kulturális igényeinek kielégítése, a vidéki
társadalom közösségeinek gondozása;

-

a nemzetiségi kultúra és hagyományok megismertetése, a cigányság
közösségeinek segítése;

-

helytörténeti programok szervezése.

Az alapító okirat 19. pontjából törlésre kerül a 855931 Iskolarendszeren
kívüli nem szakmai oktatás és a 855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai
oktatás szakfeladat.

3. Az alapító okirat 20. pontjában szereplı alábbi szakfeladat a 19. pontba, az
alaptevékenység címszó alá kerül.

900400

Kulturális

mősorok,

rendezvények,

kiállítások

szervezése

4. Az alapító okirat 21. pontja kiegészül az alábbiakkal:

591-411-3

Film-,

video-

és

egyéb

képfelvétel

vetítése

mozikban,

filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken: a tevékenység
felsı határa az intézmény kiadási fıösszegének 15 %-a.”

Kisegítı tevékenység 2010 január 1-tıl:

682002-3

Nem

lakóingatlan

tevékenység

felsı

bérbeadása,
határa

az

üzemeltetése:
intézmény

a

kiadási

fıösszegének 10 %-a
773003-3

Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése: a tevékenység
felsı határa az intézmény kiadási fıösszegének 3 % -a

771100-3

Személygépjármő kölcsönzése: a tevékenység felsı
határa az intézmény kiadási fıösszegének 3 %-a

821900-3

Fénymásolás,
tevékenység

egyéb

irodai

határa

felsı

az

szolgáltatás:
intézmény

a

kiadási

fıösszegének 2 %-a

Vállalkozási tevékenység 2010 január 1-tıl:

682002-4

Nem

lakóingatlan bérbeadása,

tevékenység

felsı

határa

az

üzemeltetése:
intézmény

a

kiadási

fıösszegének 10 %-a
855931-4

Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás: a
tevékenység

felsı

határa

az

intézmény

kiadási

fıösszegének 1 %-a
855932-4

Iskolarendszeren
tevékenység

felsı

kívüli
határa

szakmai
az

oktatás:

intézmény

a

kiadási

fıösszegének 1 %-a

A fenti módosítással összefüggésben az alapító okirat 15. pontja az alábbiak szerint
módosul:

Az intézmény vállalkozási

Az intézmény vállalkozási és kisegítı tevékenységet

és kisegítı tevékenysége:

folytat. A kisegítı és vállalkozási tevékenységei
arányainak felsı határa az intézmény kiadásaiban az
egyes szakfeladatszámok alatt került megjelölésre.

5. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy – az intézményvezetı bevonásával –
gondoskodjék az alapító okirat módosult rendelkezéseinek az intézmény SZMSZében történı átvezetésérıl.

Felelıs:

Dr. Balogh Ibolya
a közgyőlés elnöke

Határidı: a közgyőlés ülését követı 30 nap

6. A közgyőlés felkéri a fıjegyzıt, hogy a módosítást is tartalmazó, egységes
szerkezető alapító okirat elkészítésérıl gondoskodjon, ezt követıen pedig
intézkedjen az egységes szerkezető alapító okiratnak a Magyar Államkincstár
Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságához történı benyújtásáról.

Felelıs:

Dr. Varjú Mihály
fıjegyzı

Határidı: 2009. november 27.

Székesfehérvár, 2009. november 24.

Dr. Balogh Ibolya s.k.
a közgyőlés elnöke

Dr. Varjú Mihály s.k.
fıjegyzı

