F.M. Közgyőlése 311/2009. (XI.19.) K.h.sz. határozata

a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okiratának módosításáról

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

1. Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága 71/2009. (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 intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok szöveges része kiegészül az
alábbi két bekezdéssel:
„Végzi mindazon tevékenységeket amelyeket a muzeális intézményekrıl,
a nyilvános könyvtári, ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi
CXL. törvény a megyei múzeum feladataként fogalmaz meg.” Valamint:
•

„ellátja a régészeti lelıhelyek nyilvántartását, mentését,

•

kiadói tevékenységet folytat,

•

elvégzi

a

múzeumok

statisztikai

adatainak

győjtését,

feldolgozását,
•

tevékenységével
fejlıdéséhez,

hozzájárul

Fejér

együttmőködik

a

megye
megye

szellemi

életének

közgyőjteményi,

közmővelıdési és közoktatási intézményeivel,
•

szakmai

tanácsadó

és

szolgáltató

központként

szakmai

információkat győjt és közvetít.”

3. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó 2010. január 1-jétıl alkalmazandó
szakfeladat számok kiegészülnek az alábbiakkal:

910121

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122

Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme

910123

könyvtári szolgáltatások

4. Az intézmény kiegészítı jellegő tevékenysége 2010. január 1-jétıl alkalmazandó
szakfeladat számok kibıvülnek a következıkkel:

749 050

m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység

Kisegítı tevékenység 2010 január 1-tıl:

682001-3

Lakóingatlan
tevékenység

bérbeadása,
felsı

határa

üzemeltetése:
az

intézmény

a
kiadási

fıösszegének 0,5 %-a
682002-3

Nem

lakóingatlan bérbeadása,

tevékenység

felsı

határa

az

üzemeltetése:
intézmény

a

kiadási

fıösszegének 0,5 %-a
559099-3

Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás: a tevékenység
felsı határa az intézmény kiadási fıösszegének 0,5 %a

581100-3

Könyvkiadás:

a

tevékenység

felsı

határa

az

intézmény kiadási fıösszegének 2 %-a
581900-3

Egyéb kiadási tevékenység:

a tevékenység felsı

határa az intézmény kiadási fıösszegének 1 %-a
479909-3

Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem:
tevékenység

felsı

határa

az

intézmény

a

kiadási

fıösszegének 0,5 %-a

Vállalkozási tevékenység 2010 január 1-tıl:

682002-4

Nem

lakóingatlan bérbeadása,

tevékenység

felsı

fıösszegének 0,5 %-a

határa

az

üzemeltetése:
intézmény

a

kiadási

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. Az alapító okirat 3. pontja Telephelyei, egységei közül a 8000 Székesfehérvár,
Megyeház u. 17. szám alatt: törlésre kerül a Várostörténeti Múzeum, helyette
„Fehérvári Babaház
Új Magyar Képtár
Látogató-, Információs és Oktatási Központ” megnevezés kerül.

6. 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

7. 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

