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Minısített többség
Tisztelt Közgyőlés!
A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza igazgatója 2013. január 17-én kelt
levelében kereste meg Szekszárd Megyei Jogú Város polgármesterét az intézmény nevének
módosítását javasolva.
Kérelmének indoka, hogy az új név megfeleljen az AGÓRA program elvárásainak, tükrözze
az intézmény új struktúráját és feladatrendszerét. A Kulturális Központ megnevezés bıvebb
feladatkört foglal magába, mint a jelenlegi Mővelıdési Ház. Az intézmény nevében javasolná
megjeleníteni az „agóra” kifejezést is, mivel az intézmény két épületének és a köztük
kialakított térnek az elhelyezkedése ezt mintegy magától értetıdıvé teszi. (Az AGÓRA
pályázat és program ezt az elnevezést egyébként nem teszi kötelezıvé.)
Az új név mielıbbi elfogadtatásának oka az intézmény feliratozásának szükséges megkezdése
is.
A névváltoztatás az alapító okirat módosításával jár együtt, mely egyéb aktuális feladatok
végrehajtására is lehetıséget ad.
Az alapító okirat tartalmát új jogszabályok írják elı. Az okirat struktúrájára, tartalmára a
Magyar Államkincstár is adott ki tájékoztatót, s korábban már ezek alapján fogadta el a
közgyőlés a könyvtár és a múzeum alapító okiratát is.
Fontosabb tartalmi változás a jelenleg hatályos alapító okirathoz képest:
-

-

a telephelyek közül kikerül a Béla király tér 7. alatt mőködı Tourinform Iroda, mely
ezentúl nem az intézmény szervezetében mőködik tovább,
az alapító okiratba bekerül az alaptevékenység részletes leírás mint szükséges kellék,
a szakfeladatrend meghatározását a hatályos rendelkezéseknek megfelelıen
áttekintettük és javítottuk (néhány új szakfeladatot beemeltünk, a már nem hatályos
megjelöléseket pedig töröltük),
az intézmény illetékességét pontosítottuk, szakmai besorolását megjelenítettük.

Az elıterjesztés 3. számú melléklete az intézmény hatályos alapító okirata.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Szekszárd, 2013. február 20.
dr. Göttlinger István
aljegyzı
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Határozati javaslat

Határozat tárgya: A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza alapító okiratának
módosítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkezı 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Babits
Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza alapító okiratának módosítását és a
Babits Mihály Kulturális Központ egységes szerkezető alapító okiratát az elıterjesztés
1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal és formában határozza meg.
2. A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okiratok aláírására, az aljegyzıt
pedig az okiratok ellenjegyzésére.
3. A közgyőlés felkéri az aljegyzıt az alapító okiratoknak a Magyar Államkincstár Tolna
Megyei Igazgatóságához történı benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.

Határidı: 2013. március 10.
Felelıs: Horváth István polgármester
dr. Göttlinger István aljegyzı
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1. számú melléklet

Szám: VI. …/2013.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
MÓDOSÍTÁSA

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkezı 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, valamint a muzeális intézményekrıl, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény
(továbbiakban: Kultv.) 78. § (5) bekezdés b) pontja alapján a fent megnevezett költségvetési
szerv 2011. február 10-én kelt, VI. 210-1/2011. számú alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:

1. Az alapító okirat felvezetı szövege helyébe az alábbi felvezetı szöveg lép:
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkezı 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, valamint a muzeális
intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi
CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 78. § (5) bekezdés b) pontja alapján a fent
megnevezett költségvetési szerv módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát az alábbiak szerint határozza meg:”

2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép:
„1. A költségvetési szerv, intézmény neve, székhelye, telephelye:
1.1. Neve:
Babits Mihály Kulturális Központ
1.2. Székhelye:
7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
1.3. Telephelye:
7100 Szekszárd, Szent István tér 28.”
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3. Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép:
„2. A költségvetési szerv közfeladata:
A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló
1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 78. § (2) bekezdése alapján részt vesz
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közmővelıdési feladatainak ellátásában.”

4. Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép:
„3. A költségvetési szerv tevékenysége:
3.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Részt vesz a helyi közmővelıdési és kulturális tevékenység támogatására vonatkozó alábbi
önkormányzati feladatok ellátásában:
 teret biztosít az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, szakképzı
tanfolyamoknak, az életminıséget és életesélyt, az élet- és munkakörülményeket javító
tanulási, felnıttoktatási lehetıségek megteremtésének,
 támogatja az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységét,
 ösztönzi és elısegíti az életkori sajátosságokhoz igazodó tevékenységeket,
 segíti a szomatikus, mentális és szociális egészség védelmét és fenntartását célzó
tevékenységeket,
 kultúraközvetítı, közmővelıdési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó
tanulás folyamatához,
 részt vesz a település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak
feltárásában, megismertetésében, a helyi mővelıdési szokások gondozásában,
gazdagításában,
 részt vesz az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi kultúra értékeinek
megismertetésében, a megértés, a befogadás elısegítésében, az ünnepek kultúrájának
gondozásában,
 segít a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének fejlesztésében,
 segíti a különbözı kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását,
 lehetıséget és feltételeket biztosít a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez,
 közmővelıdési rendezvényeket és egyéb programokat rendez,
 feladatai során együttmőködik a nevelési-oktatási intézményekkel és a
társintézményekkel,
 segíti a civil közösségek mőködését, együttmőködésüket,
 a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal, programokkal növeli a város és a megye
turisztikai vonzerejét.
3.2. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti
besorolása:
680002
749031
749032
856000

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Módszertani szakirányítás
Minıségbiztosítási tevékenység
Oktatást kiegészítı tevékenységek komplex támogatása
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856099

890441
890442
890443
890504
890509
900111
900114
900400

910501

910502
932918
932919

940000

Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység
- iskolák, óvodák kulturális tevékenységének segítése
- a gyermekek háza feladattal összefüggı sportprogramok, versenyek,
vetélkedık szervezése
- szaktáborok szervezése
Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak hosszabb idıtartamú
közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása
Egyéb m. n. s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
Befogadó színházak tevékenysége
M. n. s. színházak tevékenysége
Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése
- gyermek- és felnıtt színházi, zenei, mővészeti és egyéb kulturális
rendezvények szervezése
- szakmai konferenciák szervezése
- kiállítások szervezése
Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk
- ismeretterjesztı elıadások, fórumok, népfıiskolák szervezése
- mővészeti alkotómőhelyek, amatır együttesek mőködtetése, szervezése
- szakkörök, klubok, közhasznú tanfolyamok mőködtetése, szervezése
- városi ünnepek, állami ünnepek koordinálása
Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése
Mindenféle m. n. s. szabadidıs szolgáltatás
M. n. s. egyéb szórakoztatási tevékenység
- film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban,
szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken
Közösségi, társadalmi tevékenységek
- családi ünnepek szervezése

3.3. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:
932900

M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidıs tevékenység

3.4. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”

5. Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi 4. pont lép:
„4. A költségvetési szerv illetékessége, mőködési köre:
Tolna megye és Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területe.”

6. Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi 5. pont lép:
„5. A költségvetési szerv irányítása és fenntartása:
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5.1. Alapítói jogokkal felruházott és egyéb irányítási jogok gyakorlására jogosult
irányító szerv neve, székhelye:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Egyes irányítói jogok gyakorlásához kapcsolódó döntése elıtt a Kultv. 81. §-a alapján
kikéri a kultúráért felelıs miniszter véleményét.
5.2. Alapító és fenntartó szerv neve, székhelye:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.”

7. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi 6. pont lép:
„6. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mőködı költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el.
A munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjét a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Mőködési Szabályzata (munkarend és ügyrend), valamint a Polgármesteri Hivatal és az
intézmény közötti külön megállapodás rögzítik.”

8. Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi 7. pont lép:
„7. A költségvetési szerv szakmai besorolása:
Közmővelıdési intézmény.”

9. Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi 8. pont lép:
„8. A költségvetési szerv vezetıjének megbízási rendje:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a vonatkozó
egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelıen nyilvános pályázat útján, határozott
idıre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése bízza meg, az egyéb
munkáltatói jogok gyakorlója Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere.”

10. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi 9. pont lép:
„9. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok)
megjelölése:
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A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony, egyes
foglalkoztatottjainak jogviszonya a Munka Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény
szerinti munkaviszony, illetve a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény
szerinti polgári jogi jogviszony (megbízás, vállalkozás).”

11. Az alapító okirat további, 10 - 17. pontjait törli.

Záró rendelkezések:
Az alapító okirat módosítása 2013. április 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejőleg a
költségvetési szerv 2011. február 10-én kelt, VI. 210-1/2011. számú, egységes szerkezető
alapító okirata hatályát veszti.
Jelen alapítóokirat-módosítást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése ../2013. (II.28.) számú határozatával fogadta el.

Szekszárd, 2013. március ...

Horváth István
polgármester
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2. számú melléklet
Szám: VI. …/2013.
Babits Mihály Kulturális Központ
ALAPÍTÓ OKIRATA

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkezı 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, valamint a muzeális intézményekrıl, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény
(továbbiakban: Kultv.) 78. § (5) bekezdés b) pontja alapján a fent megnevezett költségvetési
szerv módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint
határozza meg:

2. A költségvetési szerv, intézmény neve, székhelye, telephelye:
2.1. Neve:
Babits Mihály Kulturális Központ
2.2. Székhelye:
7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
2.3. Telephelye:
7100 Szekszárd, Szent István tér 28.

3. A költségvetési szerv közfeladata:
A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló
1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 78. § (2) bekezdése alapján részt vesz
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közmővelıdési feladatainak ellátásában.

4. A költségvetési szerv tevékenysége:
4.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Részt vesz a helyi közmővelıdési és kulturális tevékenység támogatására vonatkozó
alábbi önkormányzati feladatok ellátásában:
 teret biztosít az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, szakképzı
tanfolyamoknak, az életminıséget és életesélyt, az élet- és munkakörülményeket javító
tanulási, felnıttoktatási lehetıségek megteremtésének,
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 támogatja az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységét,
 ösztönzi és elısegíti az életkori sajátosságokhoz igazodó tevékenységeket,
 segíti a szomatikus, mentális és szociális egészség védelmét és fenntartását célzó
tevékenységeket,
 kultúraközvetítı, közmővelıdési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó
tanulás folyamatához,
 részt vesz a település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak
feltárásában, megismertetésében, a helyi mővelıdési szokások gondozásában,
gazdagításában,
 részt vesz az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi kultúra értékeinek
megismertetésében, a megértés, a befogadás elısegítésében, az ünnepek kultúrájának
gondozásában,
 segít a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének fejlesztésében,
 segíti a különbözı kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását,
 lehetıséget és feltételeket biztosít a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez,
 közmővelıdési rendezvényeket és egyéb programokat rendez,
 feladatai során együttmőködik a nevelési-oktatási intézményekkel és a
társintézményekkel,
 segíti a civil közösségek mőködését, együttmőködésüket,
 a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal, programokkal növeli a város és a megye
turisztikai vonzerejét.

4.2. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti
besorolása:
680002
749031
749032
856000
856099

890441
890442
890443
890504
890509
900111
900114
900400

910501

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Módszertani szakirányítás
Minıségbiztosítási tevékenység
Oktatást kiegészítı tevékenységek komplex támogatása
Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység
- iskolák, óvodák kulturális tevékenységének segítése
- a gyermekek háza feladattal összefüggı sportprogramok, versenyek,
vetélkedık szervezése
- szaktáborok szervezése
Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak hosszabb idıtartamú
közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása
Egyéb m. n. s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
Befogadó színházak tevékenysége
M. n. s. színházak tevékenysége
Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése
- gyermek- és felnıtt színházi, zenei, mővészeti és egyéb kulturális
rendezvények szervezése
- szakmai konferenciák szervezése
- kiállítások szervezése
Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk
- ismeretterjesztı elıadások, fórumok, népfıiskolák szervezése
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910502
932918
932919

940000

- mővészeti alkotómőhelyek, amatır együttesek mőködtetése, szervezése
- szakkörök, klubok, közhasznú tanfolyamok mőködtetése, szervezése
- városi ünnepek, állami ünnepek koordinálása
Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése
Mindenféle m. n. s. szabadidıs szolgáltatás
M. n. s. egyéb szórakoztatási tevékenység
- film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban,
szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken
Közösségi, társadalmi tevékenységek
- családi ünnepek szervezése

4.3. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:
932900

M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidıs tevékenység

4.4. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

5. A költségvetési szerv illetékessége, mőködési köre:
Tolna megye és Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

6. A költségvetési szerv irányítása és fenntartása:
5.1. Alapítói jogokkal felruházott és egyéb irányítási jogok gyakorlására jogosult
irányító szerv neve, székhelye:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Egyes irányítói jogok gyakorlásához kapcsolódó döntése elıtt a Kultv. 81. §-a alapján
kikéri a kultúráért felelıs miniszter véleményét.
5.2. Alapító és fenntartó szerv neve, székhelye:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

7. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mőködı költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el.
A munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjét a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Mőködési Szabályzata (munkarend és ügyrend), valamint a Polgármesteri Hivatal és az
intézmény közötti külön megállapodás rögzítik.
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8. A költségvetési szerv szakmai besorolása:
Közmővelıdési intézmény.

9. A költségvetési szerv vezetıjének megbízási rendje:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a vonatkozó
egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelıen nyilvános pályázat útján, határozott
idıre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése bízza meg, az egyéb
munkáltatói jogok gyakorlója Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere.

10. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok)
megjelölése:
A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony, egyes
foglalkoztatottjainak jogviszonya a Munka Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény
szerinti munkaviszony, illetve a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény
szerinti polgári jogi jogviszony (megbízás, vállalkozás).

Záró rendelkezések:
Az alapító okirat 2013. április 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejőleg a költségvetési szerv
2011. február 10-én kelt, VI. 210-1/2011. számú, egységes szerkezető alapító okirata
hatályát veszti.
Jelen alapító okiratot Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
../2013. (II.28.) számú határozatával fogadta el.

Szekszárd, 2013. március ...

Horváth István
polgármester

41elotv1

3. számú melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése

Szám: VI. 210-1/2011.
Alapító Okirat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 9. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-94.§-ai,
valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 816. §-ai alapján a fent megnevezett költségvetési szerv alapító okiratát a következık szerint
határozza meg:
1. Intézmény neve:
Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
2. Intézmény székhelye, címe:
7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
Székhelyen kívüli telephelyek címe:
7100 Szekszárd, Béla király tér 7.
7100 Szekszárd, Szent István tér 28.
3. Alapítás dátuma:
1970.
4. Alapító neve:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Címe:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
5. Fenntartó neve:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Címe:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
6. Irányító szerv neve:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
Címe:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
7. Intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:
Közösségi, mővelıdési tevékenység
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8. Intézmény fı alaptevékenység szerinti szakágazati besorolása:
932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidıs tevékenység
9. Intézmény alaptevékenysége (a szakfeladatrend alapján):
900111 Befogadó színházak tevékenysége
900114 M. n. s. színházak tevékenysége
900400 Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése
- gyermek- és felnıtt színházi, zenei, mővészeti és egyéb kulturális
rendezvények szervezése
- szakmai konferenciák szervezése
- kiállítások szervezése
910501 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk
- ismeretterjesztı elıadások, fórumok, népfıiskolák szervezése
- mővészeti alkotómőhelyek, amatır együttesek mőködtetése, szervezése
- szakkörök, klubok, közhasznú tanfolyamok mőködtetése, szervezése
- városi ünnepek, állami ünnepek koordinálása
910502 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése
932918 Mindenféle m. n. s. szabadidıs szolgáltatás
- utazási információ és tanácsadás a Tourinform Iroda keretében
932919 M. n. s. egyéb szórakoztatási tevékenység
949900 M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
- családi ünnepek szervezése
591411 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban,
szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
856000 Oktatást kiegészítı tevékenységek komplex támogatása
856099 Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység
- iskolák, óvodák kulturális tevékenységének segítése
- a gyermekek háza feladattal összefüggı sportprogramok, versenyek,
vetélkedık szervezése
- szaktáborok szervezése
- ifjúsági tanácsadás, szolgálatok
749031 Módszertani szakirányítás
749032 Minıségbiztosítási tevékenység
10. Ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
11. Intézmény mőködési köre:
Tolna megye közigazgatási területe.
12. Intézmény gazdálkodási jogköre szerinti besorolása:
Önállóan mőködı költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el.
A munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjét a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Mőködési Szabályzata (munkarend és ügyrend), valamint a Polgármesteri Hivatal és az
intézmény közötti külön megállapodás rögzítik.
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13. Intézmény jogállása:
Önálló jogi személy.
14. Feladatellátást szolgáló vagyon:
A mindenkori ingatlankataszter, illetve vagyonleltár szerint.
15. Vagyon feletti rendelkezés joga:
Az alapító szerv vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló mindenkori rendelet szerint.
16. Intézményvezetı megbízásának rendje:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a vonatkozó
egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelıen nyilvános pályázat útján, határozott
idıre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése nevezi ki, bízza meg.
17. Intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok):
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti
jogviszony, a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony, illetve a Polgári
Törvénykönyv szerinti polgári jogi jogviszony (megbízás, vállalkozás).

Záró rendelkezések:
Jelen alapító okiratot Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
10/2011. (II.4.) számú határozatával fogadta el.
Az alapító okirat – kivéve az alapító okirat 12. pontját – 2011. április 1-jén lép hatályba.
Az alapító okirat 12. pontja 2011. február 1-jén lép hatályba.

Szekszárd, 2011. február 10.

Horváth István
polgármester
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