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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2013. október 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orlai Petries Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának legiMóbbi módosítására a
Képviselő-testület 2013. február 25-i ülésén került sor.
Az eltelt időszakban módosítási igény fogalmazódott meg, mivel az intézmény feladatai közt
szerepel a városi rendezvények lebonyolítása, de a hozzá tartozó szakfeladat nem szerepel a
jelenlegi Alapító Okiratban.

Az Alapító Okirat 6. pontjában az intézmény alaptevékenysége szakfeladat szerinti
besorolásban az alábbi szövegrésszel egészül ki:

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

Határozati javaslat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petries Soma Kulturális
Központ Alapító Okiratának módosítását, valamint az előterjesztésben foglaltak szerinti
egységes szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okirat
módosításáról szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezetű Alapító
Okiratot a Magyar Allamkinestár részére küldje meg.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2013.október 18.
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Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
Alapító Okiratát módosító okirat

Az Orlai Pctrics Soma Kulturális Központ Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-

testülete által 2013. február 25. napján kiadott 91/2013.(H.25.) számú alapító okiratát az

állarnháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás

alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.

(1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:

1./
Az alapító okirat 6. pontjáhan

Az intézmény tevékenysége szakfeladat szerinti besorolásban 2013. február 25-től

6.1. 6. Az intézmény alaptevékenysége szakfeladat szerinti besorolása:

Az intézmény tevékenysége szakfeladat szerinti besorolásban

910501 I Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

9105021 Ko7muvelodesl Inte7menyek, kozossegi szmteiek inukodtetese

910121 1 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

9101231 Könyvtári szo!atáso

9102011 Múzeumi, gyűjteményi tevékenység

9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység

9102041 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység —

910421 1 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása

841 1911 Nemzeti ünnepek programjai

8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

9329181 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás

9329191 M.n.s.egyébszórakoztatási tevékenység

5814001 Folyóirat, idöszaki kiadvány kiadása

855931 I Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

8559331 Foglalkoztatást elősegítő képzések

8559341 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése

8559351 Szakmai továbbképzések

8559361 Kötelező felkészítő képzések

8559371 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

helyébe az alábbi szöveg lép:

6.1. Az intézmény tevékenysége szakfeladat szerinti besorolásban

910501 I Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

910121 1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

9101231 Könyvtári szolgáltatások
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Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ alapító okirata

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az Államháztartásról szóló 2011. évi

CXCV. tv. 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a muzeális intézményekről, a

nyilvános könyvtári ellátásról és a közmüvelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény

vonatkozó rendelkezései végrehajtása érdekében, valamint az áflamháztartásról szóló törvény

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 5. (l)-(2) bekezdése szerinti

tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki.

1. A költsé2vetési szerv azonosító adatai:

1.1 Az intézmény neve: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

1.2 Törzsszáma: 583682

1.3 Statisztikai számjele: 15583680-9329-322-04

1.4 Adószáma: 15583680-2-04

1.5 Székhelye: Mezőberény, Fő Út 6.

I .6 A székhelyen kívüli további működési helye, telephelye:

a) Mezőberény, Fő út 1-3. gyűjtemény
b) Mezőberény, Fő Út 4. könyvtár
c) Mezőberény, Liget tér 1-3. Madarak Háza

Okoturisztikai Látogató- és Szabadidő Központ

d) Mezőberény, Békési u. 3. Civil Fejlesztő Központ

1.7 Illetékességi (működési)területe : Mezőberény város közigazgatási területe

1.8 Alapításának időpontja: 2008. január 1.

1.9 Ajogelőd intézmények, és alapításának éve:

a) Orlai Petrics Soma Muzeális Gyűjtemény, Fő Út
1-3. Alapítva: 2001.I.1.

b) Petőf Sándor Művelődési Központ, Fő Út 6.
Alapítva :1962.

c) Városi Könyvtár, Fő Út 4. Alapítva:1949.

1.10 Alapító szerve: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-
testülete, illetve jogelődje

1.11 Fenntartó neve, címe: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő
testülete, Mezőberény, Kossuth tér 1.

1.12 Irányító szerv neve, címe: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő
testülete, Mezőberény, Kossuth tér 1.

1.13 Felügyeleti szerve: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő
testülete, Mezőberény, Kossuth tér 1.

1.14. Jogállása: Önálló jogi személy

1.15 Gazdálkodási jogkör alapján: Önállóan működő és gazdálkodó, helyi önkormány
zati kincstári körben
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5. Az intézmény feladatai

Alaptevékenységi körben ellátandó feladatok:
a) városi rendezvények lebonyolítása
b) kisközösségek, amatőr művészeti csoportok működtetése
c) társadalmi és civil szervezetek munkájának segítése
d) művelődési ás kulturális lehetőségek biztosítása a lakosság minden korosztálya

számára (színháztermi rendezvények, zenés, táncos szórakozási alkalmak)
e) képző-, ipar-, fotó- ás egyéb művészeti kiállítások szervezése
1) ismeretteijesztő és készségfejlesztő tanfolyamok, előadások szervezése

g) Városi intézmények ás gazdálkodó szervezetek kulturális ás művelődési

tevékenységek segítése
h) közhasznú és kulturális információs szolgáltatás
i) propaganda tevékenység
j) gyűjti Mezőberény városban a három nemzetiség életét, múltját reprezentáló

néprajzi, képző, iparművészeti, népművészcti tárgyait, alkotásait és ehhez

kapcsolódó írott emlékeit
k) gyűjti mindazokat a muzeális értékeket, melyeket állampolgárok adományoznak a

gyűjtemény részére
1) kiállításokat szervez,
rn) gyűjtőköri szabályzatában rögzítetteknek megfelelően könyvtári dokumentumokat

(könyveket, kiadványokat, audiovizuál is anyagokat, cl ektronikus dokumentumokat.

stb.) gyűjt.
n) gyűjteményét folyamatosan fej leszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre

bocsátja.
o) a gyűjtemény tartalmi fejlesztésében, a szolgáltatások kialakításában a helyi

igényekhez — közöttük a nemzetiségi (német, szlovák, cigány) igényekhez —

igazodik.
p) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt.
q) tájékoztat a könyvtári rendszer és Saját dokumentumairól ás szolgáltatásairól.

r) biztosítja más könyvtárak állornányának és szolgáltatásának elérését.
s) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum-, ás információs cserében.

t) Madárház üzemeltetése, természetvédelemmel összelggő kulturális programok

szervezése
u) helyi vonatkozású könyv, prospektus kiadása, kiadványokat jelentethet meg

v) ellátja mindazon feladatokat, melyet jogszabály alapján köteles elvégezni

w) módszertani segítséget nyújt az iskoláknak a helytörténeti foglalkozások

megszervezéséhez, iskolai kiállításokhoz ás az iskolai könyvtáraknak.

x) Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbe adása, üzemeltetése
y) egyéb felnőttoktatás

6. Az intézmény tevékenysége szakfeladat szerinti besorolásban:

6.1. Az intézmény alaptevékenysége szakfeladat szerinti besorolása:

9105011 Közművelődési tevékenységek ás tárnogatásuk

9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
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8.4 Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik

9. Az Orlai Petries Soma Kulturális Központ irányítása,vezetése

9.1 Az Orlai_Petrics Sorna Kulturális Központot a képviselő-testület által, pályázat alapján
határozott időre megbízott igazgató vezeti. Munkáját általános igazgatóhelyettes és szakmai
osztályvezetők segítik. Az intézmény igazgatója magasabb vezető állású közalkalmazott.

9.2 A dolgozókra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a
Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény alapján történik.

9.3 Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ képviseletére az igazgató jogosult. Képviseleti
jogát az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint
átruházhatj a.

10. Az Orlai Petrics Sorna Kulturális Központ szervezete és működése

Az Orlai Petrics Sorna Kulturális Központ szervezeti felépítését, működési rendjét,
irányítását Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által jóváhagyott
Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

11. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az alapító okiratról szóló
határozatot a Magyar Allamkincstár részére küldje meg

Záradék:
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel
egyidejűleg az Orlai Petrics Sonia Kulturális Központ 2013. február 25. napján kelt, 91/2013.
(11.25.) számú egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Az alapító okiratot Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete /2013.
(X.28.) számú határozatával hagyta jóvá.

Mezőberény, 2013. október 28.

Siklósi István
polgármester


