ALAPÍTÓ OKIRAT
Egységes szerkezetben a módosításokkal
(Hatályos: 2012. március 1-től)
1.) Az intézmény neve:
Művelődési, Sport,- és Szabadidő Központ Szeghalom
2.) Az intézmény székhelye:
5520 Szeghalom, Tildy u. 30.
Telephelyei:
Városi Sportcsarnok és Sporttelep, Szabolcs v. u. 3.sz.
Várhelyi Ifjúsági Tábor (01109/11 hrsz.)
3.) Az intézmény működési köre:
Szeghalom Város közigazgatási határa
4.) Törzsszáma: 346272
Adószáma: 15347264-2-04
5. Az irányító szerv neve, székhelye:
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
Az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
6.) Az intézmény felügyeleti szerve:
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
7. Önálló jogi személyként működő helyi önkormányzati költségvetési szerv. Az
intézmény vezetője az igazgató, akit Szeghalom Város Önkormányzat Képviselőtestülete nevez ki és az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört
gyakorolja.
8., Az intézmény vagyona:
Vagyonleltár szerint Önkormányzati tulajdonú ingatlan és
ingóvagyon.
Művelődési Központ: 460/4 hrsz., 461 hrsz.
Városi Sportcsarnok és Sporttelep: 521 hrsz.
Várhelyi Ifjúsági Tábor: 01109/11 hrsz.
Az ingóvagyont az intézmény leltára tartalmazza.
Az épületek és berendezéseinek tulajdona Szeghalom Város Önkormányzatáé, az intézmény rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladati ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti el.
9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
TEÁOR 900400: Művészeti létesítmények működtetése
TEÁOR 7490 Máshová nem sorolható egyéb szakmai, tudományos műszaki
tevékenység
TEÁOR 5914 Filmvetítés

Alaptevékenységek:
552001:
Üdülői szálláshely-szolgáltatás
591000:
Film, videó, televízió műsorgyártás
680002:
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
910502:
Közművelődési intézmények, közösségi színterek
működtetése
931102:
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek:
680002:
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
749031:
Módszertani szakirányítás
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvényben foglaltak szerint az
Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása.
10.,Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
11.,Az alaptevékenység érdekeltségi rendszere:
Maradvány érdekeltségű költségvetési szerv
12.,Az intézmény vezetőjének megbízására vonatkozó jogszabályok:
Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg pályázat útján, határozott időtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
13. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási
jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört az intézményvezető gyakorolja.
14. A költségvetési szerv besorolása:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv.
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság:
Valamennyi előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik.
A 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 10. § 2. pontja alapján, megállapodás
szerinti pénzügyi,- gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Irodája látja el.

Az Alapító Okirat módosításai 2012. március 1. napján lépnek hatályba.
Záradék: Az 59/2003. (IV. 28.) Ökt. sz. határozattal elfogadott Alapító Okirat a
32/2005. (III. 29.) Ökt. sz. határozattal, a 62/2009.(V.25.) Ökt. sz. határozattal, a
102/2009.(VI.29.) sz. határozattal, a 142/2009.(IX.28.) Ökt. sz. határozattal, az
51/2010.(V.31.) Ökt. számú határozattal, az 56/2011. (IV. 26.) Ökt. sz. határozattal, az
5/2012.(I.19.) sz. határozattal, valamint a 23/2012.(II.27.) sz. határozattal lett
módosítva.

Szeghalom, 2012. február 27.

Macsári József
polgármester

