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ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ  

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 
 

Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési 
Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
9.§ (4) bekezdése alapján, illetve a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. § (2) bekezdése szerint az 
alábbi tartalommal állapítja meg: 
 
 
 
1. A költségvetési szerv neve:  Zalakomári Művelődési Ház   

Székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Petőfi u. 8.    

     Alapításának éve:    2010. május 3.     
(Intézménytörténeti szempontból az 
alapítás éve: 1965.) 
Tevékenysége jogfolytonosan 
kapcsolódik a Kulturális Központ ezen 
Alapító Okirat jóváhagyása előtt végzett 
feladataihoz.) 

  Jogelőd:      - 
 Működési köre: Zalakomár Község közigazgatási területe 

 Fenntartó szerv: Zalakomár község Önkormányzata 

  8751 Zalakomár, Tavasz u. 13. 

 Létrehozó jogszabály:  62/2010. (IV.27.) képviselő – testületi  

   határozat 

 Az intézmény körbélyegzőjének felirata:  
  

Zalakomári Művelődési Ház      
 

2. A Művelődési Ház alapítója: Zalakomár község Önkormányzata   

 8751 Zalakomár, Tavasz u. 13. 

3. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata 

Közművelődési tevékenység 
 
Szakágazati besorolás:  
 
932900 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás szabadidős 
tevékenység  
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4. Az intézmény feladatai:  

Az alapított költségvetési szerv állami feladatként ellátandó alaptevékenységei a KSH által 
kiadott gazdasági tevékenységek egységes ágazati rendje szerinti besorolás (a TEÁOR), 
illetve a szakfeladat rend besorolás szerint 
 
 

TEÁOR szerint KSH Szakfeladat rend szerint 
Száma Neve Száma Neve 

91.05 Közművelődési tevékenységek 910501 Közművelődési tevékenységek és 
támogatásuk 

  
 

910502 Közművelődési intézmények, 
közösségi színterek működtetése 

93.29 M.n.s egyéb szórakoztatás, 
szabadidős tevékenység 

932918 Mindenféle m.n.s szabadidős 
szolgáltatás 

  932919 M.n.s egyéb szórakoztatási 
tevékenység 

  949900 M.n.s egyéb közösségi, 
társadalmi tevékenység 

85.50 Egyéb oktatás 855200  Kulturális képzés  
85.59 M.n.s. egyéb oktatás   
  

 
581100 Könyvkiadás 

  581200 Címtárak, levelezőjegyzékek 
kiadása 

  581400 Folyóirat, időszaki kiadvány 
kiadása 

  581900 Egyéb kiadói tevékenység 
  639990 M.n.s egyéb információs 

szolgáltatás 
 
 

-  az intézmény székhelyén bemutatásra kerülő rendezvények 
koncepcionális tervezése, szervezése, lebonyolítása, propagálása, 
értékesítése, szponzori kör megszervezése 
-  Zalakomár község önkormányzata által támogatott, évente 
megrendezésre kerülő művészeti fesztiválok koncepcionális tervezése, 
programok szervezése, koordinálása, bonyolítása, propagálása, szponzori kör 
megszervezése 

� Falunap                           
� Nemzeti ünnepek  
� Egyéb önkormányzati rendezvények  

 -  Nem rendszeresen ismétlődő, illetve csak egy alkalommal    
megrendezésre kerülő művészeti, tudományos rendezvények  szervezése 
-  Pályakezdő művészek bemutatása 
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-  Helyi, kistérségi regionális művészeti rendezvényeken Zalakomár 
községet képviselő programok szervezése, bonyolítása 
-  Községbe érkező kulturális ajánlatok szakmai véleményezése 
-   Községi információs pont fenntartása /Teleház/ 
-   Információs kiadvány szerkesztése a községről, 
- az intézmény művészeti, művészet- és társadalomtudományi előadásainak 
szervezése 
-   helyi, kistérségi oktatási intézményekkel való együttműködés 
-  együttműködés 

� Helyi, megyei, országos kulturális intézményekkel 
� művészekkel, művészeti csoportokkal 
� helyi, megyei, országos kultúrát támogató szervezetekkel 
� közép-, és felsőoktatási tanintézményekkel 
� tudományos intézményekkel 
� civilszervezetekkel 
� a képviselő – testület kulturális bizottságával. 

 
Kiegészítő, kisegítő, vállalkozási tevékenység, kisegítő és vállalkozási 
tevékenységei arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: 
 
a.) A Művelődési Ház az Ámr. 2.§ 86. pontja szerinti vállalkozási 

tevékenységet nem végez. 
 

b.) Kiegészítő tevékenység: 
 
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
855200 Kulturális képzés 
581100 Könyvkiadás 
581200 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
581900 Egyéb kiadói tevékenység 
639990 M.n.s egyéb információs szolgáltatás 
 

c.) Kisegítő tevékenység: 
 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Kisegítő tevékenységei arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: 
5% 

 
5.) Besorolása:  
 
A tevékenység jellege alapján:   közszolgáltató költségvetési szerv 
       közintézmény  
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerint:  
 

Önállóan működő költségvetési 
szerv.  
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 Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság:  
 
       részjogkörrel rendelkező  
       költségvetési szerv 
  
6. Az intézmény képviseletére jogosult: Az intézmény vezetője, illetve 
akadályoztatása vagy távolléte esetén a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban meghatározott személy. 
 
7.) Az intézmény pénzügyi, gazdasági feladatait Zalakomár község 
Polgármesteri Hivatala látja el. 
 
8.) A Művelődési Ház költségvetése Zalakomár község Önkormányzatának 
éves költségvetésének részét képezi.  
 
9.) Irányító szerv:   

 
Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 
8751 Zalakomár, Tavasz u. 13. 

 
 
10.) A költségvetési szerv vezetőjének, a kinevezési, megbízási rendje: 
 
A költségvetési szerv vezetőjének a kinevezési, megbízási rendje az alábbiak 
szerint alakul: 
 
a) a vezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás 

előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a képviselő – 
testület döntésének figyelembe vételével a polgármester irányítja. 

A pályázati felhívás közzétételének a rendje: A pályázati kiírást a hatályos 
törvényi előírásoknak és a helyben szokásos módon kell megjelentetni. 

b) Az intézményvezetőt a helyi önkormányzat képviselő – testülete nevezi ki. 
A kinevezés határozott időre szól. 

Az intézményvezető felett a munkáltatói jogkört a kinevezés, felmentés, 
fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása 
tekintetében a képviselő – testület, az egyéb munkáltatói jogkört a 
polgármester gyakorolja. A kinevezés a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv., a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján létesül. 

 

- A Művelődési Ház vállalkozási tevékenységet nem folytat, gazdasági 
társaságnak nem tagja. 

 
- A költségvetési szerv megszüntetése: Az intézményt a jogszabály 

által nevesített esetekben a 2. pontban megjelölt alapító jogosult 
megszüntetni. A megszüntetéséről, az alapító határozattal dönt. 
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11.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony 
megjelölése: 
 

- Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, 
melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
az irányadó, 

- egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre 
nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az 
irányadó, 

- egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) 
az irányadó. 

 
 
12.) A feladat ellátását szolgáló vagyon: Az intézmény rendelkezésére       

bocsátott, korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon az 
alábbiak szerint: 
a./ 254. hrsz. alatti, kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, 

természetben Zalakomár, Petőfi u. 9. szám alatti ingatlanvagyon;  
b./ a leltár szerinti ingóvagyon, érték szerinti és a mennyiségi 

nyilvántartások alapján. 
 
13.) Az átadott vagyon feletti rendelkezési jog: A fenntartó 

önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodási szabályairól szóló 
rendeletében foglaltak szerint. 

 
 
 
Jelen alapító okirat érvényes mindaddig, amíg módosítását az 
alapító/fenntartó szerv nem kezdeményezi. 
 
 
Zalakomár, 2010. április 28.  
                                    Varga Miklós 
                    polgármester 
 
 
Záradék: Az alapító okirat 2010. május 3-án lép hatályba. 
 
 
Az alapító okiratot Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő –
Testülete a 62/2010.(IV.27.) számú határozatával jóváhagyta. 
 
 
          Dr. Weller - Jakus Tamás 
                         jegyző 


