ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2008. június 26-ai ülésére

Tárgy: Alapító okiratok módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóság (a TEÁOR-számok változása miatt legutóbb a 19/2008. (I. 31.) KT. határozattal
módosított) alapító okiratainak felülvizsgálatára 2008. június 4-én felhívás érkezett a Magyar
Államkincstártól:
•

a vállalkozási tevékenységre vonatkozóan nincs rendelkezés a dokumentumokban;

•

a művelődési központ esetében a jogszabályi hivatkozás beemelésével pontosítani
szükséges a vezető kinevezési rendjét.

Az alapító okiratok a Mellékletben szereplő tartalommal egészülnének ki.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Nyergesújfalu, 2008. június 18.

Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár

Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete

1. Fogadja el az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítását
a mellékletben foglaltak szerint.
2. Fogadja el a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság alapító okiratának módosítását a
mellékletben foglaltak szerint.
3. Utasítsa a jegyzőt, hogy a fenti változások az alapító okiratokon átvezetésre
kerüljenek, és a változásokról értesítse a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli
Regionális Igazgatósága Államháztartási Irodáját.

Határidő: azonnal

Felelős: Adolf Józsefné jegyző

Melléklet
/Jelölés: új tartalom; törölt tartalom/
1. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okirata
„ … III.
Az intézmény alaptevékenysége, feladatai
1. Alaptevékenységi szakágazat (TEÁOR ’08):
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 55. § (1) bekezdésében felsorolt feladatok ellátása.
2. Közművelődési feladatok:
932900 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 76. § (2) bekezdésében felsorolt feladatok ellátása.
3. Egyéb tevékenységek
•
•
•

szakmai és technikai segítségnyújtás a Nyergesújfalu Város Polgármesteri Hivatala
és az Önkormányzat által fenntartott intézmények programjainak lebonyolításához;
az intézményi székhelyen, a Kernstok Galériában és a Térségi Közösségi Házban
kiállítások szervezése;
idegenforgalommal kapcsolatos feladatok.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
…
VII.
Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje
A közös igazgatású intézmény irányítását ellátó magasabb vezetőt Nyergesújfalu Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg a vezetői teendők ellátásával. A beosztás a
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése alapján nyilvános pályázat útján
tölthető be, a megbízás legfeljebb 5 évre adható.”
2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Alapító Okirata
„III.
A tűzoltóság jellege, alaptevékenysége és feladatai
Meghatározó alaptevékenysége:
842520 Tűzvédelmi tevékenységek
A tűzoltóság feladata megelőző tűzvédelmi és tűzoltási tevékenység végzése, tűzesetek
körülményeinek, felderítése, közreműködés az egyéb kárelhárításban.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. ”

