Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. augusztus 4-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.
225/2016.(VIII.04.) határozat
a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának
módosításáról
1.) Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kunszentmártoni
Általános Művelődési Központ 600-3/2016. számú alapító okiratot módosító
okiratát és a 600-4/2016. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát a melléklet szerint elfogadja.
2.) Az Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép
hatályba, ezzel egyidejűleg a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ
2016. január 28. napján kelt Alapító Okiratát visszavonja.
Erről értesül: Képviselő-testület
Magyar Államkincstár Szolnok
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ
KKÖH Szervezési és Humánpolitikai Osztály
KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztály
KKÖH Számviteli Osztály
k.m.f
/Wenner-Várkonyi Attila/ sk.
Polgármester
A kivonat hiteles: Kunszentmárton, 2016. augusztus 5.
Mihályi Ferenc

/Dr. Hoffmann Zsolt/ sk.
jegyző

Okirat száma:600-3/2016.

Módosító okirat
A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ, Kunszentmárton Város
Önkormányzati Képviselő-testülete által 2016. január 28. napján kiadott 6002/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2)
bekezdése alapján – a Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testülete
225/2016.(VIII.04.) határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 1.2. pontjába foglalt táblázat 4. sora helyébe az alábbi 4.
sor kerül:
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Kunszentmártoni ÁMK Szabó Gyula
Kulturális Intézmény és
Kiállítóterem Intézményegysége

5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos
u. 16.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától
kell alkalmazni.

Kelt: Kunszentmárton, 2016. augusztus 4.

P.H.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester
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Okirat száma: 600-4/2016.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Kunszentmártoni Általános
Művelődési Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ
1.1.2. rövidített neve: Kunszentmártoni ÁMK

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5440 Kunszentmárton, Kerületiház u. 8.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Kunszentmártoni ÁMK Deák Ferenc utcai
Óvodai Intézményegysége

5440 Kunszentmárton, Deák Ferenc u. 4.

2

Széchenyi lakótelepi Óvoda

5440 Kunszentmárton, Széchenyi ltp. 3.

3

Kunszentmártoni ÁMK Helytörténeti
Múzeum Intézményegysége

5440 Kunszentmárton, Kerületiház u. 4.
5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos u. 16.

4

Kunszentmártoni ÁMK Szabó Gyula
Kulturális Intézmény és Kiállítóterem
Intézményegysége

5

Bartók Béla Terem

5440 Kunszentmárton, Deák Ferenc u. 18/a.

6

Kunszentmártoni ÁMK József Attila
Könyvtár Intézményegysége

5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos u. 40.

7

Kungyalui Fiókkönyvtár

5440 Kunszentmárton, Honfoglalás park 1.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. szeptember 1.
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2.2.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

1

Városi Művelődési Központ és
József Attila Könyvtár

5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos u. 16.

2

Városi Óvoda

5440 Kunszentmárton, Széchenyi ltp. 2.

3

Damjanich János Megyei
Múzeum Helytörténeti
Múzeum

5440 Kunszentmárton, Kerületiház u. 8.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata:
óvodai nevelés,
múzeumi, közművelődési, könyvtári tevékenység,
turisztikai tevékenység

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1
4.3.

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés.

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Óvodai feladatok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-a alapján az intézmény
óvodai ellátás keretében neveli a gyermekeket hároméves koruktól a tankötelezettség
kezdetéig.
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában
foglaló foglalkozások keretében folyik.
A Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével rendelkező, a többi gyermekkel,
tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése és oktatása
integrált formában, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus igénybevételével történik.
Múzeumi feladatok
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 42. §, 46. §-ai alapján tájmúzeumként, a Működési Engedélyben
meghatározott gyűjtőkörben és gyűjtőterületen a kulturális javakat és a szellemi kulturális
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örökség elemeit tudományos, örökségvédelmi, oktatási és ismeretátadási céllal gyűjti,
megőrzi, feldolgozza, kutatja és kiállítja, továbbá egyéb formákban közzé teszi.
Tevékenységével elősegíti a természeti, társadalmi, művészeti, kulturális és tudományos
összefüggések kutatását, megértését, nyomon követi azok jelenkori változásait és
folytonos művelődésre ösztönöz.
Ezen belül az intézmény feladata:
gyűjteménygondozása, ennek keretében azok
gyarapítása,
nyilvántartása,
állományvédelme,
tudományos feldolgozása és publikálása,
hozzáférhetővé tétele, ennek keretében
állandó és időszaki kiállítások rendezése,
közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása,
a kulturális javak digitalizálása,
a kutatási tevékenység biztosítása,
ellátja az Önkormányzat közművelődési rendeletében meghatározott feladatokat.
Közművelődési feladatok:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 76. §-a alapján az intézmény feladata:
az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése,
a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának
gondozása,
az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
támogatása,
a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése,
a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása,
ellátja az Önkormányzat közművelődési rendeletében meghatározott feladatokat.
Könyvtári feladatok:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 55.. §-a és 65. § (2) bek. alapján az intézmény feladata:

- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi,
- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre
bocsátja,
- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól,
- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
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- biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
- a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség
elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
- segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos
kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
- kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez,
- tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség
javításához, az ország versenyképességének növeléséhez,
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.
- ellátja az Önkormányzat közművelődési rendeletében meghatározott feladatokat.”
Turisztikai feladatok
Az intézmény
elkészíti és kezeli a város turisztikai kiajánlásait,
tevékenységéhez kapcsolódóan fogadja és kezeli az önkormányzat, az intézmények, a
civil szervezetek turisztikát érintő megkereséseit,
segítséget nyújt a vállalkozások turisztikai tevékenységéhez,
ellátja az Önkormányzat turisztikai koncepciójában és turisztikai intézkedési tervében
meghatározott feladatokat.
4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

2

041232

3

041233

Start-munkaprogram – téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4

041237

5

081071

Közfoglalkoztatási mintaprogram
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

6

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

7

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

8

082044

Könyvtári szolgáltatások

9

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

10

082062

11

082063

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs
tevékenység
Múzeumi kiállítási tevékenység

12

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

13

082091

14

082092

15

082093

16

082094

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr
művészetek
Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

4

17

083030

Egyéb kiadói tevékenység

18

086090

19

091110

Egyéb szabadidős szolgáltatás
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

20

091120

21

091140

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

22

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

23

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Kunszentmárton közigazgatási területe
A múzeumi gyűjtőterülete: Kunszentmárton, Öcsöd, Mesterszállás,
Szelevény, Csépa, Tiszasas, Tiszaug, Cserkeszőlő, Tiszakürt, Tiszainoka,
Nagyrév, Cibakháza, Tiszaföldvár.

4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa:
Az intézmény módosított kiadási előirányzata 10 %-a

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

5.2.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézményvezetőt, az ÁMK igazgatóját Kunszentmárton Város Képviselő-testülete bízza meg
pályázat útján – határozott időre, 5 év időtartamra - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény , valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a
végrehajtásáról rendelkező 138/1992 (X.8.) Kormányrendelet és 150/1992.(XI.20.)
Kormányrendelet alapján. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

2

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízásos jogviszony

a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

közfoglalkoztatási jogviszony

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény

1

4

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény fenntartójának
6.1.1. megnevezése: Kunszentmárton Város Önkormányzata
6.1.2. székhelye: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.

6.2.

A köznevelési intézmény
6.2.1. típusa: többcélú intézmény
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6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés
6.3.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
6.3.1. székhelyén: 0 fő
6.3.2. feladatellátási helyenként:
feladatellátási hely megnevezése

maximális gyermek-, tanulólétszám

1

Kunszentmártoni ÁMK Deák Ferenc utcai
Óvodai Intézményegysége

60 fő

1

Széchenyi lakótelepi Óvoda

30 fő

6.4.

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

ingatlan
hasznos
alapterülete
(m2)

vagyon feletti
rendelkezés
joga vagy a
vagyon
használati
joga

az
ingatlan
funkciója,
célja

1

5440 Kunszentmárton, Deák Ferenc
u. 4.

2049

180

vagyonkezelő óvoda

2

5440 Kunszentmárton, Széchenyi ltp.
3.

1165/13 123

vagyonkezelő óvoda

7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2015. július 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési
szerv 2015. március 12. napján kelt alapító okiratát visszavonom.
Kelt: Kunszentmárton, 2016. augusztus 4.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. §
(4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 2016. augusztus 4. napján kelt, a törzskönyvi
nyilvántartásba történő bejegyzés napjától alkalmazandó 600-3/2016. okiratszámú módosító
okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Szolnok ……………………………..

P.H.

_________________________
Magyar Államkincstár
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