
A L A P Í T Ó    O K I R A T 
 
 
Az intézmény megnevezése:           Művelődési  Ház 
 
Az intézmény székhelye:                 2173. Kartal, Baross u. 117. 
 
Az intézmény  alapítója:                 Kartal Nagyközségi Tanács 
 
Az intézmény alapításának éve:     1948. 
 
Az intézmény jogállása:                   önálló jogi személy, vezetője a Kartal  
                       Nagyközségi Önkormányzat Képvise- 
                                                            lő-testülete által  kinevezett művelődési  
                                                            ház vezető. 
 
Az intézmény illetékességi területe: Kartal Nagyközség 
 
Az intézmény felügyeleti szerve:      Alapításától 1990. december  3l-ig a 
                                                             a Kartal  Nagyközségi Tanács, l99l. 
                                   január l-től a Kartal Nagyközségi 
                                                             Önkormányzat. 
 
Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Alapítástól l990. december 31-
ig a Kartal Nagyközségi Tanács , l99l. január l-től nyilvános pályázat alapján a 
Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a külön jogszabályban 
megállapított határozatlan időre. 1998-tól pályázat nélkül a Kartal Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete határozatlan időre vezetői megbízást ad. 
 
Az intézmény gazdálkodási jogköre: részben önállóan gazdálkodó 
önkormányzati költségvetési szerv.  A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a 
Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája látja el. 
 
Az intézmény tevékenységi köre: 
 
Alaptevékenysége: a nagyközség gyermek és felnőtt lakossága kulturális 
életének szervezése, különösen népzenei, népművészeti, hagyományőrző 
rendezvények, táborozások szervezése, bonyolítása. 
A nagyközségi ünnepi megemlékezések szervezése, megtartása. 
A lakosság kulturált szabadidő eltöltésének szervezése. Kulturális 
programkínálatok kidolgozása, népszerűsítése. 
Az intézmény helyiségeinek, eszközeinek alaklomszerű hasznosítása a teljes 
kapacitás kihasználása érdekében. 
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Vállalkozási tevékenysége: nincs. 
Lapkiadás:  „Kisbíró újság” c havilap szerkesztésével, kiadásával kapcsolatos 
feladatok.  
Évente egyszer megjelenő „Kisbíró Kalendárium” is. 
 
 
 
A Művelődési Ház vagyona feletti rendelkezési jog: 
 
Az ingatlanok feletti rendelkezési jogot a Kartal Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete gyakorolja. Az intézmény helyiségeinek bérleti szerződését 
a Képviselő-testület rendeletében és a jogszabályokban meghatározottak szerint 
a Művelődési Ház vezetője köti. 
 
Az intézmény használatába adott többi vagyon rendeltetésszerű 
igénybevételéért, az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű 
és takarékos gazdálkodásért az intézmény vezetője felelős. 
 
A gazdálkodással összefüggő jogosítványokra a költségvetés mellékletét képező 
megállapodás az irányadó. 
 
 
 
K a r t a l , 2004. március 5. 
 
 
       Kovács László sk. 
           Polgármester 
 
 
Záradék: Az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt módosítását a Kartal 
nagyközségi Képviselő-testület ___________________________számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
 
Kartal, 2007. szeptember 5. 
 
 
                                                                        ____________________________ 
                                                                                           aláírás 
 



�

 
 

 
 
 

 


