
Okirat száma:  

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Vörösmarty Mihály 
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: Vörösmarty Mihály Művelődési Központ 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 2. 

1.2.2. telephelye(i): 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Szabadtéri Színpad 7150 Bonyhád 46/B helyrajzi szám 

2 Színpadkiszolgáló épület 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 2/A 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979. május 3. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Bonyhád Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Bonyhád Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.  
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az intézmény működési területén belül közművelődési 
tevékenységet lát el a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1. Színházi előadások, komoly- és könnyűzenei koncertek, kiállítások, ifjúsági és 
gyermekrendezvények, előadói estek szervezése, megrendezése. 

4.3.2. Műsoros előadások, szórakoztató rendezvények szervezése. 

4.3.3. Térségi kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása. 

4.3.4. Ismeretterjesztő, tájékoztató előadások szervezése valamennyi korosztálynak. 

4.3.5. Képző- és iparművészeti, népművészeti kiállítások rendezése. 

4.3.6. Önszerveződő csoportok szervezése, működtetése, számukra működési feltételek 
biztosítása, rendezvények lebonyolítása. 

4.3.7. Táncrendezvények szervezése, táncoktatás megszervezésében közreműködés 
(táncház szervezése, modern és standard táncok oktatása). 

4.3.8. Közösségek kialakulását és fejlődését elősegítő tevékenység folytatása. 

4.3.9. Hagyományápolás és átörökítés. 

4.3.10. Az iskolai tehetséggondozás segítése. 

4.3.11. Egészséges életmódra nevelés támogatása, egészségmegőrző programok 
szervezése. 

4.3.12. A „hobby” tevékenység segítése. 

4.3.13. Egyéb szabadidős rendezvények szervezése, lebonyolítása. 

4.3.14. Az intézmény szabadkapacitásának hatékony kihasználása érdekében helyiségek 
bérbe adása. 

4.3.15. Részvétel a város külföldi kulturális kapcsolatainak szervezésében. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

2 082092 
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 

3 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

4 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

5 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 
 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Az intézmény működési területe 
Bonyhád Város közigazgatási területe.  
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Bonyhád 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (3) 
bekezdése alapján pályázati eljárás keretében, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 
I. törvény szerinti munkaviszony létesítésével, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 
legfeljebb 5 év határozott időre. A felmentési jogkört Bonyhád Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Bonyhád Város polgármestere 
gyakorolja felette.  

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

2 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
 


