
 

 

K I V O N A T 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

2018. június 28-ai soros 
nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 

184/2018. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A Goldmark Károly 

Művelődési Központ alapító okiratának módosítása” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta:  
 
1.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Goldmark Károly Művelődési 
Központ alapító okiratát a MELLÉKLET szerint módosítja. 
2.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
egységes szerkezetű alapító okirat aláírására. 
3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az alapító okiratnak az 
igazgató, valamint a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda 
(8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.) részére történő jogszabály szerinti megküldéséről. 
4.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a formai okból kért, illetve nem 
az alapító okirat tartalmára vonatkozó hiánypótlásnak eleget tegyen. 
 
Határidő: 2018. július 10. 
Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester  
                Dr. Horváth Teréz jegyző  
     (Dr. Skoda Lilla osztályvezető) 
 
 

Dr. Horváth Teréz sk.    Ruzsics Ferenc sk. 
           jegyző       polgármester  

 
A kivonat hiteles: 
 
Tóth Ibolya 
testületi referens 
  



 

MELLÉKLET 

Okirat száma:1/    /2018. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1.1.2. rövidített neve: GKMK 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 28. 
1.2.2.   telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 
1. Balaton Kongresszusi Központ és 

Színház  
8360 Keszthely, Fő tér 3. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.12.29. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Keszthely Város Önkormányzata  

2.2.2.  székhelye: 8360 Keszthely, Fő tér 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

3.1.2. székhelye: 8360 Keszthely, Fő tér 1.  



 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

3.2.2. székhelye: 8360 Keszthely, Fő tér 1.  

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: közművelődési feladatok ellátása a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1197. évi CXL 
törvényben foglaltak szerint.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
 932900 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős 

tevékenyég 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: közművelődési feladatok ellátása 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok  

2 082020 Színházak tevékenysége 

3 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

4 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi és társadalmi részvétel 
fejlesztése 

5 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

6 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

7 101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő 
képzések, támogatások 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Keszthely Város közigazgatási 
területe 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A vállalkozási 
tevékenységből származó éves kiadás arányának felső határa a szerv módosított kiadási 
előirányzatának 25 %-a.  

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a költségvetési szerv élén 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete által pályázat alapján – határozatlan 



 

idejű közalkalmazott jogviszonyban lévő – 2 éves határozott időre megbízott igazgató áll. 
Az igazgató, mint magasabb vezetői megbízás létesítésére, megszűnésére és a fegyelmi 
jogkör gyakorlására vonatkozó hatáskört Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-
testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Keszthely Város Polgármestere gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1. közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 
2. munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

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

törvény 
4. vállalkozás jellegű jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 

 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2018. július 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2014. november 27. napján kelt, 1/90-2/2014. okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Keszthely, 2018. június  

P.H. 

Ruzsics Ferenc  
polgármester  

 
 


