
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

8/2017.(1. 26.) számú 

határozata 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Váci Mihály Kulturális Központ alapító 
okiratának módosításáról 

A Közgyűlés 

az előterjesztést megtárgyalta, és az abban foglaltak alapján 

a Váci Mihály Kulturális Központ hatályos Alapító Okiratának 1. számú melléklet szerinti módosításával 
egyetért, valamint az egységes szerkezetű Alapító Okiratát a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja. 

k.m.t. 

II~~ 
Dr. Kovács Ferenc Dr. Szemán Sándor 

polgármester címzetes főjegyző 

Erről értesülnek: 

1./ A Közgyűlés tagjai 
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 



1. számú melléklet a 8/2017.(1.26.) számú határozatához 

Okirat száma: KULT/1-2/2017 

Módosító okirat 

A Váci Mihály Kulturális Központ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2014. 
október 30. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2017. (1.26.) számú 
határozatára figyelemmel -a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 1., 2. és 3. pontja helyébe a következő szöveg lép 

1.1 A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Váci Mihály Kulturális Központ 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. 

1.2.2. telephelye(i): 

telephely megnevezése telephely címe 

1 
Alvégesi Művelődési Ház 4400 Nyíregyháza, Honvéd utca 41. hrsz.: 

4616,4617. 

2 
Borbányai Művelődési Ház 4400 Nyíregyháza, Margaretta utca 50. hrsz.: 

9652/2. 

3 
Butykai Közösségi Ház és 
Szabadidőközpont 

4400 Nyíregyháza, Benkő István utca 1., hrsz.: 
17102. 

4 Felsősimai Közművelődési Színtér 4400 Nyíregyháza, Furulya utca 37. 

5 Jósavárosi Művelődési Ház 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 33. 

6 Kertvárosi Közösségi Ház 4400 Nyíregyháza, Prága utca 7.hrsz.: 7186. 

7 
Kistelekiszőlői Művelődési Ház 4400 Nyíregyháza, Koszorú utca 10., hrsz.: 

26753. 

8 
Kölyökvár 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 25. 

9 
Mandabokori Művelődési Ház 4400 Nyíregyháza, Jegenye utca 19., hrsz.: 

13724. 

10 
Nagyszállási Közösségi Ház 4400 Nyíregyháza, Arató utca 4., hrsz.: 

02362/415. 

11 
Nyíregyházi Városi Galéria 4400 Nyíregyháza, Selyem utca 12., hrsz.: 

144. 

12 
Nyírszőlősi Közművelődési Színtér 4432 Nyíregyháza, Kollégium utca 54. 
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13 
Orosi Közművelődési Színtér Bem József 
Általános Iskola Herman Ottó 
Tagintézmény 

4551 Nyíregyháza, Fő utca 60. 

14 Pál Gyula Terem 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 18. 

15 
Sóstóhegyi Közművelődési Színtér 4400 Nyíregyháza, Igrice utca 6. 

16 
Sóstói Művésztelep 4431 Nyíregyháza, Blaha Lujza sétány 41., 

hrsz.: 15010/5. 

17 
Vajdabokori Művelődési Ház 4400 Nyíregyháza, Csendes utca 20., hrsz.: 

13465. 

18 
Városmajori Közösségi Ház 4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 3/5., 

hrsz.: 777/21. 

2. 	 Az alapító okirat 4. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek 
számozásának értelemszerű megváltozásával. 

3. 	 Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő szöveg lép 

A költségvetési szerv fenntartójának 


megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 


székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 


4. 	 Az alapító okirat 7. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek 
számozásának értelemszerű megváltozásával. 

5. 	 Az alapító okirat 8. pontja helyébe a következő szöveg lép 
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe 

6. 	 Az alapító okirat 9. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek 
számozásának értelemszerű megváltozásával. 

7. 	 Az alapító okirat 10. pontja helyébe a következő szöveg lép 

A költségvetési szerv közfeladata: 

A helyi közművelődési feladatok ellátása. 

A költségvetési szervalaptevékenysége: 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 85.§ rendelkezése szerint 

A területi szintű közművelődési szakmai szolgáltatás keretében ellátandó feladatok: 

aj 	 területi szintű közművelődési tevékenységek szervezése, támogatása, a közművelődési 
feladatellátás, a közművelődési intézmények és a közösségi színterek működésének 
kérdéseiben szakmai szolgáltatás biztosítása, a közművelődés minőségbiztosítási, 
fejlesztési rendszere működésének segítése, 
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bJ együttműködés az országos, a hazai és a nemzetközi szakmai szervezetekkel, 

ej a terület- és vidékfejlesztési célokkal összhangban közművelődési tevékenységgel 
összefüggő elemzések és fejlesztő programok készítése és hasznosítása, szakmai műhelyek 
működtetése, innovatív kezdeményezések támogatása, közreműködés a kulturális alapú 
gazdaságfejlesztésben a kreatív és kulturális ipari szolgáltatások fejlesztésével, 

dJ a területi szintű amatőr művészeti, népművészeti, hagyományőrző tevékenységek 
megőrzésének és fejlesztésének, a népi iparművészet, az élethosszig tartó tanulás, a tanórán 
kívüli nevelés, a felnőttképzés, az ismeretterjesztés, a közösségfejlesztés, a honismereti, 
helytörténeti kutatás, az anyanyelvápolás, a kulturális turizmus, a népfőiskolai mozgalom 
szakmai támogatása, 

ej közművelődési információs szolgáltatás nyújtása, tematikus adatbázisok létrehozása és 
működtetése, részvétel az országos információs adatbázis működtetésében és a 
közművelődési statisztikai adatgyűjtésben, 

fl a területi szintű értéktárak összeállításának módszertani segítése, területi kulturális 
regiszter gondozása, az adott terület és a főváros szellemi, tárgyi, természeti kulturális 
örökségének, környezeti, művészeti, közművelődési sajátosságainak bemutatása, 
közreműködés digitális archívum működtetésében, 

gJ a közművelődési tevékenységek szervezőinek, vezetőinek szakmai képzése és 
továbbképzése, szakkiadványok megjelentetése. 

8. Az alapító okirat 11. pontja helyébe a következő szöveg lép 

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 


A költségvetési szerv vezetője az igazgató, akit Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 


a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, 


a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 

jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése tárgyában született 150/1992. 

(XI.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtv. vhr.) alapján, nyilvános pályázat útján 

legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja vissza a megbízását, 

továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 


Az egyéb munkáltatói jogokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja. 


9. Az alapító okirat 12. pontja helyébe a következő szöveg lép 

o tsegvetesl szervne o szemeLye A k'l ' 'I alka mazas I 'ban a 'll' ' I k ' Jogviszonya: 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonytszabályozójogszabály 

1 

közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök 
betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről 
szóló 2/1993. (1.30.) MKM rendelet, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. 

, 
XXXIII. törvényeVI 

végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a 
közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes 
kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20. ) Korm. 
rendelet ( Kjt. vhr.), 
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1 

2 

munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 
2012. évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról 

3 megbízási jogviszony Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

10. Az alapító okirat 13. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek 
számozásának értelemszerű megváltozásával. 

11. Az alapító okirat 14. pontja helyébe a következő szöveg lép 

f' 'k h' t t" k' l'o tsegvetesl szerv oteve enysegenek a'llam az ar aSI sza agaza I fbesoro asa: 

szakágazat száma szakágazatmegnevezése 


932900 
 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős 
tevékenység 

Ak "l ' 'k . f k "o tsegvetesl szerva apteve enysegene kkormanyzatl un CIO szenntl megJe o ese: 

kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

2 016080 KiemeIt állami és önkormányzati rendezvények 

3 046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás 

4 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

5 082010 Kultúra igazgatása 

6 082020 Színházak tevékenysége 

7 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház) 

8 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

9 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

10 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

11 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

12 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

13 082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

14 082094 Közművelődés-kulturális alapÚ gazdaságfejlesztés 

15 083020 Könyvkiadás 

16 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

17 
084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, 

érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő 
feladatok igazgatása és szabályozása 

18 
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai 

szolgáltatások fejIesztése, működtetése 

19 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

20 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

21 095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 
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22 
101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő 

képzések, támogatások 

23 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

24 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 

25 107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok 

12. Az alapító okirat 15. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek 
számozásának értelemszerű megváltozásával. 

13. Az alapító okirat 16. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek 
számozásának értelemszerű megváltozásával. 

14. Az alapító okirat 17. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek 
számozásának értelemszerű megváltozásával. 

15. Az alapító okirat az alábbi ponttal egészül ki a további szerkezeti egységek 
változásának értelemszerű megváltozásával 

A költségvetési szervalapításának dátuma: 2008.01.01. 

Ak"l ' l "dko"l tsegvetesl' szerveneko tsegvetesl szerv Joge o 

megnevezése székhelye 

1 
LAKÓKÖRZETI MŰVELŐDÉSI HÁZAK 
IGAZGATÓSÁGA 

4400 Nyíregyháza, Honvéd utca 41 

2 
VÁCI MIHÁLY VÁROSI MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT ÉS GYERMEKCENTRUM 

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9 

3 VÁROSI GALÉRIA 4400 Nyíregyháza, Selyem út 12 

4 
KRÚDY GYULA ART MOZI ÉS 
RENDEZVÉNYCENTRUM 

4400 Nyíregyháza, Dózsa György utca 25 

16. Az Alapító Okirat Záradéka az alábbiak szerint módosul 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. október 30. napján kelt alapító okiratot 
visszavonom. 

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

Kelt: Nyíregyháza, 2017. január 26. 
/v
/j 

P.H. 

Dr. Kovács Ferenc 
polgármester 
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2. számú melléklet a 8/2017.(1.26 .) számú határozatához 

Okirat száma: KULT/1-3/2017 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény S/A. §-a alapján a Váci Mihály 
Kulturális Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Váci Mihály Kulturális Központ 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. 

1.2.2. telephelye(i) : 

telephely megnevezése telephely címe 

1 
Alvégesi Művelődési Ház 4400 Nyíregyháza, Honvéd utca 41. hrsz.: 

4616,4617. 

2 
Borbányai Művelődési Ház 4400 Nyíregyháza, Margaretta utca 50. hrsz.: 

9652/2. 

3 
Butykai Közösségi Ház és 
Szabadidőközpont 

4400 Nyíregyháza, Benkő István utca l., hrsz.: 
17102. 

4 Felsősimai Közművelődési Színtér 4400 Nyíregyháza, Furulya utca 37. 

5 Jósavárosi Művelődési Ház 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 33. 

6 Kertvárosi Közösségi Ház 4400 Nyíregyháza, Prága utca 7.hrsz.: 7186. 

7 
Kistelekiszőlői Művelődési Ház 4400 Nyíregyháza, Koszorú utca 10., hrsz.: 

26753. 

8 
Kölyökvár 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 25. 

9 
Mandabokori Művelődési Ház 4400 Nyíregyháza, 'Jegenye utca 19., hrsz. : 

13724. 

10 
Nagyszállási Közösségi Ház 4400 Nyíregyháza, Arató utca 4., hrsz.: 

02362/415. 

11 
Nyíregyházi Városi Galéria 4400 Nyíregyháza, Selyem utca 12., hrsz.: 

144. 

12 
Nyírszőlősi Közművelődési Színtér 4432 Nyíregyháza, Kollégium utca 54. 
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13 
Orosi Közművelődési Színtér Bem József 
Általános Iskola Herman Ottó 
Tagintézmény 

4551 Nyíregyháza, Fő utca 60. 

14 Pál Gyula Terem 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 18. 

15 
Sóstóhegyi Közművelődési Színtér 4400 Nyíregyháza, Igrice utca 6. 

16 
Sóstói Művésztelep 4431 Nyíregyháza, Blaha Lujza sétány 41., 

hrsz.: 15010/5. 

17 
Vajdabokori Művelődési Ház 4400 Nyíregyháza, Csendes utca 20., hrsz.: 

13465. 

18 
Városmajori Közösségi Ház 4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 3/5., 

hrsz.: 777/21. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szervalapításának dátuma: 2008.01.01. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

megnevezése székhelye 

1 
LAKÓKÖRZETI MŰVELŐDÉSI HÁZAK 
IGAZGATÓSÁGA 

4400 Nyíregyháza, Honvéd utca 41 

2 
VÁCI MIHÁLY VÁROSI MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT ÉS GYERMEKCENTRUM 

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9 

3 VÁROSI GALÉRIA 4400 Nyíregyháza, Selyem út 12 

4 
KRÚDY GYULA ART MOZI ÉS 
RENDEZVÉNYCENTRUM 

4400 Nyíregyháza, Dózsa György utca 25 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 

3.1.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A helyi közművelődési feladatok ellátása. 
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42 Ak·1 ' h't k'.. o tsegvetesl szerv f " oteve'kenysegenek ' allam az artasI sza agaza I fbesorol'asa: 

szakágazat száma szakágazatmegnevezése 

1 
932900 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős 

tevékenység 

4.3. A költségvetési szervalaptevékenysége: 

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 85.§ rendelkezése szerint 

A területi szintű közművelődési szakmai szolgáltatás keretében ellátandó feladatok: 

aj területi szintű közművelődési tevékenységek szervezése, támogatása, a közművelődési 
feladatellátás, a közművelődési intézmények és a közösségi színterek működésének 
kérdéseiben szakmai szolgáltatás biztosítása, a közművelődés minőségbiztosítási, fejlesztési 
rendszere működésének segítése, 

bJ együttműködés az országos, a hazai és a nemzetközi szakmai szervezetekkel, 

ej a terület- és vidékfejlesztési célokkal összhangban közművelődési tevékenységgel 
összefüggő elemzések és fejlesztő programok készítése és hasznosítása, szakmai műhelyek 
működtetése, innovatív kezdeményezések támogatása, közreműködés a kulturális alapú 
gazdaságfejlesztésben a kreatív és kulturális ipari szolgáltatások fejlesztésével, 

dJ a területi szintű amatőr művészeti, népművészeti, hagyományőrző tevékenységek 
megőrzésének és fejlesztésének, a népi iparművészet, az élethosszig tartó tanulás, a tanórán 
kívüli nevelés, a felnőttképzés, az ismeretterjesztés, a közösségfejlesztés, a honismereti, 
helytörténeti kutatás, az anyanyelvápolás, a kulturális turizmus, a népfőiskolai mozgalom 
szakmai támogatása, 

ej közművelődési információs szolgáltatás nyújtása, tematikus adatbázisok létrehozása és 
működtetése, részvétel az országos információs adatbázis működtetésében és a 
közművelődési statisztikai adatgyűjtésben, 

fl a területi szintű értéktárak összeállításának módszertani segítése, területi kulturális 
regiszter gondozása, az adott terület és a főváros szellemi, tárgyi, természeti kulturális 
örökségének, környezeti, művészeti, közművelődési sajátosságainak bemutatása, 
közreműködés digitális archívum működtetésében, 

gJ a közművelődési tevékenységek szervezőinek, vezetőinek szakmai képzése és 
továbbképzése, szakkiadványok megjelentetése. 

44 A k ·olt' t'· I ' k ormanyzaffI unk· ' f.. t CIO szen·n I megJe o ese: segve eSI szerva api eve enysegenekk ·rr 
kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószám 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

2 016080 Kiemeit állami és önkormányzati rendezvények 

3 046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás 

4 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

5 082010 Kultúra igazgatása 

6 082020 Színházak tevékenysége 
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7 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház) 

8 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

9 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

10 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

11 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

12 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

13 082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

14 082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

15 083020 Könyvkiadás 

16 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

17 
084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, 

érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő 
feladatok igazgatása és szabályozása 

18 
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai 

szolgáltatások fejlesztése, működtetése 

19 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

20 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

21 095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 

22 
101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő 

képzések, támogatások 

23 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

24 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 

25 107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok 

4.5. 	 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. 	 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetője az igazgató, akit Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, 
a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése tárgyában született 150/1992. 
(XI.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kj tv. vhr.) alapján, nyilvános pályázat útján 
legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja vissza a megbízását, 

továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 


Az egyéb munkáltatói jogokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja. 


közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. 

5.2. 
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jogállásáról szóló 1992. 
, 

XXXIII. törvényeVl 
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a 
közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes 
kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20. ) Korm. 
rendelet ( Kjt. vhr.), 

2 

munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 
2012. évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról 

3 megbízási jogviszony Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. október 30. napján kelt alapító okiratot 
visszavonom. 

Kelt: Nyíregyháza, 2017. január 26. 

Dr. Kovács Ferenc 
polgármester 

5 



