
AIAPíTÓ oKlRAT
módo5ításokkal egységes szerkezetbe foglalva

l. Metnevezése,székhelye,te|ephelye,alapadatai

1.1, Az intézmény neve: VoKE Vasuta9 Művelódési Ház é5 Könyvtár
1.2, Az intézmény székh€lye: 4400 Nyíregyháza, Toldi u. 23.
1.3, Adószáma: 79202365-7-15
1.4. statisztikai számiele: 19202365-9499-529-15
1.5, Az intézmény alaptevékenysé8e| közművelódés é5 kónyvtár
|.6. Az intézmény telephelyeiI
1.7. Az intézmény működési terü|ete: szabolcs - szatmár - Bereg megye

ll. Alapítássalés megszűnéssel összefü8gőíendelkezések
l1-1Az intézmény alapításának kelte: 1993. október 11.
l1.2. A2 intézmény működésének kezdete: Az intézmény működését az alapítás előtt a Vasutasok

5zakszervezete intézményeként kezdte me8. Működése folyamatos.
l1.3. Az intézmény alapító szerve:

Vast]ta5 orszá8os Közművelődési- és szabadidő Egye5ület
székhelye és címe; 1068 BUdapest, Vl., Városli8eti fasor 46-48.
Bírósági bejegyzései Fóvárosi Bírósá8 9,Pk.67!56/1993/7.
Az 1989. éVi ll. tv. 15.§./1/ bek, alapján 5445 sorszám alatt.

l1.4. Az intérmény működésének alapításkoíi va8yona: 1.237.000 Ft

lll. lrányítással, felügyelettel, gazdálkodással összefüggő rendelkezések

lu.1- Az intérmény felügyeleti szeíve:
Vasutas or5zágos (özművelódési- é§ szabadidő E8yesület

ll1.2. Az intézmény jo8állása:
Önálló jo8i személy. ]ogi személyisége az Alapszabályán alapszik a Fővárosi Bííósá8 9.Pk.61ís6/1993l!.
és 9.Pk.67.756/7993/23. 9o.száma alatt.
Vezetője: az intézményvezető, akit a VoKE Elnöke nevez ki.

Az intézmény képviseletére a jogi személy szervezeti egységek élén álló lntézménwezetó, mint
egyszemélyi felelós Vezető áll, aki önállóan képviseli az lntézményt.

ll1.3. Az intérmény gazdálkodási ío.mála:
Önálló 8azdálkodá§i és bérgazdálkodási jogkórrel rendelkezó szervezet. A táísadalmi szervezetek
gazdálkodásáía vonatkozó szabályok alapján gazdálkodik,

lV. Az intézmény tevékenysége

lv.1. Az intézmény közfeladata: közművelódés és kónyvtár tevékenység.
lV.2. Az intézmény főtevékenysé8ének álIamháztartá5i szakágarati b€so.olá5a:

1. szaká8azat száma: 9499
5zakágazat me8nevezése: M.n,5. e8yéb közösségi, tár5adalmi tevékenység
2. szakágazat számaj 9101
szakágazat megnevezése; KönYvtári, levéltári tevékeny5ég

lv.3. At intézménY alaptevék€nység€:
2012. évicLll. törvény a muzeális intézményekről, a nyilváno5 könyvtáíi ellátásról és a kózművelódésről
szóló 1997. évi cXL. tV- módosítá§áról szóló tórvény szerinti közművelódési tevékenység.

lV.4. Az intézmény közha§znú tevékenYsé8ei:
lV.4-1. e8észsé8m€górzés, betegségmetelőZés, 8yótyító és egészsé8ügYi rehabilitiációs tevékenység
A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminóség elóse8ítése, az egészségkárosító
körnvezeti, társadálmi és egyéb hatások ellenifellépés
1997. évi cLlV, tv. az egészsé8ü8yről 1aa. § (1)-(2)
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lV.4.2, szociális tevék€nysét, családse8ítés, időskorúakgondozása
A családok Védelme és a családok jólétének erósítése, a munkavál|alás és a családi élet
összeegyeztetésének elósegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék
me8valósulá5ának segítése
2011. évi ccxl. tv. a családok VédelméíóI 1. § - 6. §

lV,4.3. tudományos tevékenység, kutatás
Együttműködé5 a középtávú tudomány-, technológia, és innováció-politikai straté8ia kialakításában
2004. évi cxxxlv. tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról5. § (3)

lV.4.4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismer€tt€riesztés
általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, nemzeti§égi nevelés-oktatás, kollégiumi
ellátás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés_oktatás, felnőttoktatás, alapfokú
múvészetoktatás, fejlesztő nevelé5, fejlesztó nevelés-oktatás, peda8ó8iai 52ak§zolgá lati fela d at, a többi
8yermekkel, tanUlóVal együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai
nevelése és iskolai nevelése,oktatása, azoknak a sajátos nevelési i8ényű 8yermekeknek, tanulóknak az
óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a tóbbi gyermekkel, tanulóval nem fo8lalkoztathatók e8yütt, a
gye.mek8yóByüdülőkben, egész5égügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós
gyógykézelés alatt álló 8yermekek tankötelezettsé8ének telje5ítéséhez szüké8es oktatás, pedagógiai-
szakmai5zolgáltatás
2011, éVi cxc. törvény a nemzeti köznevelésről4. § (1) a)-u)

lv.4.5. kulturális tevék€nysé8
Közösségi kulturális ha8yományok, értékek ápolásának/ múVelődésre szeweződó közösségek
tevékenysé8ének/a lakosság életmódja javítását 5zolgáló kulturális célok me8valósításának
támogatása; művészeti intézmények/lakossá8a művészeti kezdeményezések, önszervezódések
támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a múvészeti értékek létíehozá9ának,
metőrzésének 5egítése
1991. éVi Xx, tV. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottal<, valamint e8yes
centrális alárendeltsé8ű szervek íeladat- é§ hatásköreiról 121. § a) b)

lV.4.6, kulturális örökség m€tóvá§a, műemlékvédelem
A helyi közműVe|ődési tevékenysé8 támo8atása, a kulturális órök9é8 helyi védelme, kultlrális öröksé8
Védelme
2011. évi cLxxxlX. tv. Magyarország helyi ónkormányzatairól 23. § (4) 13, és 2001. évi LxlV. tv. a
kulturális örókség védelméról 5 § (1)

lV.4.7, természetvédelem, állatvédelem, környezewédelem
A természetvédeImi kultúra fejlesztése, a te.mészet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása
1996, évi L|ll. tV. a természet védelméről 64, § (1)

lv.4.8. tyerm€k- és itúságvédelem, gyeímek- és ifiúsági érd€kképviselet
A gvermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátása , a gyermek családban történó
nevelkedésének elósegítése, a gyermek Veszélyeztetettsé8ének megelőzése és me85züntetése
érdekében
1997. évixxxl. w. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 17. § (1)

lV.4.9. hátíányos helyzetú csoportok táEádalmi esélyegyenlőségének elósetítése
Hajléktalanná vált személyek ellátá§a é5 rehabilitációja, megelőzés biztosítása
2011. éVi cLxxxlx. tv. Magyarorszá8 helyi önkormányzatairól 13. § (1) 10.

lV,4.10. emberi é9 állampolgári jogok védelme
Jo8védelmi feladátok: 8yermekek jogai, a jövő nemzedékek érdekei, nemzetisé8ek jogai, le8inkább
ve5zélyeztetett társadalmi csoportok jo8ai

2011. évi cxl. tv. az alapvetó josok biztosáíól 2. § a), b), c), d)

lv.4.11. a magyaror§2ági nemzeti é§ etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magYarsággal
kapcsolatos tevékenYség
Nemzetiségi íeladatokat ellátó/más szeMől átvett intéZmény fenntartása,
érdekképviselet/esélyegyenlőség; ku lturális autonómia megerősítésére önszerveződés
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szervezésének/múködteté5ének támogatása; nemzeti5é8i közösséghez kötődó kulturáli5 jaVak
megő12ése.
2011. éVi cüxlx. tV. a nemzeti§égek jo8airól 115. § a)-i)

lV.4.12. sport
Az e8észsége§ életmód és a szabadidósport gyakorlása feltételeinek me8teremtése;
sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadaImi csoportok, valamint a
fo8yatékosok sportjának támo8atása. sport, ifjúsá8i ügyek.
2004. évi l. tV, a sportról49. § c)_e)és 2011, éVi cüxxlx, tV. Magyarorszá8 helyi önkormányzatajról
13. § {1) 15.

lV.4.13. rehabilitá.ió5 foglalkoztatás
P§zichiátriai betegek, szenvedé|ybetegek, fo8yatékos személyek, hajléktatan személyek életvezétési
képessé8énék kialakítása, illetve helyreállítá§a. A fogyatékos 52emélyek rehabilitációjának
megvaló5ulá5a érdekében nyl]jtott szolgáltatások: rehabiljtáció5 program, §egédeszköz/ se8édeszköz-
éllátás fejlesztés, a szol8áltatást nyújtó szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabilitációs
szol8áltatásokkal kapcsolatos adatok, információk 8yűjtése a fogyatékos személyek, c§aládtagjaik,
segítőik tájékoztatása éídekében
1993, évi lll. tv. a szociális i8az8atásról és szociális ellátásokról 72. § (1) (2) é§ 1998. évi xxvl. tv. a
fo8yatékos személyek jo8airól és esélye8yenlóségük biztosításáról 21. § a)-g)

lv.4,14. közhasznú szervez€tek számára biatosított -.§ak közhastnú szervezetek által i8énybe
vehető - §zol8áltatások

íámogatja a lakosság önszerveződó kózösségeit, erósítia telepúlé5 önfenntartó képes§égét
2011. évi ctxxxlx. tv. Ma8yarország helyi ónkormányzatairól 6. § a)-b)

lv.4.15. búnmet€ló2és é5 áldozawédelem
A köz bizton sá8 .iavítá5á ra irányuló teVékenységek
1994. éVi xxxlv. tv. a Rendórségról 2. § (2} c)

lv.5. Az intézmény vállalkoási tevékenysé8et folYtathat.

Budapest, 2016, szeptember 14.

Az alapító szerv képviselőjének aláírása:
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