AIAPÍTÓ OKRAT
mód05ításokkal egysé8e5 szerkezetbe foglalva

|. Megnevezése,székhelye,telephelye,alapadatai
1.1. A2 intézmény íeve:
VoKE Egyetértés Művelódési Központja
1.2. Az intézményszékhelye:
4034 Debrecen, Faraktár u. 67.
1.3. Adószáma:
19].7772a-2-o9
1.4. statisztikai számiele:
79117 72a-9499-529-o9
1.5,Azintézményalaptevékenysége: közművelődés

1.6.
1.7.

Az intétmény telephelyei:
Az intézmény működé§i

ll,

területe:

Debrecen

Alapítássa| ésmegszűnésselösszefütgőíendelkezések

k€lte:

Az intézményalapításának
1993. október 11,
l1.2, Ar intétmény működésének kezdete: Az intézmény működését
szakszervezete intézményekéntkezdte meg. Működése folYamatos.
l1.3. Az intézményalapító szerve:
Vasutas or§2ágo5 Közművelődé5i- és Szabadidó Egyesülét
székhelye és címe: 1068 BUdapest, Vl., Városligeti fasor 46-48.
Bírósá8i bejegyzése: Fővárosi Bírósá8 9,Pk.6175611993/1Az 1989. éVi ll. tv. 15.§./1/ bek. alapján 5445 so6zám alatt.
l1.4. Az intézményműködésének alapításkori vagyona: 1.828.000 Ft
l1.1

lll.

ll1.1.

az alapítás előtt a

Vasutasok

lrányítással, felügyelettel, gazdálkodással összefüggő rendelkezések

At Intézmény íelügyeletl sz€rve:

VasUtas orszá8os Közművelódési- és szabadidő E8yesület
ll1.2. Az intézményiotállá§a:

Önálló jogi személy, JoBi személyiségeaz Alapszabályán alapszik a Fővárosi Bírósá8 9.Pk,67156/1993/L,
é. 9.Pk,67.756/7993/23. sorszáma alatt.
Vezetóje: az intézményvezétő,akit a VoKE Elnöke nevez ki.
Az intézmény képviseletéíea jogi személy szervezeti egységek élénálló lntézményvezető, mint
egyszemélyi felelós vezetó á|l, aki önállóan képviseli az lntézményt,
ll1.3- A2 intézmény8azdálkodási íormáia:
Önálló gazdáltodási és bérgazdálkodási jogkórrel rendelkező szervezet. A táísadalmi szeívezetek
gazdálkodására Vonatko2ó 5zabályok alapján gazdálkodik.

lV.

Az intézménytevékenysége

lV.1, A! lntézmény közfeladata: kózmúVelődési tevékeny5é8.
lv.2. Ar intézményfőtevékeny§é8ének államháttartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma:9499
szakágazat me8nevezé5e: M.n.s. egyéb közós5égi, társadalmi tevékenység
lV,3. At intézményalaptevék€nyséte:
2012. évi clll. törvény a mUzeális intézményekről, a nyiivános könyvtári ellátásról és a közműVelődésről
5zóló 1997. évi cxL. tV, módo5ításáról szóló törvény szerinti közműVelődési tevékenysé8.
lV.4. Az intézményközhasznú tevékenysé8eil
lv.4.1. e8é§zségme8ór2és, bete8§égmégeló2és, 8yógyító és e8é9z9étü8yi rehabilitá.iós tevókenysót
A lakosság e8észségi állapotának javítása, a jobb életminőség elő§egítése, a2 egészségkárosító
környezeti, társadalmi és egyéb hatások ellenifellépés
1997, évi cLlV. tv. az egészségügyről 14a. § (1)-(2)
lv.4.2. §zociális tevékenység,családsegítés, idóskorúak 8ondozá5a

2

A családok védelme és a családok jólétének erósítése. a munkavállalás és a családi élet
ósszeegyeztetésének elósegitése, gyermekvállalá5 támogatása, gyeímekvállalási szándék
me8ValósUlásának segítése
2011. évi ccxl. tv. a családok Védelmérő| 1. § - 6. §
lV.4.3. tudományos tevékenység,kutatás
Egyűttműködés a középtávú tudomány-, téchnológia- és innováció-politikai 5tratégia kialakítá5ában
2004. éVi cxxxlv. tv. a kutatás-fejleszté5ról és a technoló8iai innovációról 5, § {3)
lV.4.4. nev€lés és oktatás, képe§§egfejleszté§, ismeretteri€sztés
általán05 jskolai, gimnáziumi, szakkózépiskolai,szakiskolai, nemzetiségi nevelés-oktatás, kollé8iumi
ellátás, Kóznevelési Hídpíogramok keretében folYó nevelés-oktatás, felnóttoktatás, alapfokú
múvészetoktatá5, fejlesztő nevelé5, fejlesztó nevelés,okatás, pedatógiai 5za k5zotgá lati fela d at, a tóbbi
8yermekkel, tanulóVal együtt nevelhetó, oktatható sajátos nevelési i8ényű gyeímekek, tanulók óvodai
nevelése é5 iskolai nevelése-oktatása, azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az
óvodai, iskolai, kollégiUmi el|átása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, a
8yermekgYó8yüdülókben, e8észségügyi intézményekbenrehabilitációs intézményekben tartós
8yógykezelé5 aIatt álló gyermekek tankötelezettségének teIje5itéséhez szükséges oktatás. pedagógiai§zakmaiszolgáltatás
2011. évi cxc. törvény a nemzeti köznevelésről4. § (1)a)-u)
lv.4.5. kulturáli§ tevékenység
Közósségi kulturális ha8yományok, értékekápolásának/ műVelődésre szeweződő közössé8ek
tevékenységének/a lakosság életmódja javítását szol8áló kulturáli5 célok megvalósításának
támo8atása; művészeti intézmények/lakossá8i művészeti kezdeményezé5ek, önszerveződések
támo8atá§a. a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a múVészetiértékeklétrehozásának,
megőrzé5ének segítése
1991. éVi xx. tv, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági me8bízottak, valamint e8yes
centrális alárendeltségű §zervek feladat- és hatáskóreiről 121. § a)-b)
lv.4,6, kulturális örókség megóvása, múemlékvédelem
A helyi közműVelődési tevékenysé8 támo8atása. a kultuíális öröksé8 helyi védelme, kultufális öíöksé8
védeIme
2011. éVi cLxxxlx. tv. Magyarország helyi őnkormányzatairól 23. § (4) 13. és 2001. évi LxlV. tV. a
kulturális óíókség védelméről 5 § (1)
lV.4.7. t€rmé9zetvédelem, állawéd€lem, környezetvédel€m
A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet Védelmévelkapcsolatos ismeíetek oktatása
1996. évi Llll. w. a természet védelméről 64. § (1)
lV-4.8. 8yeímek- és if!úsátvédelem, gY€rmek- és ifiúsági érdekképvis€let

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátása - a 8yermek családban történő
nevelkedésének elóse8ítése. a 8yelmek veszélyeztetettsé8énekme8elózése és megszüntetése
éídekében
1997. évi XxxI. tV. a gyermekek védelméről é5 a gyámügyi igazgatásról 17. § (1)
lv.4.9. hátrányo5 helyretú csoportok társadalmi e5élye8yenlóséBénekelő§e8íté5e
Hajléktalanná vá|t személyek ellátása és rehabilitációja, megelőzés biztosítása
2011. évi cLxXXlx. tv. Magyarorszát heIyi önkormányzatairól 13. § {1) 10.
lV,4.10. emb€riés állampolgári jogok véd€lm€
Jogvédelmi feladatok: 8yermekek jogaj, a jövó nemzedékek érdekei, nemzetiségek jo8ai, Ieginkább
veszélyeZtetett társadalmi csoportok jogai
2011, évi cxl. tv. az alapvetó jogok biztosáról 2, § á), b), c), d)
lv,4.11. a matyarorszáti nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyar§á8gal
kapcsolatos tevékenysét

A

Nemzetisé8i feladatokat ellátó/más
érdekképvi5elet/esélyegyen lóség;

ku

szeMől átvett intézménYfenntartá§a,

lturális autonómia megerősítéséreönszerveződés

j
szervezésének/múködtetésének támo8atása; nemzetiségi kózössé8hez kötődő

kulturális javak

me8Őrzése.
2011. évi clxxlx. tv. a nemzetisé8ek jo8airól 115. § a)-i)

lv.4,12,5port

AZ

egészségeséletmód

és a

szabódidósport gyakorlása feltételeinek me8teremtése;
gyermeksportfinanszírozás; a
és ifjúsági sport, a hátíányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a
fo8yatékosok sportjánaktámogatása_ sport. ifjúsági ügyek.
2004. évi l- tV. a sportról49_ § c)-e) és 2011. éVi clxxxlx. tv. Mágyarország helyi ónkormányzatairól
13. § (1) 15.
lv.4.13. rehabilitációs fo8lalkoztatás
Pszichiátíiai betegel9 §zenvedélybetegek, fogyatéko§ személyek, hajléktalan személyek életvezetési
képességénekkialakítása, illetve helyreállítása,
fo8yatékos személyek rehabilitációjának
megvalósulása érdekébennyújtott szolgáltatások: rehabiIitációs pro8ram, segédeszköz/ 5e8édeszközellátás fejlesztés, a 5zol8áltatást nyújtó szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabilitációs
5zolgáltatásokkal kapcso|atos adatok, információk gyújtése a fogyatékos személyek, családtagjaik,
se8ítőik tájékoztatása érd€kében
1993. évi ll|. tv. a 52ociális igaz8atásról é§ szociális ellátásokíól 72. § {1) (2) é5 1998. éVi xxvl. tv. a
fo8yatékos 52emélyek jogairól és esélyegyenlóségük biztosításáról 21. § a)_B)
lV.4.14. közhasznú sz€rvezetek számára biztosított - csak közhasznú szerveretek által iBénybe

A

vehetó. szoltáltatások

Támo8atja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a telepúlésönfenntartó
2011, évi clxxxlx. tv. Magyarorszá8 helyi önkormányzatairól 6. § a)-b)
lv.4.15. bűnmegelőzés és áldozatvédelem
A közbiztonság jaVitá5ára irányuló tevékenységek
1994. évi xxxlv_ tv. a Rendórségről2. § (2) c)
lV.5, Az intézményvállalkozá§l tevékenységet ío|ytathat,

képessé8ét

Budapest, 2016. szeptember 14,
Az alapító szérv képviselójének aláírása:
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