A Bunyevác Kulturális Intézet
Szervezeti és Működési Szabályzata
1.1 Az Intézet neve, megnevezései:
Bunyevác Kulturális Intézet, Bunjevački Kulturni Institut, Bunjevac Cultural Institute
Rövidített megnevezése: Bunyevác Intézet
A továbbiakban: intézet
1.2. Az intézet címe: 6500 Baja, Eötvös J. utca 6/A.
1.3 Az intézet bélyegzője: Bunyevác Kulturális Intézet felirat – a Bunyevác szó aláhúzva,
mely aláhúzás az V-betű alatt megszakad.

1.4. Az intézet a Bunyevác Kulturális Intézet Alapítvány keretén belül működik, felügyeletét
az alapítvány kuratóriuma látja el.
2. Az intézet szervezeti egységei:
2.1. Tudományos Testület
2.1.1. A A Tudományos Testület munkáját a testület elnöke irányítja
2.1.2. A Tudományos Testület elnöke az Intézeti Bizottság tagja
2.1.3. A Tudományos Testület feladata a bunyevác kultúra – kiemelten: történelem, néprajz és
nyelvészet – elemeinek tudományos megközelítése, összegyűjtése, feldolgozása, megőrzése,
fejlesztése.
2.1.4 A Tudományos Testület bizottságai:
2.1.4.1. Történelmi bizottság
2.1.4.2. Néprajzi bizottság
2.1.4.3. Nyelvészeti bizottság
2.1.4.4. eseti bizottságok, kutatócsoportok (intézeti tanács egyedi döntései alapján)
2.2. Titkárság
2.2.1. A Titkárság munkáját a Titkárságvezető irányítja
2.2.2. A Titkárságvezető az Intézeti Bizottság tagja
2.2.3. A Titkárság feladata az Intézet operatív feladatainak végzése.
2.2.4. A Titkárság feladatai:
adminisztratív teeendők

a bizottságok működésének segítése
forrásteremtés
ismeretterjesztés
kommunikáció, PR (sajtókapcsolatok, közösségi média)
hazai és külföldi kapcsolatok
könyvtár-, gyűjteménykezelés
eszközfelügyelet
rendezvényfelügyelet
iroda működtetése

2.3 Bunyevác Baráti Kör
2.3.1. A Bunyevác Baráti Kör munkáját a Körvezető irányítja
2.2.2. A Körvezető az Intézeti Bizottság tagja
2.2.3. A Bunyevác Baráti Kör feladata azon bunyevác érzelmű, identitású vagy csak
egyszerűen az ügyet támogató emberek összegyűjtése, akik tudásukkal, adományaikkal,
befolyásukkal támogatják az intézet céljainak megvalósulását.

3. Az intézet vezetése
3.1. Az Intézet vezetője az intézetigazgató
3.2. Az Intézetigazgató munkáját az Intézeti Tanács segíti
3.3. Az Intézet vezetőit (Intézetigazgatót és az Intézeti Tanács tagjait) az alapítvány
kuratóriuma nevezi ki meghatározott vagy meghatározatlan időre.
4. Az intézetigazgató feladat- és hatásköre
4.1 Az intézetigazgató feladatait az intézeti tanáccsal együttműködve a hatályos jogszabályok
előírásainak megfelelően látja el
.2. Az intézetigazgató:
a. koordinálja és ellenőrzi a szervezeti egységek munkáját;
b. kapcsolatot tart az alapítvány kuratóriumával, minden kuratóriumi ülésen beszámol az
intézet munkájáról;
c. a munkáltatói jogokat gyakorlja;
d. A bizottságok tagjainak felkérésére személyi javaslatokat tesz az Intézeti Tanácsnak;
e. kinevezési, kitüntetési, felmentési és fegyelmi felterjesztéseket tesz;
f. az Intézeti Tanács által elfogadott költségvetési keretek között gazdálkodik a rendelkezésére
álló anyagi forrásokkal
g. partnerek és támogatók felkereséséről gondoskodik
h. az intézet valamennyi munkatársára nézve kötelező utasításokat ad ki olyan kérdésben,
amely nem tartozik az intézeti tanács hatáskörébe;
i. döntéseket hoz az intézet mindennapi működésével kapcsolatos kérdésekben, és
meghatározza a feladatok felelősét;
j. irányítja az az intézeti tanács munkáját;
k. képviseli az intézetet a a hazai és a külföldi fórumokon
l. az intézet létesítményeinek, eszközeinek használati rendjének szabályozása;
5. Az Intézeti Tanács
5.1. Az Intézeti Tanács összetétele

5.1.1. Elnöke az intézetigazgató, szavazati joggal bíró tagjai az intézetigazgatón kívül, a
Tudományos Testület elnöke, a Titkárság vezetője, a Baráti Kör vezetője valamint az
alapítvány kurátorai által erre kinevezett további maximum három fő.
5.2. Az intézeti tanács működési rendje:
5.2.1. Az intézeti tanács szükség szerint, de legalább évente ülésezik. Az üléseket az
intézetigazgató vezeti
5.2.2. Az intézeti tanácsot az intézetigazgató hívja össze
5.2.3. Az intézeti tanács határozatképes, ha a tagok legalább kétharmada megjelent az ülésen.
Határozatképtelenség esetén az intézetigazgató jogosult az ülés feloszlatására és új ülés
összehívására
5.2.4. Az Intézeti Tanács döntéshozatali rendje
5.2.4.1. Az Intézeti tanács határozatait egyszerű többséggel hozza meg. Szavazategyenlőség
esetén az intézetigazgató szavazata döntő.
5.2.4.2. Az Intézeti Tanács ülésein kívül is hozhat döntéseket, ez esetben elektronikus
döntéshozatali eljárást használ.
5.2.4.3. Az Intézeti Tanács döntéseit határozati vagy állásfogalási formában szükséges írásban
rögzíteni.
5.2.5. Az Intézeti Tanács határozatainak végrehajtásáért az intézetigazgató, vagy az intézeti
tanács által kijelölt személy felelős.
5.2.6. Az Intézeti Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelynek átiratát a szükséges
mellékletekkel együtt az intézeti tanács tagjai és a kuratórium számára elektronikus formában
megismerhetővé kell tenni.
5.3. Az intézeti tanács jogosítványai:
Az intézeti tanács határkörébe tartozik különösen:
a, az intézeti SzMSz módosításának elkészítése;
b, intézet nyilvános állásfoglalásainak kiadása
c, bizottságok tagjainak felkérése az intézetigazgató előterjesztése alapján
d, pályázatok kiírása és elbírálása
e, kitüntetésekről és díjakról való döntés
f, az intézet éves költségvetése fő kereteinek meghatározása;
g, az intézet tervezett pályázatok sarokszámainak meghatározása
h, intézeti kutatócsoportok létrehozása és megszüntetése.

Záradék I. Az Intézeti Tanács 2018. január 29-i ülésén az intézetigazgató előterjesztése után
nyílt szavazással, hat „Igen” szavazattal, „Nem” szavazat és „Tartózkodás” nélkül
egyhangúan elfogadta a Bunyevác Kulturális Intézet egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti
és Működési Szabályzatát.
Záradék II. A Bunyevác Kulturális Intézet Alapítvány Kuratóriumának 2018/1. sz.
határozata. Döntés a Bunyevác Kulturális Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének elfogadásáról. A Kuratórium három
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül döntött a Bunyevác Kulturális Intézet
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövegének elfogadásáról

