
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2018. március 29-én megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
88/2018. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma alapító okirat módosítása 

 
H a t á r o z a t  

 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Thorma János Múzeuma Alapító okiratának módosítását az 1. 
melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű Alapító okiratot a 2. melléklet 
szerinti formában és tartalommal elfogadja. 
 

2. A fentiek alapján a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az egységes szerkezetű 
Alapító Okirat és a módosító okirat aláírására, valamint a Magyar Államkincstár 
részére történő benyújtására. 

 
 
Határidő: 2018.április 5. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Szakál Aurél múzeumigazgató, Köztársaság u. 2. 
Stírné Prikidánovics Tímea KIGSZ vezető, Kuruc vitézek tere 17. 
Baloghné Csonka Margit intézményi referens 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 
 

K. m. f. 
 
Fülöp Róbert sk.      Komlósné dr. Fekete Anikó sk. 

 
Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

Dr. Skribanek Zoltán s.k.      Vizkeleti Szabolcs s.k.  

 

Kivonat hiteléül: 2018. március 29. 

 



1.számú melléklet 

Okirat száma: 8/2018 

Módosító okirat 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma a 
Kiskunhalas Város Önkormányzata által 2014. december 18. napján kiadott 327/2014.sz. alapító okiratát 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a …./2018 Kth. számú 
határozattal következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat az új típusú nyomtatványnak megfelelően kerül sorszámozásra. 

2. Az alapító okirat 4.4 pontjában a költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció 

szerinti megjelölése a következő sorral egészül ki: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

5 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

3. Az alapító okirat 5.2 pontjában a költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya 
jogszabály változás miatt az alábbiak szerint módosul: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti 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 

 

 

 

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

Kelt: Kiskunhalas, 2018. március 19. 

P.H. 

Fülöp Róbert polgármester 



2. melléklet 

Okirat száma: 7/2018. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma 
János Múzeuma alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 

1.1.2. rövidített neve: Thorma János Múzeum 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: Kiskunhalas, Köztársaság utca 2. (hrsz.:4652) 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Múzeumi Raktár Kiskunhalas, Rekettye 0466/2 hrsz. 

2 Berki Galéria Kiskunhalas, Kossuth u. 21. (hrsz.:4816) 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 

3.1.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
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3.2.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban Kult. tv.) 37/A.§., 
42.§. és 46.§-ai alapján gondoskodik a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos 
gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról 
és publikálásáról, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatásáról a 
közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról. 

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910200 Múzeumi tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Gyűjtőterületén gondoskodik a kulturális javak 
gyűjtéséről, őrzéséről, tudományos feldolgozásáról és hozzáférhetővé tételéről. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

2 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 

3 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

4 082064 Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

5 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kiskunhalas város és a környező 
települések közigazgatási területe: Tompa, Kelebia, Kisszállás, Jánoshalma, Borota, 
Kéleshalom, Kunfehértó, Balotaszállás, Zsana, Harkakötöny, Imrehegy, Pirtó, Tázlár. 

 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv 
vállalkozási tevékenységet nem végez. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője a 
területi múzeumigazgató, aki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban: Kjt.) és 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 továbbiakba: Kjt. vhr.) alapján, 
nyilvános pályázat alapján, nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra. A területi 
múzeumigazgatót a Korm. rendelet 7.§ alapján Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nyilvános pályázat kiírásával, legfeljebb 5 év határozott időtartamra 
bízza meg, illetve vonja vissza megbízását, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói 
jogokat. 
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A Kult. tv. 46.§ (3) bekezdése alapján a területi múzeum vezetőjének megbízásához és 
annak visszavonásához a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni. 

 

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 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

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

 
 
 


