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Kiskunhalas Város Polgármesterének     
 

Előterjesztése 
a Képviselő-testület 2020. október 29-i ülésére  

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma és Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára alapító okirat módosítása tárgyában 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának 
átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. 
törvényben foglaltaknak megfelelően szükségessé vált a Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
Thorma János Múzeuma és a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi 
Könyvtára alapító okiratának módosítása, miszerint a foglalkoztatottak közalkalmazotti 
jogviszonya 2020. november 1-től munkaviszonnyá alakul. Ennek megfelelően módosítani 
szükséges az intézmények alapító okiratát. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
 
Határozati javaslat: 
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára Alapító 
okiratának módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű 
Alapító okiratot a 2. melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. 
 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma Alapító okiratának 
módosítását az 3. melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű Alapító 
okiratot a 4. melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. 
 

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

 
 
Kiskunhalas, 2020. október 19. 
 
         Fülöp Róbert s.k. 
 
 
Határidő: 2020. október 29. 
Határozat végrehajtásáért felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Határozatról értesülnek: 
Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
Stírné Prikidánovics Tímea igazgató Kigsz 
Erhardt Györgyi intézményvezető Martonosi Pál Városi Könyvtár  
Szakál Aurél intézményvezető Thorma János Múzeum  
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 



1. számú melléklet 

Okirat száma: 5/2020. 

Módosító okirat 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára a Kiskunhalas Város 
Önkormányzata által 2019. július 17. napján kiadott 4/2019.sz. alapító okiratát az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a …./2020 Kth. számú 
határozattal következők szerint módosítom: 

 

1. Az alapító okirat 5.1 pontjában a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje az alábbiak 

szerint változik:  

Az intézmény vezetőjét Kiskunhalas Város Képviselő-testülete bízza meg a Munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján, valamint a nyilvános könyvtár vezetőjének 

megválasztására vonatkozó miniszteri rendeletben foglaltak szerint. A költségvetési szerv 

vezetőjét Kiskunhalas Város Képviselő-testülete nyilvános pályázat kiírásával legfeljebb öt év 

határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja vissza megbízását, továbbá gyakorolja felette a 

munkáltatói jogokat, az egyéb munkáltatói jogok kivételével, melyeket a polgármester gyakorol.  

 

2. Az alapító okirat 5.2 pontjában a költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek alábbi 

jogviszonya elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű 

megváltozásával: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkamazotti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 

 

   

 

Jelen módosító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni. 
 



2. számú melléklet 

Okirat száma: 6/2020. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Kiskunhalas 
Város Önkormányzatának Martonosi Pál Könyvtára 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 Martonosi Pál Városi 
Könyvtára 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Szövetség tér 11. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2004.02.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2.2.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 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 

3.2.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési feladatok és a nyilvános 
könyvtári ellátás biztosítása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a 
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban 
közzé teszi, gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 
rendelkezésre bocsátja. Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer 
dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak állományának és 
szolgáltatásainak elérését. Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és 
információcserében, biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, a 
könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, 
az egész életen át tartó tanulás folyamatában, segíti az oktatásban, képzésben részt vevők 
információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés 
lehetőségét. Kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez, tudás-, 
információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az 
ország versenyképességének növeléséhez, a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás 
szempontjait figyelembe véve szervezi. A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, 
kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépek 
használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, 
magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének 
védelme érdekében. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

2 049010 Máshova nem sorolható gazdasági ügyek 

3 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

4 082042  
 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

5 082043 
 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

6 082044 Könyvtári szolgáltatások 

7 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

8 
 082093  
 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

9 083020 Könyvkiadás 

10 
 
083030 

 

Egyéb kiadói tevékenység 

11 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

12 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

13 095040  
 

Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 

14 

 101240  
 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő 

képzések, támogatások 
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15 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:Kiskunhalas város és városkörnyék 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Kiskunhalas 

Város Képviselő-testülete bízza meg a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

alapján, valamint a nyilvános könyvtár vezetőjének megválasztására vonatkozó miniszteri 

rendeletben foglaltak szerint. A költségvetési szerv vezetőjét Kiskunhalas Város Képviselő-

testülete nyilvános pályázat kiírásával legfeljebb öt év határozott időtartamra bízza meg, 

illetve vonja vissza megbízását, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat, az egyéb 

munkáltatói jogok kivételével, melyeket a polgármester gyakorol.  

 
5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

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

 
 



3.számú melléklet 

Okirat száma: 7/2020 

Módosító okirat 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma a Kiskunhalas Város Önkormányzata által 
2019. július 17. napján kiadott 2/2019.sz. alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8/A. §-a alapján a …./2020 Kth. számú határozattal következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 5.1 pontjában a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje az alábbiak 

szerint változik:  

Az intézmény vezetőjét Kiskunhalas Város Képviselő-testülete bízza meg a Munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján, valamint a muzeális intézmény vezetőjének 

megválasztására vonatkozó miniszteri rendeletben foglaltak szerint szerint. A költségvetési szerv 

vezetőjét Kiskunhalas Város Képviselő-testülete nyilvános pályázat kiírásával legfeljebb öt év 

határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja vissza megbízását, továbbá gyakorolja felette a 

munkáltatói jogokat, az egyéb munkáltatói jogok kivételével, melyeket a polgármester gyakorol.  

 

2. Az alapító okirat 5.2 pontjában a költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek alábbi 

jogviszonya elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű 

megváltozásával: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkamazotti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 

 

   

 

Jelen módosító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni. 

 

 

 



4. számú melléklet 

Okirat száma: 8/2020. 

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 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

6 049010 Máshova nem sorolható gazdasági ügyek 

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: az intézmény vezetőjét 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete bízza meg a Munka törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvény alapján, valamint a múzeális intézmény vezetőjének 

megválasztására vonatkozó miniszteri rendeletben foglaltak szerint, a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL törvény 46. § (3) bekezdése alapján a területi múzeum vezetőjének 

megbízásához és annak visszavonásához a miniszter előzetes véleményét ki kell 

kérni.. A költségvetési szerv vezetőjét Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 
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nyilvános pályázat kiírásával legfeljebb öt év határozott időtartamra bízza meg, illetve 

vonja vissza megbízását, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat, az egyéb 

munkáltatói jogok kivételével, melyeket a polgármester gyakorol.  

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

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

 
 

 


