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Hajdúböszörmény Város Önkormányzaíának Képviselő-testtilete a Magyarország helyi
önkormányzatairől szőlő 2a11. évi CDO(XIX. törvény 42. § 7. pontjában biztosított
hatáskörében eljárva megtárgyalta ,,A Hajdúsági Múzeum alapító okiratának módosítása"
című előterjesztést és nemzeti köznevelésről szóló 20Il. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés
d) pontjában biztosított jogkörében az alábbiakszerint dönt:

A

Képviselő-testiilet a Hajdúsági Múzeum módosító okiratát és a módosításokkal egységes
fo glalt alapítő okiratát az alábbiak sz e rint e lfo g adj a :

szerkezetb e

Okirat száma: 2109 -2 l2al9

Módosító okirat
A

Hajdúsági Múzeum a Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képvisető-testütete által

2012.11.30. napján kiadott alapító okiratát azállamháztartásról szőlő2011. évi CXCV. törvény

8/A. §-a alapján - figyelemmet
szerint módosítom:

1. Az

a

6912019. (III.28.)

alapítő okirat 3. pontja

-

Önk. számú határozatra

-

a következők

mely a módosított okirat 1.2.2. alpontja alatt szerepel

helyébe a következő rendelkezés lép:

2.2 te

,e(1

telephely megnevezése

telephely címe

t

Káplár Miklós Emlékház

4220 Hajdűböszörmény, Hortobáry utca 1 0.

2

I(ülső raktár

4220 Haj dűböszörmény,

Polgári utca 2."

2. Az

alapító okirat 6. pontja - mely a módosított okirat 4.5. pontja alatt szerepel
helyébe a következő, rendelkezés lép:

-

,,4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Hajdúböszörmény, Hajdúdorog,
Hajdúnánás, Hajdúhadház, Hajdúszoboszló, Vámospércs városok kőzigazgatási területe"

3. Az

alapítő okirat 7. pontja - mely a módosított okirat 2.2. és 3.2. pontja alatt
szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép:

,,2,2.

A költségvetési szerv

alapítására, átalal<ttásér4 megszüntetésére jogosult szeru

2.2.1. megnevezése: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 4220 Hajdűböszörmény, Bocskai tér L."
,,3,2.
3

A költségvetési szerv fenntartójának

.2.I

.

megnevezése : Haj dúböszörmény Város Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 4220Hajdúböszörmény, Bocskai tér L"

-

4. Az alapító okirat

8. pontja

- mely

a következő rendelkezés lép:

,,3.1.

A költségvetési szerv

a módosított okirat 3.1. pontja alatt szerepel

-

helyébe

irarryttő szervének

3.1.1. megnevezése: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 4220Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1."

5. Az

a|apítő okirat 10. pontjának első bekezdése - mely a módosított okirat 5.1.
pontjának első bekezdése - helyébe a következő rendelkezés lép:

,,5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A köttségvetési szerv vezetőjét a
közalkalmazottak jogállásáről szőlő 1992. évi XXXII. törvény és a közalkalmazottakjogállásáról

1992. évi XXXil. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a
közgyújteményi területen foglalkoztatott közalkalmazoítak jogviszonyával összefi.iggő egyes
kérdések rendezése tárgyában született 15011992. CXI. 20.) Kotmányrendelet alapján nyilvános
PálYazat ÚÜán 5 év határozott időre Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testiilete
szÓlÓ

nevezi ki."

6. Az

alapítő okirat 11. pontja - mely a módosított okirat 5.2. pontja alatt szerepel
helyébe
a következő rendelkezés lép:
,,5 .2. A költségvetési szervnél alkalmazásb an állő személyek j ogviszonya:
fogl alkoztatási j ogviszony

I

közalkalmazotti

j

ogviszony

jo

gvi szonyt szab ály oző j o gszab ály

a

közalkalmazottak jogállásáról szőlő 1992. évi

XXXIII. törvény

2

munkaviszony

a

Munka Törvénykönyvéről szőlő 2012. évi I. törvény

3

egyébjogviszony

a

Polgári Törvénykönyvről

szóló 2013. évi V, törvény"

7. Az

a|apítő okirat 5.4.,!2.,13. és 14. pontjai elhagyásra kerülnek.

8. Az

alapítő okirat a következő

ki:

,,2.1.

-

módosított okirat szerinti - 2.1. ponttal egészül

A költségvetési szerv alapításrinak dátuma: 2013. januér 1."

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi

nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmami.

Kelt: Haj dúböszörmény, időbélyegző szerint

P.H.

Kiss Attila
polgármester

Okirat száma: 2109 -3 12019.

Alapító okirat
mó do s ítás okkal

Az államháztartásrő| szőlő

2O1,1.

e

gys

é

ges szerkezetbe foglalva

évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Hajdúsági Múzeum

alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A köItségvetési szerv
megnevezése, székhelyeo telephelye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Hajdúsági Múzeum

1.2, A

költségvetési szerv

1.2.1. szél<helye:4220 Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos utca
.2.2. tel
I

1.

telephely megnevezése

telephely címe

t

Káplár Miklós F,mlélúáz

4220 Hajdúböszörmény, Hortobágy utca 1 0.

2

külső raktár

4220 Haj dűböszörmény,

Polgári ltca 2.

2. A köItségvetési szerv

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv

2.2. A

alapításának dátuma: 2013. január

költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1

.

me gnevezése : Haj dúbö szörmény Város Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 4220Hajdűböszörmény,

2,3, A köl

1

1.

SZeru

őd köl

Bocskai tér 1.

i szervének

megnevezése

székhelye

Haj dú-Bihar Megyei Múzeumok

4026Debrecen, Déri tér 1

Igazgatősága

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányítő szervének
3-1-1. megnevezése: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testiilete
3.I.2. szél<helye; 42?0 Hajdúböszörmény, Bocskai tér l.

5.1"

A költségvetési szerv fenntartójának
3

.2.I

.

me gnevezé se : Haj

dúböszörmény Város Önkormányzata

3.2.2. szél<helye:4220 Hajdúböszötmény, Bocskai tér l.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.I- A

kÖltségvetésiszerv közfeladata: A muzeális intézményekröI, a nyilvános könyvtári
elláúísról és a közművelődésről szőlő 1997. évi CXL. törvény 37/A,:
§, 42.§, 4Ó. 5-a
alaPján gondoskodik a kulturális javak meghaározott anyagánák folyamatos g}űjtéséól,
nYilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos'feldolgúsárót és
publikálásáról, valamint kiállítísokon és más módon történő bemútatásáról, kbzművelődési
és közgyűjteményi feladatok ellátásról.

4.2

l

A köl

SZer\ főtevéken

áIlamháztartási

szakágazat száma

szakágazat me gnev ezé s e

910200

Múzeumi tevékenység

heqoroláq

4.3. A

költségvetési szerv alaptevékenysége:
Feladata a működési engedélyben meghatározott gyujtőkörébe tartoző kulturális javak
ffiteménYgondozása, tudományos feldolgozása es publikálása, valamint hozzáférhetővé
tétele. Ennek keretében:

4.3-1- Binosítja a nyllvántartásban lévő kulturális javab,hoz valő hozzáférést
az alábbiak
szerint:

- a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos
szaktevékenység keretében kialakított, nyilv ántartott és dokumentált eiyiitt esét
őrzi,
gondozza és kiállításon bemutatj a;
- biztosítja a kulturális java|<hozkapcsolódó kutatási tevékenységek
lehetőségeit;
- kulturakÖzvetítŐ, közművelődési tevékenységévelhozzájáru| az egész éjeten át tartő
tanulás folyamatához;
- közművelődési rendezvényeket és egyéb programok at rendez;
- egYÜttműködik a nevelési- oktatási intézményekkel és múzeumped
agőgiaiprogramjaival
segíti az iskolai és iskolán kívüli nevelés céljainak elérését;
- elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célúfeldolg ozását, folyamatosan
megujuló
múzeump e d agő giai pro gramkín álatot bizto sít;
- az intézménYturisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatőknak nyujtandó
szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaságélénkúsét.

4.3.2. Feladata elláásáhan egyutt működik muzeálisintézményekkel, a kulturális örökség
más értékeit gondozó intézményekkel, így különösen a könyvtárakkal, levéltárakkal és a

közművelődés intézményeivel, továbbá tudományos köztesttiletekkel, a köznevelés és a
fe l s ő oktatás, val am int a szal<képzésintézm énye iv e l.

4.3.3. Szabad kapacitású lerhére kiállítások megrendezésével, kulturális javak
kölcsönzésével, valamint tudományos, államvédelmi és közönségkapcsolati
tevékenysé ggel kapcsolato s szolgáltatást nyújthat.

4.3.4. Gyűjtőterületére kiterjedően elláthatja a megyei hatóköní városi múzeum alábbi
feladatait, v agy azok egy Észét;
- gffitőkörében szakmai tanácsadást follat a muzeális intézmények szakmai
együttműködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme
érdekében;

- részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmévelkapcsolatos helyi tevékenységek
koordinálásában és szakmai támo gatásában;
- muzeológiai, múzeumpedagőgiai, képzésiés restaurálási szakmai- módszertani
központként működik.

4.4, A költsésvetési szerv
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció szerinti megi elölése:
kormányzati funkci ó megnevezése

a]

1

082044

Könyvtári szolgáltatások

2

a82061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

J

082062

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

4

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

5

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

6

082070

Történelmi hely, építmény,egyéb láWányosság működtetése és megóvása

7

082092

Közművelődés-hagyományos

8

083020

Könlvkiadás

9

083030

Egyéb kiadói tevékenység

10

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

ll

086090

Egyéb szabadidős szo|gáltatás

l2

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

4.5. A költségvetési szerv

közösségi kulturális értékekmegóvása

illetékessége, működési területe: Hajdúböszörmény, Hajdúdorog,

Hajdúnánás, Hajdúhadház,Hajdűszoboszló, Vámospércs városok közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szeryezete

ós működése

A

költségvetési szerrr vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a
közalkalmazottak jogállásáről szőlő 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXil. törvény végrehajtásáról a művészeti, a
közművelődési és a kőzryűjteményi területen foglalkoztatott kőzalkalmazottak
jogviszonyával összefiiggő egyes kérdésekrendezése tárgyában született 15011992. (XI.
20.) KormányTendelet alapján nyilvános pályázat űtján 5 év haározott időre
Haj dúbö szörmény Váro s Önkormányzata Képvise lő -te stül ete nevezi ki.

A

muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szőtő 7997.
alapjan a múzeum vezetőjének megbízásához, illeíle megbízásának
visszavonásához a kultúráér1 felelős miniszter véleményételőzetesen ki kell kérni. A vezető
kinevezésének és illetménye megállapításának jogát a képviselő-testület, az egyéb munkáltatói

évi CXL. törvény

j

.2.

ogokat a polgármester gyakorolj a.

A k§ltségvetési szenmél alkalmazásban
f o glalkoztatás

i ogvi
j

s

zony

j

álIő személyek iogviszonya:

ogvi szonyt szab ály oző jo gszabály

l

közalkalmazotti

2

munkaviszonv

a Munka Törvénykönyvéről

J

egyébjogviszony

a Polgrári

j

o

gvi szony

a közalkalmazottak
törvény

j o gál

l

Törvénykönywől

ás áró

l szól ó

1

99

2. év i

XXXil.

szóló 2012. évi L törvény
szóló 2013. évi V. töryény

6. Zárő rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjátől kell alkalmami, ezzel
egyidejŰleg a költségvetési szerv 2012.71,30. napján kelt alapító okiratát visszavonom.

Kelt: Haj dúböszörmény, időbélyegző szerint
P.H.

Kiss Attila
polgármester

A

Képviselő-testi.ilet felkéri a polgármestert, hogy a v áltoztatásokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapítő okiratot és a módosító okiratot nyújtsa be a Magyar Allamkincsíárhoz.

Határidő:
Felelős:

2019. március 31.

Kiss Attila p olgárme ster
Dr. Kovács Erzsébet osztályvezető

