
 „A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

 
197/2009. (V.8.) Kt.sz. h a t á r o z a t :  

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
1.) egyetért az Orosháza Városi Önkormányzat Szántó Kovács János Területi 

Múzeuma Alapító Okiratának módosításával és az egységes szerkezetbe foglalt 
dokumentumot az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

 
2.) felhívja az intézmény vezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításából eredő 

változásokat az intézményi szabályozókban vezesse át és terjessze azt a 
Képviselő-testület elé jóváhagyásra. 

 
Felelős: Németh Béla polgármester az alapító okirat aláírásáért,  

Miszlai József osztályvezető a bejegyzés iránt szükséges intézkedések 
megtételéért, 
Kisné Bor Emília mb. osztályvezető a tájékoztatásért,  
az intézmény vezetője a szervezési és tájékoztatási feladatok 
végrehajtásáért, valamint a szabályozók módosításáért 

Határidő: azonnal ill. értelemszerűen” 
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Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. § (2) bekezdése és 4. 
§-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. 
rendelet 10. §-a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja 
ki: 

 
OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  

 
SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUMÁNAK 

 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

I. Általános rendelkezések 

 1. Költségvetési szerv/intézmény neve: Orosháza Városi Önkormányzat 
 Szántó Kovács János Területi Múzeuma 
 2. Rövid neve: Szántó Kovács János Területi Múzeum 

 3. PIR szám/OM azonosító: 634586 
 4. Székhelye: Orosháza, Dózsa György u. 5. 
 5. Működési, illetékességi területe(i): 
- Orosháza város és az orosházi kisrégió településeinek közigazgatási 

területe, továbbá a dél-békési kisrégió településeinek közigazgatási 
területe – néprajz, történet szakágban. 

- Békés megye nyugati, délnyugati területe – régészet szakágban. 
- Békés megye területe – a megyei irodalomtörténethez kapcsolódó kutatás, 

gyűjtés, feldolgozás, bemutatás. Az orosházi központtal működő megyei 
irodalomtörténeti gyűjtemény gondozása. 

 6. Alapító neve: Orosháza Város Önkormányzata 
  Alapító címe: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 
 7. Irányító szerve:  Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
  Irányító szerv címe: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 
 8. Fenntartó, és felügyeleti szerv 
 neve: Orosháza Város Önkormányzata  
 címe: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 
 9. A költségvetési szerv típusa az alapító szerint: 

  helyi önkormányzati költségvetési szerv 
  A költségvetési szerv típusa tevékenysége jellege szerint: 

  közszolgáltató költségvetési szerv 
  A költségvetési szerv fajtája: közintézmény 
 10. Költségvetési szerv jogállása: 
  helyi önkormányzat által fenntartott önálló jogi személy. 
 11. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. szerint. Egyes munkavállaló foglalkoztatottak jogviszonyára nézve a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény. 
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 12. Vagyon feletti rendelkezés joga: megilleti a tevékenységei ellátását szolgáló 
vagyon szabad kapacitásának hasznosítási joga, az ingatlanok elidegenítése és 
megterhelése kivételével. 

 13. Gazdálkodási jogköre: előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan 
működő költségvetési szerv, alaptevékenységét önállóan látja el. 

  A szellemi és fizikai támogató tevékenységeket (ezen belül különösen a 
pénzügyi-gazdasági feladatokat) az Oktatási és Közművelődési Intézmények 
Gondnoksága látja el megállapodás alapján. 

 14. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: a költségvetési szerv 
vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg pályázat útján, határozott időre. 

 15. Képviseletére jogosult: az igazgató 
 16. Számlaszáma: 11733041-15347794-39880008 
 17. Adószám: 16654897-2-04 

II. Egyéb rendelkezések 

18.  Telephelye(i): Orosháza, Dózsa György u. 7; Orosháza, Dózsa György u. 74; 
Orosháza, Zombai u. 9. 

19.  Tag/részintézménye(i): nincs 
20.  Tagozata: nincs 
21.  Típusa: területi múzeum 
22.  Felvehető maximális gyerek/tanuló létszám: nincs 
23.  Férőhelyek száma: nincs 
24.  Évfolyamok száma: nincs 
25.  Jogszabályban meghatározott közfeladatai: 
  A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv., valamint a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerinti területi múzeumi feladatok. 

 26. Tevékenységei: 
 26.1 Alaptevékenységek: 

Szakágazat száma:  910200 Múzeumi tevékenység 
 Alapfeladata körében ellátja a kisebbségek kulturális örökségének 

megőrzését, fejlesztését, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok 
kiépítésének és fenntartásának segítését. 

 

75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai  
Szakfeladat száma, megnevezése: 

92321-5 Múzeumi tevékenység 
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 26.2 Kiegészítő tevékenységek: 

 
A költségvetési szerv/intézmény alaptevékenységhez kapcsolódóan az alábbi, 
valamint szervezeti és működési szabályzatában meghatározott kiegészítő 
tevékenységeket látja el: 

 

22111-5 Könyv és zeneműkiadás 
Szakfeladat száma, megnevezése: 

 Könyv-,újság-,papíráru-kiskereskedelem 
52691-5 Egyéb nem bolti kiskereskedelem 

Egyéb, máshová nem sorolt iparcikk kiskereskedelem 
92201-0 Hír-, cikk-, és sajtó, képszolgáltatás 

Film-, videó-terjesztés 
75195-6 Szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő 

tevékenységek 
Máshová nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás  

 
 26.3 Kisegítő és vállalkozási tevékenységek és azok mértéke:  nincs 

 27. Feladatellátást szolgáló vagyon: az épület és berendezései, használati 
eszközei. 

 28. Helyrajzi szám: 3737; 3738; 3518; 3633/1 

Orosháza, 2009. május 8. 

  Németh Béla  
  polgármester  
 
Záradék: 
 
A jelen alapító okiratot Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
197/2009. (V.8.) Kt.sz. határozattal fogadta el. 
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