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Okirat száma: 4825-9/2013. 

 

Kecskeméti Katona József Múzeum 

 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. 

§-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a  muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. élvi CXL törvény valamint az azt módosító 2012. 

évi CLII. törvényre a Kecskeméti Katona József Múzeum módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát - a kultúráért felelős miniszter előzetes véleményének 

kikérésével - az alábbiak szerint adja ki: 

 

1. A költségvetési szerv neve, nevének rövidítése, idegen neve, székhelye, telephelyei 

neve és címe: 

 

1.1       Neve:    Kecskeméti Katona József Múzeum 

     Rövidített neve: Katona József Múzeum 

     Idegen neve: 

Angolul  Katona József Museum of Kecskemét 

Franciául  Katona József Musée de Kecskemét 

Oroszul             Кeчкeметский Музей им. Йожефа Катона 

Németül  Katona József Museum von Kecskemét 

 

1.2. Székhelye: 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 

1.3.    Telephelyeinek neve és címe:  

1.3.1.Tagintézményei: 

1.3.1.1.             Kecskeméti Katona József Múzeum 

        ”Cifrapalota” Kiállítóhelye      

        6000 Kecskemét, Rákóczi út 1. 

 

1.3.1.2.  Kecskeméti Katona József Múzeum 

  Magyar Naiv Művészek Kiállítóhelye 

 6000 Kecskemét, Gáspár A. utca 11. 

 

1.3.1.3.  Kecskeméti Katona József Múzeum 

    Orvos - és Gyógyszerészettörténeti Gyűjteménye 

   6000 Kecskemét, Kölcsey utca 3. 

 

1.3.1.4.  Kecskeméti Katona József Múzeum 

    Iskolatörténeti Kiállítása 

   6000 Kecskemét, Úrrét 242. 

 

1.3.1.5.  Kecskeméti Katona József Múzeum 

             Szórakaténusz Játékmúzeuma és Műhelye  

   6000 Kecskemét,Gáspár A. utca 11. 



                                                                                                                             2. sz. melléklet 

2 

 

2. A költségvetési szerv közfeladata:  

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

2012. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 37/A.§-a,  42.§, valamint 45.§ és 45/A. §-a 

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. 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 20.§ (2) bekezdése alapján 

területileg illetékes múzeumként régészeti feltárást végez. 

 

3. A költségvetési szerv tevékenysége: 

 

3.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

 

3.1.1. Kecskemét Megyei Jogú Város és Bács-Kiskun Megye közigazgatási területén a 

kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében: 

 

 a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos 

szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált 

együttesét őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja, 

 biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét, 

 kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át 

tartó tanulás folyamatához, 

 közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez, 

 együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel, és múzeumpedagógiai 

programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését, 

 elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan 

megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot 

biztosít, 

 az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak 

nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság 

élénkítését. 

 

3.1.2. Feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális 

javak: 

 gyűjteménygondozása, ennek keretében azok, gyarapítása, nyilvántartása, 

állományvédelme,  

 tudományos feldolgozása és publikálása, 

 hozzáférhetővé tétele, ennek keretében állandó és időszaki kiállítások 

rendezése, közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok 

biztosítása, a kulturális javak digitalizálása, a kutatási tevékenység 

biztosítása. 

 

3.1.3. A megyei hatókörű városi múzeum állami feladatai keretében: 

 

 vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak, 

 területileg illetékes múzeumként gyűjtőterületére kiterjedően,  
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 végzi a megelőző és a mentő feltárásokat és az ehhez kapcsolódó egyéb 

régészeti szaktevékenységeket, 

 vezeti a régészeti lelőhelyek szakmai nyilvántartását, és annak alapján 

adatokat szolgáltat a régészeti lelőhelyekről, 

 a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet vagy lelőhelyet a 

kulturális örökségvédelmi hatóságnak haladéktalanul bejelenti, 

 részt vesz a régészeti emlékek és a műemlékek vissza nem építhető vagy a 

helyszínen meg nem őrizhető töredékei és tartozékai muzeális intézményben 

történő elhelyezésében, 

 szakértőként részt vesz a régészetileg védett területek ellenőrzésében, 

 gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai 

együttműködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális 

javak védelme érdekében, 

 részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi 

tevékenységek koordinálásában és szakmai támogatásában, 

 muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-

módszertani központként működik. 

 

3.2. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti 

besorolása:  

 

470009 Kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár) 

562920 Egyéb vendéglátás 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás 

855935 Szakmai továbbképzések 

910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 

910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 

910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 

910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 

 

3.3.  Költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 

 

 910200 múzeumi tevékenység 

 

3.4. Költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége 

 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet végez. Vállalkozási tevékenység 

felső határa a szerv módosított kiadásai előirányzatának 7 %-a lehet. 

 

 

4. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város és Bács-Kiskun Megye közigazgatási területe. 

 

5. Az alapítói jogokat gyakorló szerv neve és székhelye 

 

            Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
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6000 Kecskemét Kossuth tér 1. 

 

6.         A költségvetési szerv irányítása és fenntartása: 

 

6.1. Irányító szerv neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlés 

Irányító szerv székhelye: 6000 Kecskemét Kossuth tér 1. 

  

6.2.      Fenntartó szerv neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

            Fenntartó szerv székhelye: 6000 Kecskemét Kossuth tér 1. 

 

7.    Költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  

 

8.    A költségvetési szerv szakmai besorolása: megyei hatókörű városi múzeum 

 

9.    A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

 

Költségvetési szerv vezetője a megyei hatókörű múzeum vezetője .A munkakör 

betöltéséről Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (továbbiakban: Kjt.), valamint a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a 

művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése tárgyában 

született 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kjtvhr.) alapján dönt. 

 

A fenntartó a költségvetési szerv vezetőjét nyilvános pályázat kiírásával, legfeljebb 5 

év határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja vissza megbízását, továbbá 

gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A Kult. tv. 45.§ (4) bekezdése alapján a 

megyei hatókörű városi múzeum vezetőjének megbízásához, illetve megbízásának 

visszavonásához a kultúráért felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges. 

 

10. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 

megjelölése: 
 

A költségvetési szerv szakalkalmazottjainak és egyéb közalkalmazottjainak 

foglalkoztatási jogviszonyára a Kjt. és a Kjtvhr. rendelkezései az irányadóak. 

Egyes, a Kjt., illetve a Kjtvhr. hatálya alá nem tartozó alkalmazottak foglalkoztatási 

jogviszonyára a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az 

irányadóak. 

Egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 

11. A költségvetési szerv fenntartói jogának átszállásával, a közfeladat átvételével és 

a jogutódlással kapcsolatos rendelkezések: 
 

11.1  A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012 évi CLII. Törvény 

(továbbiakban:Törvény) 30.§ (2) bekezdésében foglaltak értelmében a 2012. január 1-

én állami tulajdonba került megyeszékhely megyei jogú város területén lévő megyei 
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múzeum és a területén lévő tagintézményei 2013. január 1-jétől a feladat ellátásához 

rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek egyidejű átadásával 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásába kerülnek. 

 

11.2 A Törvény 30.§ (4) bekezdésében foglaltak értelmében a Bács-Kiskun Megyei 

Intézményfennártó Központ helyébe az átvett vagyonnal, illetve intézményekkel 

kapcsolatos jogviszonyok tekintetében 2013. január 1-jét követően általános és 

egyetemleges jogutódként az új fenntartó, Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata lép. 

 

11.3.  A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyát a Törvény 30. 

§ (6) bekezdése értelmében a fenntartói jog átszállás nem érinti. 

 

11.4.  A költségvetési szerv az átadott múzeumi intézményegységek tekintetében a 2012. 

évi költségvetésben biztosított előirányzatai terhére a napi működést meghaladóan 

egyéb új kötelezettséget 2012. december 20-ig vállalhat. 

 

Az alapító okirat módosítását Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a …./2013. (II. 14.) 

KH. számú határozatával hagyta jóvá. 

 

 

Jelen egységes szerkezetű alapító okirat, 2013. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 

Kecskeméti Katona József Múzeum - Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

319/2012. (XI. 29.) KH. számú határozattal jóváhagyott - Alapító Okirata hatályát veszti. 

 

 

Kecskemét, 2013. február 14.  

 

 

           

 

---------------------------------- 
      Dr. Zombor Gábor 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


