
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

               20/2014. (II.12.) határozata 1. melléklete 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Kecskemét Megyei Jogú Város 

Közgyűlése 25/2013. (II.26.) KH. számú határozatával elfogadott alapító okiratát 

(továbbiakban: Alapító Okirat) Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.  Az Alapító Okirat 4. pontjának a „6000 Kecskemét, Budai utca 7.” szövegrésze 

hatályát veszti. 

 

2. Az Alapító Okirat 13. pontja hatályát veszti. 

  

3.   Az Alapító Okirat 14.-17. pontjai számozása 13.-16.-ra változik. 

4.  Az Alapító Okirat jelenlegi 14. pontjában rögzített szakfeladat felsorolás helyére az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján az alábbi táblázat kerül:  

 

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése 

Kormányzati 

funkció száma 

Kormányzati funkció elnevezése 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi, gazdálkodási, üzemeltetési, 

egyéb szolgáltatások 

013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

041120 Földügy igazgatása 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

042110 Mezőgazdaság igazgatása 

042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása 

043510 Villamos energiaipar igazgatása és támogatása 



043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása 

044210 Feldolgozóipar igazgatása és támogatása 

044310 Építésügy igazgatása 

045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 

046010 Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és 

támogatása 

047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása 

047210 Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása 

047310 Turizmus igazgatása és támogatása 

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 

052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása 

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 

054010 Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása 

061010 Lakáspolitika igazgatása 

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 

063010 Vízügy igazgatása 

062010 Településfejlesztés igazgatása 

064010 Közvilágítás 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

076010 Egészségügy igazgatása 

081010 Sportügyek igazgatása 

082010 Kultúra igazgatása 

084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, 

érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő 

feladatok igazgatása és szabályozása 

098010 Oktatás igazgatása 

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

 

 

5. Az Alapító Okirat jelenlegi 15. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„14. Feladatellátást szolgáló vagyon: 

A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell 

eljárni.” 

 

 

 

6. Az Alapító Okirat jelenlegi 17. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján köztisztviselői vagy ügykezelői 

közszolgálati jogviszony
 

 a Polgári Törvénykönyv alapján polgári jogi jogviszony
 

 a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény alapján munkaviszony”
 

 

 

 



 

 

 

ZÁRADÉK 

 

Az alapító okirat módosítását Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

…/2014. (II.12.) határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen alapító okirat-módosítás 2014. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

Kecskemét, 2014. ………………………. 

 

  

                                                             Dr. Zombor Gábor  

polgármester  

                                       Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett adatokkal. 

 

Kecskemét, 2014. …. 

 

 Finta Zita 

   osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

        …./2014. (II.12.) határozata 2. melléklete 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvényben és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § 

(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt 

tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:  

1. Költségvetési szerv megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

 

2. Költségvetési szerv rövid neve: KMJV Polgármesteri Hivatala 

3. Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

4. Telephelyei: 6044 Kecskemét, Darányi Ignác u. 15. 

6000 Kecskemét, Balaton utca 19. 

 

5. Jogszabályban meghatározott 

közfeladata: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) 

bekezdése alapján ellátja az önkormányzat működésével, 

valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és 

hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével 

és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat; közreműködik 

az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami 

szervekkel történő együttműködésének 

összehangolásában. 

6. Alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és a 

vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára 

meghatározott feladatokat. Gondoskodik Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a helyi 

nemzetiségi önkormányzatok bevételeivel és kiadásaival 

kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 

finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 

ellátásáról.  

7. Államháztartási szakágazati 

besorolása: 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 

kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

8. Illetékessége, működési köre: 8.1. Jegyzői államigazgatási hatósági ügyek tekintetében 

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területe 

8.2. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet alapján 

Kecskemét közigazgatási területe  

8.3. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. 

(XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott elsőfokú 



általános építésügyi hatósági feladatok tekintetében 

Kecskemét és a Kormányrendeletben meghatározott 

települések közigazgatási területe 

8.4. Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok 

kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rendelet alapján 

az üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg az 

ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység 

engedélyezésével és nyilvántartásba vételével kapcsolatos 

ügyekben Bács-Kiskun megye területe 

9. Törzskönyvi azonosító száma (PIR): 337540 

10. Irányító szerv neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

           Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

11. A költségvetési szerv jogállása: Jogi személy 

12. Vállalkozási tevékenysége: A vállalkozási tevékenység maximális aránya a tervezett 

összkiadás 30 %-a 

13.  

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése 

Kormányzati 

funkció száma 

Kormányzati funkció elnevezése 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi, gazdálkodási, üzemeltetési, 

egyéb szolgáltatások 

013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

041120 Földügy igazgatása 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

042110 Mezőgazdaság igazgatása 

042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása 

043510 Villamos energiaipar igazgatása és támogatása 

043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása 

044210 Feldolgozóipar igazgatása és támogatása 

044310 Építésügy igazgatása 

045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 

046010 Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és 

támogatása 

047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása 

047210 Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása 



047310 Turizmus igazgatása és támogatása 

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 

052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása 

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 

054010 Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása 

061010 Lakáspolitika igazgatása 

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 

063010 Vízügy igazgatása 

062010 Településfejlesztés igazgatása 

064010 Közvilágítás 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

076010 Egészségügy igazgatása 

081010 Sportügyek igazgatása 

082010 Kultúra igazgatása 

084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, 

érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő 

feladatok igazgatása és szabályozása 

098010 Oktatás igazgatása 

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 
 

14. Feladatellátást szolgáló vagyon: 

A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati 

rendeletében foglaltak szerint kell eljárni. 

 

15. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyzőt Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. § (1) bekezdése, 

valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. §-a alapján nevezi ki. 

16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján köztisztviselői vagy ügykezelői 

közszolgálati jogviszony
 

 a Polgári Törvénykönyv alapján polgári jogi jogviszony
 

 a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény alapján munkaviszony
 

 

 

ZÁRADÉK 

 

Az alapító okiratot Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a …/2014. 

(II.12.) határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen egységes szerkezetű alapító okirat 2014. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg 

a 25/2013. (II.14.) KH. számú határozattal jóváhagyott alapító okirat hatályát veszti.  

 

 

Kecskemét, 2014. ………………………. 

 

 



                                                                  Dr. Zombor Gábor  

                                                                       polgármester  

                                            Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  

 

  

   

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett adatokkal. 

 

Kecskemét, 2014.  

 

  Finta Zita 

   osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…./2014. (II.12.) határozata 3. melléklete 

 

Piac- és Vásárigazgatóság 

ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

A Piac- és Vásárigazgatóság Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 469/2010. (XII.16.) 

KH. számú határozatával elfogadott alapító okiratát (továbbiakban: Alapító Okirat) 

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

törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése 

szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. A Jogszabályban meghatározott közfeladata részben a „A helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „A 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdése” szövegrész kerül. 

 

2. A „szakágazati szám 522100 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás” szövegrész 

helyére a „Főtevékenység államháztartási szakágazati besorolása: 841117 

Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai” szövegrész 

kerül. 

 

3. A  Gazdálkodási besorolása, jogköre rész törlésre kerül. 

 

4. Az Alaptevékenység szakfeladatai rész az alábbiakra módosul: 

          

„Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások” 

 

5. A Vagyon feletti rendelkezés rész az alábbiakra módosul: 

 

 

 „A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodásáról szóló rendeletében foglaltak szerint kell eljárni. 

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű 

működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.” 

 

6. A Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése rész az alábbiakra módosul: 

 

 „a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszony 

 a Polgári Törvénykönyv alapján polgári jogi jogviszony” 

 

Kecskemét, 2014.  

 Dr. Zombor Gábor 

 polgármester 

 

 



 

ZÁRADÉK 

 

Az alapító okiratot Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a /2014. 

(II.12.) határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 

 

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 469/2010. (XII.16.) KH. számú határozattal 

jóváhagyott alapító okirat hatályát veszti.  

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett adatokkal. 

 

Kecskemét, 2014. …. 

 

 Finta Zita 

   osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

              …./2014. (II.12.) határozata 4. melléklete 

 

 

A PIAC- ÉS VÁSÁRIGAZGATÓSÁG 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

(egységes szerkezetben) 

 

Költségvetési szerv neve: Piac- és Vásárigazgatóság  

Székhelye: 6000 Kecskemét, Budai u 2/A. 

Jogszabályban meghatározott 

közfeladata: 

1.) A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 

55/2009. (III.13.) Kormányrendelet és a vásári, piaci és 

vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. 

(XI. 26.) EüM rendelet szerinti tevékenység ellátása. 

2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése, valamint a közúti 

közlekedésről szóló 1988. I. törvény 15/A. § (1) bekezdésében 

foglalt felhatalmazása alapján Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a díjfizetési kötelezettség alá 

tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási 

közszolgáltatásokról szóló 28/2010. (VI. 24.) rendelete szerint a 

várakozási közszolgáltatás ellátása. 

Főtevékenység államháztartási 

szakágazati besorolása: 

841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, 

kisegítő szolgálatai 

Működési köre / illetékessége: Kecskemét közigazgatási területe 

Törzskönyvi száma: 341 486 

Irányító szerv neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

Alapító / Fenntartó neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

A költségvetési szerv jogállása: Jogi személy 

Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

Alaptevékenysége: Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

 
 

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

 

Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

Kecskeméti 4049/2 hrsz.-ú ingatlan, (piaccsarnok, szabadtéri piac) 

Kecskeméti 4060 hrsz.-ú ingatlan (baromfipiac) 

Kecskeméti 8670 hrsz.-ú ingatlan, a 8673/3 hrsz.-ú ingatlan, a 8673/4 hrsz.-ú ingatlan, a 8812/36, 8812/37 

hrsz.-ú ingatlan, a 8825/2 hrsz.-ú ingatlan (Szent László körúti élelmiszer nagypiac és vásártér ingatlan) 

Kecskeméti 3791/70 és a 3791/69 hrsz.-ú ingatlan (Széchenyivárosi kispiac)  

 

Feladatellátást szolgáló vagyon: A fenti ingatlanvagyon és az intézmény vagyonleltárában 

nyilvántartott tárgyi eszközök 



Vagyon feletti rendelkezés: 

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló rendeletében foglaltak 

szerint kell eljárni. 

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 

veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe. 

Az intézményvezető kinevezése: 

Az intézmény vezetőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat 

ellátó egyes költségvetési intézményekről szóló 77/1993. (V.12.) Kormányrendelet alapján. 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszony 

 a Polgári Törvénykönyv alapján polgári jogi jogviszony 

 

Kecskemét, 2014.  

 

 

 Dr. Zombor Gábor 

 polgármester 

 

 

ZÁRADÉK 

 

Az alapító okiratot Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a …../2014. 

(II. 12.) határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen alapító okirat 2014. január 1. napján lép hatályba. 

 

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 469/2010. (XII.16.) KH. számú határozattal 

jóváhagyott alapító okirat hatályát veszti.  

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett adatokkal. 

 

Kecskemét, 2014. …. 

 

 Finta Zita 

   osztályvezető 

 

 

 

 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 



                                                          …./2014. (II.12.) határozata 5. melléklete 

 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

Költségvetési szerv neve: Kecskeméti Közterület-felügyelet 

Székhelye: 6000 Kecskemét, Budai u 2/A. 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 

szerinti tevékenység 

Főtevékenység államháztartási szakágazati 

besorolása: 

841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények 

ellátó, kisegítő szolgálatai  

Működési köre / illetékessége: Kecskemét közigazgatási területe 

Törzskönyvi száma: 760160 

Irányító szerv neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

Alapító / Fenntartó neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

A költségvetési szerv jogállása: Jogi személy 

Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.  

 

Alaptevékenysége: 

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz 

kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. 

A közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, 

megakadályozása, megszakítása, megszüntetése illetve szankcionálása. 

Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében. 

Közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend 

védelmében. 

Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében.  

Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,  

Közreműködés az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában. 

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az 

ellenőrzése. 

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése : 

031030 Közterület rendjének fenntartása 

031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek 

031060 Bűnmegelőzés 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

Feladatellátást szolgáló vagyon: 

Az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök. A vagyonnal való gazdálkodás 

vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell eljárni. 

Vagyon feletti rendelkezés: 

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló rendeletében 

foglaltak szerint kell eljárni. 

 

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 

veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe. 



Az intézményvezető kinevezése: 

Az intézmény vezetőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

törvény alapján bízza meg. 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján köztisztviselői jogviszony
 

 a Polgári Törvényköny alapján polgári jogi jogviszony
 

  a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján munkaviszony 

 

Kecskemét, 2014. ………………………. 

 

 Dr. Zombor Gábor 

 polgármester 

 

 

ZÁRADÉK 

 

Az alapító okiratot Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a …/2014. 

(II.12.) határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen egységes szerkezetű alapító okirat 2014. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg 

a 174/2011. (V.26.) KH. számú határozattal jóváhagyott alapító okirat hatályát veszti.  

 

 

NYILATKOZAT 

 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 

Dél-alföldi Regionális Igazgatósága által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett adatokkal. 

 

Kecskemét, 2014. ………………………. 

 

 Finta Zita 

 osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

 …./2014. (II.12.) határozata 6. melléklete 

 

 

Kecskeméti Közterület-felügyelet  



ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

A Kecskeméti Közterület-felügyelet Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 174/2011. 

(V.26.) KH. számú határozatával elfogadott alapító okiratát (továbbiakban: Alapító Okirat) 

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

törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése 

szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. Az Alapító Okirat „Szakágazati száma: 841115 Igazgatási intézmények ellátó, 

kisegítő szolgálatai” szövegrésze helyébe a „Főtevékenység államháztartási 

szakágazati besorolása: 841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények 

ellátó, kisegítő szolgálatai” szövegrész kerül. 

 

2. Az Alapító Okirat Gazdálkodási besorolása, jogköre című része hatályát veszti. 

 

3. Az Alapító Okirat Alaptevékenysége című részének a „Közreműködés a közrend, 

közbiztonság védelmében” szövegrész helyébe a „Közreműködés a társadalmi 

bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend 

védelmében” szövegrész kerül, valamint kiegészül az „A mozgásában korlátozott 

személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az 

ellenőrzése” szövegrésszel. 

 

4. Az Alapító Okirat Alaptevékenység szakfeladatai című része helyébe az alábbi 

szöveg lép: 

 

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti megjelölése: 

 

031030 Közterület rendjének fenntartása 

031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek 

031060 Bűnmegelőzés 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

 

 

 

 

5. Az Alapító Okirat Feladatellátást szolgáló vagyon című része helyébe az alábbi 

szöveg lép: 

 

Az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök. A vagyonnal való 

gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 

önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell eljárni. 

 

6. Az Alapító Okirat Vagyon feletti rendelkezés című részének „A vagyonnal való 

gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 

rendeletében foglaltak szerint kell eljárni.” szövegrész helyébe az „A vagyonnal való 

gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 

rendeletében foglaltak szerint kell eljárni.” szövegrész kerül. 



 

7. Az Alapító Okirat Az intézményvezető kinevezése című része helyébe a következő 

szöveg lép:  

 

„Az intézmény vezetőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése - a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló törvény alapján bízza meg.” 

 

8. Az Alapító Okirat Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése című 

része helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján köztisztviselői jogviszony
 

 a Polgári Törvényköny alapján polgári jogi jogviszony
 

  a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján munkaviszony” 

  

 

ZÁRADÉK 

 

Az alapító okirat módosítását Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

…/2014. (II.12.) határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen alapító okirat-módosítás 2014. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

Kecskemét, 2014. ………………………. 

  
                                                             Dr. Zombor Gábor  

polgármester  

                                       Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett adatokkal. 

 

Kecskemét, 2014. …. 

 

 Finta Zita 

   osztályvezető 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…./2014. (II.12.) határozata 7. melléklete 

 

 

 

 



 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 

Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja 

ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények 

Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 312/2013. (XI.28.) határozatával elfogadott alapító 

okiratát (továbbiakban: Alapító Okirat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. 

§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti 

tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

1. Az Alapító Okirat „Szakágazati száma:” szövegrésze helyébe a „Főtevékenység 

államháztartási szakágazati besorolása:” szövegrész kerül.  

 

2. Az Alapító Okirat Alaptevékenysége című része helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

 

Szakmai alaptevékenységei: 

 

háziorvosi alapellátás 

- felnőtt háziorvosi szolgálat 

- házi gyermekorvosi szolgálat 

háziorvosi ügyeleti ellátás 

- felnőtt ügyelet 

- gyermek ügyelet 

fogorvosi alapellátás 

fogorvosi ügyeleti ellátás 

fogorvosi szakellátás 

- fogászati röntgen 

- iskolafogászat 

egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

- vérvételi helyek 

foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

- területi védőnői tevékenység 

- anyatejgyűjtő állomás működtetése 

ifjúság-egészségügyi gondozás 

fogyatékossággal élők tartós bentlakásos 

ellátása 

- fogyatékosok otthona 

fogyatékossággal élők nappali ellátása 

- értelmi fogyatékosok napközi otthona 

támogató szolgáltatás fogyatékos személyek 

részére 

fogyatékossággal élők társadalmi integrációját 

és életminőségét segítő programok, támogatások 

időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos 

ellátása 

- idősek otthona 

időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 

- időskorúak gondozóháza 

idősek, demens betegek nappali ellátása 



az időskorúak társadalmi integrációját célzó 

programok 

gyermekek napközbeni ellátása 

- bölcsődei ellátás, gondozás 

- fogyatékos gyermekek bölcsődei ellátása 

- sószobai szolgáltatás, 

- játék-kölcsönzés 

- időszakos gyermekfelügyelet 

- nyújtott nyitva tartás, 

- házi gyermekfelügyelet 

gyermekjóléti szolgáltatások (gyermekjóléti 

központban) 

- gyermekjóléti szolgálat 

- kórházi szociális munka 

- utcai, lakótelepi szociális munka 

- kapcsolattartási ügyelet 

- iskolai szociális munka 

a gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 

javító programok 

szociális étkeztetés 

házi segítségnyújtás 

- házigondozó szolgálat 

- nyugdíjasházi gondozószolgálat 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

családsegítés 

- családsegítő szolgálat 

- lelki elsősegély telefonszolgálat 

szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai 

gyakorlati oktatás feladatai a szakképző 

iskolákban 

iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

országos közfoglalkoztatási program 

közfoglalkoztatási mintaprogram 

az önkormányzati vagyonnal való 

gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

 

 

 

3. Az Alapító Okirat Alaptevékenység szakfeladatai című része helyébe az alábbi szöveg 

lép: 

 

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti megjelölése 

072111       Háziorvosi alapellátás 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

072311 Fogorvosi alapellátás 

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 

072313 Fogorvosi szakellátás 

072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 



074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 

101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

101270 

 

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok,  

támogatások 

102021 Időskorúak, demens betegek  tartós bentlakásos ellátása 

102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 

102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 

104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

107051 Szociális étkeztetés 

107052 Házi segítségnyújtás 

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

107054 Családsegítés 

092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás feladatai a  

szakképző iskolákban 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú  közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

013350 

 

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok    

 

 

 

 

 

 

 

4. Az Alapító Okirat Gazdálkodási besorolása, jogköre című része hatályát veszti. 

 

5. Az Alapító Okirat „Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) 

megjelölése” pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

              Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

     -  a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszony 

 - a Polgári Törvénykönyv alapján polgári jogi jogviszony 

            - a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény alapján munkaviszony 

 

Kecskemét, 2014. ……… 

 Dr. Zombor Gábor 

 polgármester 

 



 

ZÁRADÉK 

 

Az alapító okirat módosítását Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

…/2014. (II.12.) határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen alapító okirat-módosítás 2014. január 1-jén lép hatályba. 

 

Kecskemét, 2014. ………………………. 

  
                                                             Dr. Zombor Gábor  

polgármester  

                                       Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett adatokkal. 

 

Kecskemét, 2014. …. 

 

 Finta Zita 

   osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…./2014. (II.12.) határozata 8. melléklete 

 

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi 

Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvényben és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § 

(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt 

tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:  



 

Költségvetési szerv neve: Egészségügyi és Szociális Intézmények 

Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem 

Háziorvosi Oktató Központja 

Költségvetési szerv rövid neve: Egészségügyi és Szociális Intézmények 

Igazgatósága 

Jogelőd: Egészségügyi Alapellátási Intézmények és Bölcsődék 

Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi 

Oktató Központja 

Székhelye: Kecskemét, Piaristák tere 7. 

Telephelyei: 

Cím Funkció 

Kecskemét, Czollner tér 7. orvosi rendelő 

Kecskemét, Hunyadi tér 2 orvosi rendelő 

Kecskemét, Széchenyi sétány 6. orvosi rendelő (két hrsz. alatt 2 db rendelő) 

Kecskemét, Kada Elek u.4/a.  orvosi rendelő 

Kecskemét, Nyíri út 61. orvosi rendelő 

Kecskemét, Nyíri út 63. orvosi rendelő 

Kecskemét, Kossuth L. u. 79. orvosi rendelő és szolgálati lakás 

Kecskemét, Körtefa u. 1. orvosi rendelő 

Kecskemét, Batthyány u. 16.  orvosi rendelő 

Kecskemét, Batthyány u. 20.  orvosi rendelő, lelki elsősegély telefonszolgálat 

Kecskemét, Batthyány u. 22.  védőnői szolgálat 

Kecskemét, Csongrádi u. 1 orvosi rendelő 

Kecskemét, Rávágy tér 5. orvosi rendelő 

Kecskemét, Piaristák tere 7 orvosi rendelő 

Kecskemét, Gizella tér 1/b. orvosi rendelő 

Kecskemét-Matkó, Fő u. 32.  orvosi rendelő 

Kecskemét, Tóth László sétány 2. bölcsőde 

Kecskemét, Forradalom u. 5.  bölcsőde, házi gyermekfelügyelet, gyermekek 

napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb 

szolgáltatások(Tündérház szolgáltatások) 

Kecskemét, Daróczi köz 16.  bölcsőde 

Kecskemét, Klapka u. 18. bölcsőde 

Kecskemét, Lánchíd u. 14. napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb 

szolgáltatások (Tündérház szolgáltatások) bölcsőde, 

házi gyermekfelügyelet, gyermekek   

Kecskemét, Mátis Kálmán u. 6 bölcsőde 

Kecskemét, Széchenyi sétány. 2 bölcsőde 

Kecskemét, Fecske u. 20 családsegítő szolgálat, gyermekjóléti központ, 

támogató szolgálat 

Kecskemét, Horváth Döme körút 1 idősek nappali ellátása, étkeztetés, házi 

segítségnyújtás,  

nyugdíjasházi gondozószolgálat 

Kecskemét, Margaréta u. 2. idősek nappali ellátása, étkeztetés, házi 

segítségnyújtás 

Kecskemét, Nyíri út 77/C. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nyugdíjasházi 

gondozószolgálat 

Kecskemét, Nyíri út 77/B. nyugdíjasházi gondozószolgálat 

Kecskemét, Posta u. 7. idősek nappali ellátása, étkeztetés, házi 

segítségnyújtás 

Kecskemét, Kápolna u. 8. idősek nappali ellátása, étkeztetés 

Kecskemét, Csongrádi u. 26. házi segítségnyújtás 

Kecskemét, Ipoly u. 1. fogyatékosok nappali ellátása 

Kecskemét, Fecske u. 7. irattár, raktár 



Kecskemét, Széchenyi stny. 4. ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség 

Kecskemét, Mezei u. 34. ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség 

Kecskemét, Nyíri út 77/A. idősek otthona, időskorúak gondozóháza, demens 

ellátás 

Kecskemét, Szent László város 1.  idősek otthona, demens ellátás, fogyatékosok otthona 

Kecskemét, Belsőnyír 327. idősek otthona 

Kecskemét, Március 15. u. 70 garázs, raktár 

Városföld, Felszabadulás u. 6/a.  ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak szerinti szociális 

alapszolgáltatás és szociális szakellátás; 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak szerinti 

gyermekjóléti alapellátás; 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben foglaltak szerinti egészségügyi alapellátás 

Főtevékenység államháztartási szakágazati 

besorolása: 

873000 idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

Működési köre / illetékessége: 
Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területe; 

A szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti központ esetében Kecskemét 

Megyei Jogú Város és Városföld Község közigazgatási területe. 

Bentlakásos intézmények, valamint egészségügyi szolgáltatások esetében a működési engedélyben 

meghatározott működési terület. 

Az ügyeleti szolgálat esetében Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területe, valamint Ágasegyháza, 

Ballószög, Fülöpháza, Fülöpjakab, Helvécia, Jakabszállás, Kerekegyháza, Kunbaracs, Ladánybene, Nyárlőrinc, 

Orgovány, Városföld települések közigazgatási területe. 

Törzskönyvi száma: 340225 

Irányító szerv neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Irányító szerv székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

Alapító / Fenntartó neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Alapító / Fenntartó székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

A költségvetési szerv jogállása: Jogi személy 

Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

Szakmai alaptevékenységei: 

 

háziorvosi alapellátás 

- felnőtt háziorvosi szolgálat 

- házi gyermekorvosi szolgálat 

háziorvosi ügyeleti ellátás 

- felnőtt ügyelet 

- gyermek ügyelet 

fogorvosi alapellátás 

fogorvosi ügyeleti ellátás 

fogorvosi szakellátás 

- fogászati röntgen 

- iskolafogászat 

egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

- vérvételi helyek 

foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

- területi védőnői tevékenység 

- anyatejgyűjtő állomás működtetése 

ifjúság-egészségügyi gondozás 

fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 

- fogyatékosok otthona 

fogyatékossággal élők nappali ellátása 

- értelmi fogyatékosok napközi otthona 

támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét 



segítő programok, támogatások 

időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

- idősek otthona 

időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 

- időskorúak gondozóháza 

idősek, demens betegek nappali ellátása 

az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 

gyermekek napközbeni ellátása 

- bölcsődei ellátás, gondozás 

- fogyatékos gyermekek bölcsődei ellátása 

- sószobai szolgáltatás, 

- játék-kölcsönzés 

- időszakos gyermekfelügyelet 

- nyújtott nyitva tartás, 

- házi gyermekfelügyelet 

gyermekjóléti szolgáltatások (gyermekjóléti központban) 

- gyermekjóléti szolgálat 

- kórházi szociális munka 

- utcai, lakótelepi szociális munka 

- kapcsolattartási ügyelet 

- iskolai szociális munka 

a gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

szociális étkeztetés 

házi segítségnyújtás 

- házigondozó szolgálat 

- nyugdíjasházi gondozószolgálat 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

családsegítés 

- családsegítő szolgálat 

- lelki elsősegély telefonszolgálat 

szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás 

feladatai a szakképző iskolákban 

iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

országos közfoglalkoztatási program 

közfoglalkoztatási mintaprogram 

az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

 

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti megjelölése 

072111 Háziorvosi alapellátás 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

072311 Fogorvosi alapellátás 

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 

072313 Fogorvosi szakellátás 

072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 

101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 



101270 

 

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, 

támogatások 

102021 Időskorúak, demens betegek  tartós bentlakásos ellátása 

102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 

102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 

104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

107051 Szociális étkeztetés 

107052 Házi segítségnyújtás 

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

107054 Családsegítés 

092231 

 

Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás feladatai a 

szakképző iskolákban 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú  közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok  

Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

hrsz.:  cím: funkció: 

603 Czollner tér 7. orvosi rendelő 

6959 Hunyadi tér 2. orvosi rendelő 

3708/8 Széchenyi sétány 6. orvosi rendelő 

3708/7 Széchenyi sétány 6. orvosi rendelő (gyógyszertárban kialakított) 

4665 Kada Elek u.4/a. orvosi rendelő 

3791/30/A/60, 61 Nyíri út 61. orvosi rendelő 

3791/31/A/2 Nyíri út 63. orvosi rendelő 

20452/1 Kossuth L. u. 79. orvosi rendelő és szolgálati lakás  

10644 Körtefa u. 1. orvosi rendelő 

192/1/A/120 Batthyány u. 16. orvosi rendelő (gyógyszertárban kialakított) 

192/1/A/122 Batthyány u. 20. orvosi rendelő, lelki elsősegély telefonszolgálat 

192/1/A/123 

 

Batthyány u. 22. 

 

orvosi rendelő (kivéve a külön bejáratú 72,34 m
2
  

nagyságú ingatlanrészt) 

483/A/5 Csongrádi u. 1. orvosi rendelő (gyógyszertárban kialakított) 

2163/A/8 Rávágy tér 5. orvosi rendelő  

4035/1 Piaristák tere 7. orvosi rendelő (2569/3321 tulajdoni hányada) 

8000/2/A/4 Gizella tér 1/b. orvosi rendelő 

25662 

 

Kmét-Matkó, Fő u. 32. 

 

orvosi rendelő  

(óvoda épületében kialakított 73,4 m
2
) 

17/33 Tóth László sétány. 2. bölcsőde 

3803/7 

 

Forradalom u. 5. 

 

bölcsőde, házi gyermekfelügyelet 

Tündérház szolgáltatások 

6396/1 Daróczi köz 16. bölcsőde 

1194 Klapka u. 18. bölcsőde 

3791/60 

 

Lánchíd u. 14. 

 

bölcsőde, házi gyermekfelügyelet 

Tündérház szolgáltatások 



2171 Mátis Kálmán u. 6. bölcsőde 

3727/4 Széchenyi sétány 2. bölcsőde 

1220 

 

 

Fecske u. 20. 

 

 

gyermekjóléti központ, családsegítő szolgálat 

támogató szolgálat 

(kivéve a más szervezet részére ingyenes   

használatba adott 291 m
2
 nagyságú ingatlanrészt) 

187 

 

 

Horváth Döme körút 1. 

 

 

idősek nappali ellátása, étkeztetés,  

házi segítségnyújtás 

nyugdíjasházi gondozószolgálat 

10577/37/A/1 Margaréta u. 2. idősek nappali ellátása, étkeztetés,  

10577/37/A/4  házi segítségnyújtás 

10577/34/A/51 

 

 

Nyíri út 77/C. 

 

 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 4 szakmai  

központtal 

nyugdíjasházi gondozószolgálat 

10577/35/A/102 Nyíri út 77/B. nyugdíjasházi gondozószolgálat 

20435 

 

Posta u. 7. 

 

idősek nappali ellátása, étkeztetés,  

házi segítségnyújtás 

3435/A/4 Kápolna u. 8. idősek nappali ellátása, étkeztetés, 

853 

 

Csongrádi u. 26. 

 

házi segítségnyújtás (használati megosztási  

vázrajz alapján használt ingatlanrész)  

2257 Ipoly u. 1. fogyatékosok nappali ellátása 

1204 Fecske u. 7. irattár, raktár 

3708/24/A/15 Széchenyi sétány 4. ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség 

1849 Mezei u. 34. ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség 

10577/76 Nyíri út 77/A. idősek otthona, gondozóháza, demens ellátás 

8355/1 

 

Szent László város 1. 

 

idősek otthona, demens ellátás,  

fogyatékosok otthona  

8354/4 Szent László város 1. gazdasági épület 

04/2 Belsőnyír 327. idősek otthona 

3791/51/A/39 Március 15. u. 70. g garázs, raktár 

396 

 

 

Városföld, Felszabadulás u. 

6/a.  

 

ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség 

(megállapodás és ellátási szerződés alapján használt 

ingatlanrész) 

Feladatellátást szolgáló vagyon: 

Az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) tulajdonában levő fenti ingatlanok 

Vagyon feletti rendelkezés: 

A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint 

kell eljárni. A Városföld, Felszabadulás u. 6/a. szám alatti ingatlan esetében a Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és Városföld Község Önkormányzata között étkeztetés, házi segítségnyújtás és családsegítés 

ellátásokra létrejött megállapodásban, valamint a gyermekjóléti szolgáltatásra létrejött ellátási szerződésben 

foglaltak szerint kell eljárni. 

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

Az intézmény vezetőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 

szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-a alapján – bízza meg. 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 - a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszony 

- a Polgári Törvénykönyv alapján polgári jogi jogviszony 

- a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény alapján munkaviszony 



 

Kecskemét, 2014. ………………………….. 

 Dr. Zombor Gábor 

 polgármester 

 

 

 

 

ZÁRADÉK 

 

Az alapító okiratot Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a …/2014. 

(II.12.) határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen egységes szerkezetű alapító okirat 2014. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg 

a 312/2013. (XI.28.) határozattal jóváhagyott alapító okirat hatályát veszti.  

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett adatokkal. 

 

Kecskemét, 2014. …. 

 

 Finta Zita 

   osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

               …./2014. (II.12.) határozata 9. melléklete 

 

 

 

Széchenyivárosi Óvoda  
ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

 

A Széchenyivárosi Óvoda Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

136/2013. (V. 30.) határozatával elfogadott alapító okiratát (továbbiakban: Alapító Okirat) az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése alapján, figyelemmel a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvényre Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

következő tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

 

2. Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

„Az alapító okirat száma: SZO2014/a” 

 

3. Az Alapító Okirat 16. pontja az alábbiakra módosul: 

 

„Főtevékenységének államháztartási                 

szakágazati száma és megnevezése: 

851020 Óvodai nevelés” 

        „16. Működtetéssel és étkeztetéssel összefüggő feladatok: 

Ellátja az alábbi ingatlanokban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott 

köznevelési intézmények működtetésével összefüggő feladatokat, melynek részleteit külön 

Megállapodás tartalmazza, továbbá a gyermekek, tanulók intézményi étkeztetésével 



 

 

 

 

4. Az Alapító Okirat 18. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

      „18. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása: 

 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

091220 
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 

092120 
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

096020 Iskolai intézményi étkeztetés 

098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai” 

        

5. Az Alapító Okirat 20. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 

 

„Telephelyei, a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon és a maximálisan  

felvehető gyermekek száma:” 

 

6. Az Alapító Okirat 22. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

        

kapcsolatos feladatokat. 

telephely megnevezése típusa helyrajzi száma 

6000 Kecskemét, Lunkányi János u. 10. iskola 3727/3 

6000 Kecskemét, Lánchíd u. 18. iskola  3791/59 

6000 Kecskemét, Forradalom u. 1. iskola 3803/9 

6000 Kecskemét, Nyíri út 30. iskola 2506/3 

6000 Kecskemét, Szalag u. 9. iskola  2814” 

 

 



 „A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell 

eljárni.” 

 

7. Az Alapító Okirat 23. pontja az alábbiak szerint módosul:  

  

„Az intézmény vezetőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 

pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.)  Korm. rendelet alapján bízza meg.” 

 

 

 

 

 

 

Z Á R A D É K 

 

 

Az alapító okirat módosítását Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2014. (II. 12.) határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen alapító okirat - módosítás 2014. január 1-jén lép hatályba. 

 

Kecskemét, 2014. február … 

 

 

 

                                            Dr. Zombor Gábor 

                                                                                     polgármester  

                                                                     Kecskemét Megyei Jogú Város 

                                                                                   Önkormányzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

             …./2014. (II.12.) határozata 10. melléklete 

 

 

SZÉCHENYIVÁROSI ÓVODA 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) 

bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően, figyelemmel a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltakra az alábbi alapító okiratot adja ki: 

 

1. Költségvetési szerv neve: Széchenyivárosi Óvoda  

2. Székhelye: 6000 Kecskemét, Lánchíd u. 16. 

3. Jogszabályban meghatározott 

közfeladata: 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvényben foglaltak szerinti tevékenység 

4. Főtevékenységének államháztartási 

szakágazati száma és megnevezése: 
851020 Óvodai nevelés 

5. Működési köre / illetékessége: Kecskemét közigazgatási területe 

6. Törzskönyvi száma: 542858 

7. Az alapító okirat száma: SZO2014/a 

8. Típusa: óvoda 

9. OM azonosítója: 201867 

10. Irányító szerv neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

11. Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

12. Alapító / Fenntartó neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 



13. Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

14. A költségvetési szerv jogállása: Jogi személy  

15. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

 16. Működtetéssel és étkeztetéssel összefüggő feladatok: 

 

Ellátja az alábbi ingatlanokban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott 

köznevelési intézmények működtetésével összefüggő feladatokat, melynek részleteit külön 

Megállapodás tartalmazza, továbbá a gyermekek, tanulók intézményi étkeztetésével kapcsolatos 

feladatokat. 

 

telephely megnevezése típusa helyrajzi száma 

6000 Kecskemét, Lunkányi János u. 10. iskola 3727/3 

6000 Kecskemét, Lánchíd u. 18. iskola 3791/59 

6000 Kecskemét, Forradalom u. 1. iskola 3803/9 

6000 Kecskemét, Nyíri út 30. iskola 2506/3 

6000 Kecskemét, Szalag u. 9. iskola 2814 

 

17. Alaptevékenysége: 

 A jóváhagyott helyi óvodai nevelési program szerinti óvodai nevelés. 

 Sajátos nevelési igényű, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos, 

tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek nevelése valamint a szakértői 

bizottság javaslata alapján integrálható látás,- hallássérült, gyermek integrált nevelése 

igény szerint utazó gyógypedagógiai szolgáltatás igénybevételével. 

 Óvodai fejlesztő program működtetése a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 173.§ -a 

szerint. 

 Kifutó rendszerben (Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, részére a 

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E.§ szerinti óvodai fejlesztő program működtetése, 

nevelés-oktatás az Integrációs Program alkalmazásával.) 

 Óvodai intézményi közétkeztetés. 

 Iskolai intézményi közétkeztetés. 

 Munkahelyi vendéglátás.  

 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása. 

 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása. 

 

18.  Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

 

 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 



091220 
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 

092120 
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

096020 Iskolai intézményi étkeztetés 

098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 
 

 

 

19. Tagintézményei: 

1. Széchenyivárosi Óvoda Lánchíd Utcai Óvodája 

6000 Kecskemét, Lánchíd utca 16. 

 

2. Széchenyivárosi Óvoda Forradalom Utcai Óvodája 

6000 Kecskemét, Forradalom utca 3. 

 

3. Széchenyivárosi Óvoda Széchenyi Sétányi Óvodája 

6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 1. 

 

 

20. Telephelyei, a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon és a maximálisan felvehető gyermekek 

száma: 

 

telephely megnevezése helyrajzi száma férőhely 

6000 Kecskemét, Lánchíd u. 16. 3791/59 208 

6000 Kecskemét, Forradalom u. 3. 3803/8 180 

6000 Kecskemét, Izsáki út 5. ID/I. 80 

6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 1. 3727/2 130 

6000 Kecskemét, Akadémia krt. 48. 3731/A/1,10 39 

6000 Kecskemét, Juhar u. 11. ID/II. 72 

 

Az ID/I. jelű helyrajzi számú ingatlan a Gyógyszerészeti és Egészségügyi, Minőségfejlesztési, 

Szervezetfejlesztési Intézet továbbiakban: GYEMSZI), az ID/II.      jelű helyrajzi számú ingatlan a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: SZGYF) vagyonkezelésében áll, az 

intézmények ingyenes használati joggal rendelkeznek. 

 

21. Feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló fent megjelölt ingatlanvagyon az 

intézmény és a GYEMSZI, valamint a SZGYF vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök. 

 



 

 

 

Z Á R A D É K  

 

 

Az alapító okiratot Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése        …/2014. (II. 

12.) határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen egységes szerkezetű alapító okirat 2014. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 136/2013. (V. 30.) határozatával 

jóváhagyott alapító okirat hatályát veszti. 

Kecskemét, 2014. február … 

 

                                            Dr. Zombor Gábor 

                                                                                     polgármester  

                                                                     Kecskemét Megyei Jogú Város 

                                                                                   Önkormányzata 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

22. Vagyon feletti rendelkezés: 

 

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról 

szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell eljárni. 

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység rendeltetésszerű működésének 

veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe. 

 

 

 

 A GYEMSZI és az SZGYF kezelésében lévő vagyontárgyak tekintetében a Megállapodásban 

foglaltak szerint kell eljárni. 

 

23. Az intézményvezető megbízási rendje: 

 

Az intézmény vezetőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)  Korm. rendelet alapján bízza meg. 

 

24. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

 közalkalmazotti jogviszony
 

 munkaviszony (Munka Törvénykönyve szerint) 

 megbízásos jogviszony 



A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett adatokkal. 

 

Kecskemét, 2014. …  

 Finta Zita 

 osztályvezető 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

             …./2014. (II.12.) határozata 11. melléklete 

 

 

Corvina Óvoda  
ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

 

A Corvina Óvoda Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 136/2013. (V. 

30.) határozatával elfogadott alapító okiratát (továbbiakban: Alapító Okirat) az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdés alapján, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvényre Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

következő tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

      „Főtevékenységének államháztartási            851020 Óvodai nevelés” 

szakágazati száma és megnevezése: 
 

2. Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

      „Az alapító okirat száma: CO2014/a” 

 

3. Az Alapító Okirat 10-22. pontja 10-24. pontra módosul. 

 

4. Az Alapító Okirat eredeti 14. pontja az alábbiakra módosul:  

 
      „16. Működtetéssel és étkeztetéssel összefüggő feladatok: 

Ellátja az alábbi ingatlanokban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: 

Központ) által fenntartott köznevelési intézmények működtetésével összefüggő feladatokat, 

melynek részleteit külön Megállapodás tartalmazza, továbbá a gyermekek, tanulók 

intézményi étkeztetésével kapcsolatos feladatokat. 

 

telephely megnevezése típusa helyrajzi száma 

6000 Kecskemét, Mátyás Király körút 46. iskola 6323/1 

6000 Kecskemét, Kandó Kálmán u. 14. iskola 7063 

6000 Kecskemét, Katona Zsigmond u. 1. iskola 0377/3 

6000 Kecskemét, Mártírok u. 29. iskola 8319” 
 

 



5. Az Alapító Okirat eredeti 16. pontja az alábbiak szerint módosul:  

      

      „18. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása: 

 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

091220 
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 

092120 
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

096020 Iskolai intézményi étkeztetés” 

       

6. Az Alapító Okirat eredeti 20. pontja első bekezdése az alábbiak szerint módosul:            

 

 „A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell 

eljárni.” 

 

7. Az Alapító Okirat eredeti 21. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

„Az intézmény vezetőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)  Korm. 

rendelet alapján bízza meg.” 

 

 

Z Á R A D É K 

 

 

Az alapító okirat módosítását Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

…/2014. (II. 12.) határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen alapító okirat - módosítás 2014. január 1-jén lép hatályba. 

Kecskemét, 2014. február … 

                                          Dr. Zombor Gábor 



                                                                                     polgármester  

                                                                     Kecskemét Megyei Jogú Város 

                                                                                   Önkormányzata  

 

 

 

 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

            …./2014. (II.12.) határozata 12. melléklete 

 

 

CORVINA ÓVODA 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) 

bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően, figyelemmel a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltakra az alábbi alapító okiratot adja ki: 

 

1. Költségvetési szerv neve: Corvina Óvoda  

2. Székhelye: 6000 Kecskemét, Csokor u. 9. 

3. Jogszabályban meghatározott 

közfeladata: 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvényben foglaltak szerinti tevékenység 

4. Főtevékenységének államháztartási 

szakágazati száma és megnevezése: 

851020 Óvodai nevelés 

5. Működési köre / illetékessége: Kecskemét közigazgatási területe 

6. Törzskönyvi száma: 542870 

7. Az alapító okirat száma: CO2014/a 

8. Típusa: óvoda 

9. OM azonosítója: 201868 

10. Irányító szerv neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

11. Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

12. Alapító / Fenntartó neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

13. Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

14. A költségvetési szerv jogállása: Jogi személy  

15. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

16. Működtetéssel és étkeztetéssel összefüggő feladatok: 

Ellátja az alábbi ingatlanokban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott 

köznevelési intézmények működtetésével összefüggő feladatokat, melynek részleteit külön 

Megállapodás tartalmazza, továbbá a gyermekek, tanulók intézményi étkeztetésével 

kapcsolatos feladatokat. 



 

telephely megnevezése típusa helyrajzi száma 

6000 Kecskemét, Mátyás Király körút 46. iskola 6323/1 

6000 Kecskemét, Kandó Kálmán u. 14. iskola 7063 

6000 Kecskemét, Katona Zsigmond u. 1. iskola 0377/3 

6000 Kecskemét, Mártírok u. 29. iskola 8319 
 

 

17. Alaptevékenysége: 

 A jóváhagyott helyi óvodai nevelési program szerinti óvodai nevelés. 

 sajátos nevelési igényű, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos, 

tartós és súlyos rendellenességével küzdő, valamint a szakértői bizottság javaslata 

alapján integrálható mozgáskorlátozott és enyhe értelmi fogyatékos gyermekek integrált 

nevelése, óvodai ellátása, igény szerint utazó gyógypedagógiai szolgáltatás 

igénybevételével. 

 A Mártírok úti óvodában magyar nyelvű cigány kulturális nevelés 

   Óvodai fejlesztő program működtetése a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelt 173.§ -a 

szerint. 

   Kifutó rendszerben (Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, részére a 

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E.§ szerinti óvodai fejlesztő program működtetése, 

nevelés-oktatás az Integrációs Program alkalmazásával.) 

 Óvodai intézményi közétkeztetés. 

 Iskolai intézményi közétkeztetés. 

 Munkahelyi vendéglátás. 

 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás. 

 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása. 

 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása 

 

18. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása: 

 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai  

feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

091220 
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával  

összefüggő működtetési feladatok 

092120 
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával  

összefüggő működtetési feladatok 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

096020 Iskolai intézményi étkeztetés 
 

19. Tagintézményei:  
 

1. Corvina Óvoda Ceglédi Úti Óvodája 

      6000 Kecskemét, Ceglédi u. 5-7. 

 

2. Corvina Óvoda Ifjúsági Úti Óvodája 



6000 Kecskemét, Ifjúság u. 1. 

 

3. Corvina Óvoda Műkertvárosi Óvodája  

6000 Kecskemét, Csokor u. 9. 

 

20. Telephelyei, a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon és a maximálisan felvehető gyermekek 

száma: 

 

telephely megnevezése helyrajzi száma férőhely 

6000 Kecskemét, Kandó Kálmán u. 14. 7063 81 

6000 Kecskemét, Katona Zsigmond u. 1. 0377/3 23 

6000 Kecskemét, Mártírok u. 29. 8319 21 

6000 Kecskemét, Ceglédi út 5-7. 6135, 6136, 6137 143 

6000 Kecskemét, Ifjúság u. 1. 6979 130 

6000 Kecskemét, Nyitra u. 4. 5744/2 76 

6000 Kecskemét, Mikszáth Kálmán körút 30. 5387 38 

6000 Kecskemét, Csokor u. 9. 8002/1 79 

6000 Kecskemét, Platán u. 1. 15397 79 

6000 Kecskemét, Mártírok u. 31. 8319 49 

6000 Kecskemét, Jász u. 32/a. ID 100 

ID a Korall Kft. tulajdonában lévő ingatlan. 

 

21. Feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló fent megjelölt ingatlanvagyon, az 

intézmény és a Központ vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök. 

 

22. Vagyon feletti rendelkezés: 

 

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról 

szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell eljárni. 

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 

veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe. 

 Központ tulajdonában lévő vagyontárgyak tekintetében a Megállapodásban foglaltak szerint 

kell eljárni. 

23. Az intézményvezető megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)  Korm. rendelet alapján bízza meg. 

 

24. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

 közalkalmazotti jogviszony
 

 munkaviszony (Munka Törvénykönyve szerint) 

 megbízásos jogviszony 

 



Z Á R A D É K  

 

 

Az alapító okiratot Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése        …/2014. (II. 

12.) határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen egységes szerkezetű alapító okirat 2014. január 1-jén lép hatályba ezzel egyidejűleg a 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 136/2013. (V. 30.) 

határozatával jóváhagyott alapító okirat hatályát veszti. 

 

Kecskemét, 2014. február … 

 

 

 

                                      Dr. Zombor Gábor 

                                                                                     polgármester  

                                                                     Kecskemét Megyei Jogú Város 

                                                                                   Önkormányzata  



 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

            …./2014. (II.12.) határozata 13. melléklete 

 

 

Belvárosi Óvoda 
ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

 

A Belvárosi Óvoda Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 136/2013. (V. 

30.) határozatával elfogadott alapító okiratát (továbbiakban: Alapító Okirat) az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet 5. § (1) - (2) bekezdése alapján, figyelemmel a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvényre Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

következő tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

    „Főtevékenységének államháztartási                851020 Óvodai nevelés” 

       szakágazati száma és megnevezése: 
 

2. Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

    „Az alapító okirat száma: BO2014/a” 

 

3.  Az Alapító Okirat 10-22. pontja 10-24. pontra módosul. 

 

4. Az Alapító Okirat eredeti 14. pontja az alábbiakra módosul:  

 
    „16. Működtetéssel és étkeztetéssel összefüggő feladatok: 

Ellátja az alábbi ingatlanokban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által 

fenntartott köznevelési intézmények működtetésével összefüggő feladatokat, melynek 

részleteit külön Megállapodás tartalmazza, továbbá a gyermekek, tanulók intézményi 

étkeztetésével kapcsolatos feladatokat. 
 

Telephely megnevezése típusa helyrajzi száma 

6000 Kecskemét, Katona József tér 14. iskola 466 

6000 Kecskemét, Hoffmann János u. 8. iskola 3332 

6000 Kecskemét, Boldogasszony tér 7. iskola 2328 

6000 Kecskemét, Czollner tér 1. iskola 607/2 

6000 Kecskemét, Mátis Kálmán u. 8. iskola 2170 

6000 Kecskemét, Cserhát u. 1. iskola, tornacsarnok 
9207/1, 9207/3, 

9207/4 

6000 Kecskemét, Fecske u. 8. nevelési tanácsadó  1211/7” 

 

 

 



5. Az Alapító Okirat eredeti 16. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„18. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása: 

 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

091220 
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 

092120 
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

096020 Iskolai intézményi étkeztetés 

098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai” 

        

6. Az Alapító Okirat eredeti 20. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

 „A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell 

eljárni.” 

 

7. Az Alapító Okirat eredeti 21. pontja az alábbiak szerint módosul: 

  

„Az intézmény vezetőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)  Korm. 

rendelet alapján bízza meg.” 

Z Á R A D É K 

 

 

Az alapító okirat módosítását Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

.../2014. (II. 12.) határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen alapító okirat - módosítás 2014. január 1-jén lép hatályba. 

Kecskemét, 2014. február … 

                                           Dr. Zombor Gábor 

                                                                                     polgármester  

                                                                     Kecskemét Megyei Jogú Város 

                                                                                   Önkormányzata  
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 



             …./2014. (II.12.) határozata14. melléklete 

 

 

BELVÁROSI ÓVODA 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) 

bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően, figyelemmel a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltakra az alábbi alapító okiratot adja ki: 

 

1. Költségvetési szerv neve: Belvárosi Óvoda 

2. Székhelye: 6000 Kecskemét, Mátis Kálmán u. 4. 

3. Jogszabályban meghatározott 

közfeladata: 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben 

foglaltak szerinti tevékenység 

4. Főtevékenységének államháztartási 

szakágazati száma és megnevezése: 

851020 Óvodai nevelés 

5. Működési köre / illetékessége: Kecskemét közigazgatási területe 

6. Törzskönyvi száma: 542836  

7. Az alapító okirat száma: BO2014/a 

8. Típusa: óvoda 

9. OM azonosítója: 201865 

10. Irányító szerv neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

11. Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

12. Alapító / Fenntartó neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

13. Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

14. A költségvetési szerv jogállása: Jogi személy 

15. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

16. Működtetéssel és étkeztetéssel összefüggő feladatok: 

 

Ellátja az alábbi ingatlanokban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési 

intézmények működtetésével összefüggő feladatokat, melynek részleteit külön Megállapodás 

tartalmazza, továbbá a gyermekek, tanulók intézményi étkeztetésével kapcsolatos feladatokat. 

 

Telephely megnevezése típusa helyrajzi száma 

6000 Kecskemét, Katona József tér 14. iskola 466 

6000 Kecskemét, Hoffmann János u. 8. iskola 3332 

6000 Kecskemét, Boldogasszony tér 7. iskola 2328 

6000 Kecskemét, Czollner tér 1. iskola 607/2 

6000 Kecskemét, Mátis Kálmán u. 8. iskola 2170 



6000 Kecskemét, Cserhát u. 1. iskola, tornacsarnok 9207/1, 9207/3, 9207/4 

6000 Kecskemét, Fecske u. 8. nevelési tanácsadó 1211/7 
 

 

17. Alaptevékenysége:  

 

 A jóváhagyott helyi óvodai nevelési program szerinti óvodai nevelés. 

 Sajátos nevelési igényű, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos, tartós 

és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek nevelése, oktatása, valamint a szakértői 

bizottság javaslata alapján integrálható értelmi, beszéd,- látás,- hallás,- mozgássérült gyermek 

integrált nevelése, oktatása, igény szerint utazó gyógypedagógiai szolgáltatás 

igénybevételével. 

 Óvodai fejlesztő program működtetése a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 173.§ -a szerint. 

 Kifutó rendszerben (Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, részére a 

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E.§ szerinti óvodai fejlesztő program működtetése, 

nevelés-oktatás az Integrációs Program alkalmazásával.) 

 Óvodai intézményi közétkeztetés. 

 Iskolai intézményi közétkeztetés. 

 Munkahelyi vendéglátás. 

 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása. 

 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása 

 

18. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása: 

 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

091220 
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával  

összefüggő működtetési feladatok 

092120 
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával  

összefüggő működtetési feladatok 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

096020 Iskolai intézményi étkeztetés 

098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 
 

 

 

 

19. Tagintézményei: 

1. Belvárosi Óvoda Árpádvárosi Óvodája 

6000 Kecskemét, Tóth László sétány 1. 

2. Belvárosi Óvoda Mátis Kálmán Utcai Óvodája 

6000 Kecskemét, Mátis Kálmán utca 4. 

 



20. Telephelyei, a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon és a maximálisan felvehető gyermekek 

száma: 

 

telephely megnevezése helyrajzi száma férőhely 

6000 Kecskemét, Mátis Kálmán u. 8. 2170 205 

6000 Kecskemét, Tóth László sétány 1. 17/10 186 

6000 Kecskemét-Matkó, Fő u. 32. 25662 21 

6000 Kecskemét, Csongrádi u. 39. 764 55 

6000 Kecskemét, Klapka u. 14. 1192 69 

6000 Kecskemét, Mátis Kálmán u. 4. 2172 124 

6000 Kecskemét, Szabadkai u. 1/a 9325/1 75 

6000 Kecskemét, Juhász u. 1. 8538 50 
 

 

21. Feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló fent megjelölt ingatlanvagyon, az 

intézmény és a Központ vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök. 

 

22. Vagyon feletti rendelkezés: 

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell eljárni. 

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű 

működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe. 

 Központ tulajdonában lévő vagyontárgyak tekintetében a Megállapodásban foglaltak 

szerint kell eljárni. 

 

23. Az intézményvezető megbízási rendje: 

 

Az intézmény vezetőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján bízza meg. 

 

 

 

 

24. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

 a közalkalmazotti jogviszony
 

 munkaviszony (Munka Törvénykönyve szerint) 

 megbízásos jogviszony 

 

 

  

Z Á R A D É K  

 

 



Az alapító okiratot Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …/2014. (II. 

12.) határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen egységes szerkezetű alapító okirat 2014. január 1-jén lép hatályba ezzel egyidejűleg a 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 136/2013. (V. 30.) 

határozatával jóváhagyott alapító okirat hatályát veszti. 

 

 

Kecskemét, 2014. február … 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Dr. Zombor Gábor    

                                                                    polgármester 

                                                                Kecskemét Megyei Jogú Város 

                                                                    Önkormányzata 
 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett adatokkal. 

 

Kecskemét, 2014. … 

 

    

 Finta Zita 

 osztályvezető 

 

 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

             …./2014. (II.12.) határozata 15. melléklete 

 

Kálmán Lajos Óvoda  
ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

 

A Kálmán Lajos Óvoda Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

136/2013. (V. 30.) határozatával elfogadott alapító okiratát (továbbiakban: Alapító Okirat) az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII. 



31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) alapján, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvényre Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a következő 

tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

      „Főtevékenységének államháztartási                 851020 Óvodai nevelés” 

      szakágazati száma és megnevezése: 
 

2. Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

       „Az alapító okirat száma: KLO2014/a” 

 

3. Az Alapító Okirat 10-22. pontja 10-24. pontra módosul. 

 

4. Az Alapító Okirat eredeti 14. pontja az alábbiakra módosul:  
 

      „16. Működtetéssel és étkeztetéssel összefüggő feladatok: 

 

 Ellátja Kecskemét Megyei Jogú Város területén a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ (továbbiakban: Központ) által fenntartott és működtetett Kecskemét, 

Juhar u. 23. szám alatti köznevelési intézményben a tanulók intézményi 

étkeztetésével kapcsolatos feladatokat. 

 Ellátja az alábbi ingatlanokban a Központ által fenntartott köznevelési intézmények 

működtetésével összefüggő feladatokat, melynek részleteit külön Megállapodás 

tartalmazza, továbbá a gyermekek, tanulók intézményi étkeztetésével kapcsolatos 

feladatokat. 

 

telephely megnevezése típusa helyrajzi száma 

6000 Kecskemét Alkony u. 11. iskola 12464/16 

6000 Kecskemét, Boróka u. 4. iskola 11748/4 

6044 Hetényegyháza, Iskola u.1. iskola 20797/1 

6044 Hetényegyháza, Móricz Zs. u. 9. iskola 20474 

6008 Méntelek, Kecskeméti út 41. iskola 10633/15, 10642” 
 

5. Az Alapító Okirat eredeti 16. pontja az alábbiak szerint módosul:  

     „18.  Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása: 

 

 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

091220 
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 



092120 
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

096020 Iskolai intézményi étkeztetés 

096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása” 

 

      

6. Az Alapító Okirat eredeti 20. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 

 „A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell 

eljárni.” 

 

 

7. Az Alapító Okirat eredeti 21. pontja az alábbiak szerint módosul:  

  

„Az intézmény vezetőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)  Korm. 

rendelet alapján bízza meg.” 

 

Z Á R A D É K 

 

 

Az alapító okirat módosítását Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2014. (II. 12.) határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen alapító okirat - módosítás 2014. január 1-jén lép hatályba. 

Kecskemét, 2014. február …             

                                                                               Dr. Zombor Gábor 

 polgármester 

 Kecskemét Megyei Jogú Város 

 Önkormányzata



 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

             …./2014. (II.12.) határozata 16. melléklete 

 

KÁLMÁN LAJOS ÓVODA 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) 

bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően, figyelemmel a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltakra az alábbi alapító okiratot adja ki: 

 

1. Intézmény neve: Kálmán Lajos Óvoda  

2. Székhelye: 6000 Kecskemét, Egyetértés u. 17. 

3. Jogszabályban meghatározott 

közfeladata: 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben 

foglaltak szerinti tevékenység 

4. Főtevékenységének államháztartási 

szakágazati száma és megnevezése: 

851020 Óvodai nevelés 

5. Működési köre: Kecskemét közigazgatási területe 

6. Törzskönyvi száma: 542847 

7. Az alapító okirat száma: KLO2014/a 

8. Típusa: Óvoda 

9. OM azonosítója: 201866 

10. Irányító szerv neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

11. Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

12. Alapító / Fenntartó neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

13.  Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

14. A költségvetési szerv jogállása: Jogi személy  

15. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

16. Működtetéssel és étkeztetéssel összefüggő feladatok: 

 

 Ellátja Kecskemét Megyei Jogú Város területén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

(továbbiakban: Központ) által fenntartott és működtetett Kecskemét, Juhar u. 23. szám alatti 

köznevelési intézményben a tanulók intézményi étkeztetésével kapcsolatos feladatokat. 

 Ellátja az alábbi ingatlanokban a Központ által fenntartott köznevelési intézmények 

működtetésével összefüggő feladatokat, melynek részleteit külön Megállapodás tartalmazza, 

továbbá a gyermekek, tanulók intézményi étkeztetésével kapcsolatos feladatokat. 

 

 

telephely megnevezése típusa helyrajzi száma 

6000 Kecskemét Alkony u. 11. iskola 12464/16 

6000 Kecskemét, Boróka u. 4. iskola 11748/4 



6044 Hetényegyháza, Iskola u.1. iskola 20797/1 

6044 Hetényegyháza, Móricz Zs. u. 9. iskola 20474 

6008 Méntelek, Kecskeméti út 41. iskola 10633/15, 10642 
 

 

17. Alaptevékenysége: 

 A jóváhagyott helyi óvodai nevelési program szerinti óvodai nevelés 

 Óvodai Integrációs Program működtetése 

 Sajátos nevelési igényű, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos, 

tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek nevelése, oktatása, valamint a 

szakértői bizottság javaslata alapján integrálható beszéd,- látás,- hallás,- mozgássérült és 

autista gyermek, tanuló integrált nevelése, oktatása, igény szerint utazó gyógypedagógiai 

szolgáltatás igénybevételével. Óvodai fejlesztő program működtetése a 20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendelet 173.§ -a szerint 

 Kifutó rendszerben óvodai fejlesztő program működtetése, nevelés-oktatás az    

integrációs Program alkalmazásával. hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek részére a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E.§ szerint 

 Óvoda - iskola program 

 Óvodai intézményi közétkeztetés 

 Iskolai intézményi közétkeztetés 

 Tanulók kollégiumi étkeztetése 

 Munkahelyi vendéglátás 

 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 

 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása 

 

18. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása: 

 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

091220 
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával  

összefüggő működtetési feladatok 

092120 
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

096020 Iskolai intézményi étkeztetés 

096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 
 

 

 

19. Intézményegységei: 

 

1. Kálmán Lajos Óvoda Egyetértés Utcai Óvodája  

  6000 Kecskemét, Egyetértés utca 15 -17. 

 

2. Kálmán Lajos Óvoda Hetényegyházi Óvodája  



  6044 Hetényegyháza, Pajtás utca 2.  

 

 20. Telephelyei, a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon és a maximálisan felvehető gyermekek 

száma: 

 

telephely megnevezése helyrajzi száma férőhely 

6000 Kecskemét, Egyetértés u. 15. 10572 141 

6000 Kecskemét, Egyetértés u. 17. 10573 98 

6000 Kecskemét, Boróka u. 2. 

11748/3 46 

11748/4 hrsz-ú ingatlanból 97,8 

m2 
23 

6008 Méntelek, Kecskeméti út 41. 10633/15 10642 50 

6044 Hetényegyháza, Pajtás u. 2. 20794/2 161 

6044 Hetényegyháza, Kossuth utca 17. 20313/2 30 
 

  

21. Feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló fent megjelölt ingatlanvagyon, az 

intézmény és a Központ vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök. 

 

22. Vagyon feletti rendelkezés: 

 

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról 

szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell eljárni. 

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 

veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe. 

 A Központ tulajdonában lévő vagyontárgyak tekintetében a Megállapodásban foglaltak szerint 

kell eljárni. 

 

 

 

 

 

23. Az intézményvezető megbízási rendje: 

 

Az intézmény vezetőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)  Korm. rendelet alapján bízza meg. 

 

24. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

 

 közalkalmazotti jogviszony 



 munkaviszony (Munka Törvénykönyve szerint) 

 megbízásos jogviszony 

  

 

Z Á R A D É K  

 

 

Az alapító okiratot Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …/2014. (II. 

12.) határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen egységes szerkezetű alapító okirat 2014. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 137/2013. (V. 30.) határozatával 

jóváhagyott alapító okirat hatályát veszti. 

Kecskemét, 2014. február … 

 

 

 

 Dr.  Zombor Gábor 

 polgármester 

 Kecskemét Megyei Jogú Város 

 Önkormányzata  

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett adatokkal. 

 

Kecskemét, 2014. … 

 

 Finta Zita 

 osztályvezető 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

             …./2014. (II.12.) határozata 17. melléklete 

 

 

Művészeti Óvoda 
ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

 

A Művészeti Óvoda Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 136/2013. 

(V. 30.) határozatával elfogadott alapító okiratát (továbbiakban: Alapító Okirat) az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése alapján, figyelemmel a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvényre Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 



következő tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

  

1. Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

      „Főtevékenységének államháztartási              851020 Óvodai nevelés” 

      szakágazati száma és megnevezése:   

 

2. Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

       „Az alapító okirat száma: MÜ2014/a” 

 

3. Az Alapító Okirat 16. pontja az alábbiakra módosul: 

 

       „16. Működtetéssel és étkeztetéssel összefüggő feladatok: 

 

 Ellátja Kecskemét Megyei Jogú Város területén a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: Központ) által fenntartott és 

működtetett szakképző intézményekben a tanulók intézményi étkeztetésével 

kapcsolatos feladatokat. 

 Ellátja az alábbi ingatlanokban a Központ által fenntartott köznevelési 

intézmények működtetésével összefüggő feladatokat, melynek részleteit külön 

Megállapodás tartalmazza, továbbá a gyermekek, tanulók intézményi 

étkeztetésével kapcsolatos feladatokat. 

 

telephely megnevezése típusa helyrajzi száma 

6000 Kecskemét, Dózsa Gy. u. 22. iskola 2291/1 

6000 Kecskemét, Bihar u. 6. zeneiskola 3498/5 

6000 Kecskemét, Dózsa Gy. u. 3. iskola 3044 

6000 Kecskemét, Nyíri út 11. iskola 3496 

6000 Kecskemét, Irinyi u. 49. iskola 10576/79 

6000 Kecskemét, Nyíri út 28. iskola 2506/4 

6000 Kecskemét, Tóth László stny. 2. iskola 17/34” 

 

4. Az Alapító Okirat 18. pontja az alábbiak szerint módosul 

   „18. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása: 

 

 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

091220 
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 

092120 
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 



092260 
Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

096020 Iskolai intézményi étkeztetés 

096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása” 

     

    5. Az Alapító Okirat 21. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

 „A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell 

eljárni.” 

 

6. Az Alapító Okirat 22. pontja az alábbiak szerint módosul: 

  

„Az intézmény vezetőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 

pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján bízza meg.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á R A D É K 

 

Az alapító okirat módosítását Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2014. (II. 12.) határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen alapító okirat - módosítás 2014. január 1-jén lép hatályba. 

Kecskemét, 2014. február … 

 

                                            Dr. Zombor Gábor 

                                                                                     polgármester  

                                                                     Kecskemét Megyei Jogú Város 



                                                                                  Önkormányzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

             …./2014. (II.12.) határozata 18. melléklete 

MŰVÉSZETI ÓVODA 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében 

foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvényben foglaltakra az alábbi alapító okiratot adja ki: 



 

 

1. Költségvetési szerv neve: Művészeti Óvoda 

2. Székhelye: 6000 Kecskemét, Hosszú u. 3. 

3. Jogszabályban meghatározott 

közfeladata: 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvényben foglaltak szerinti tevékenység 

4. Főtevékenységének államháztartási 

szakágazati száma és megnevezése: 

851020 Óvodai nevelés 

5. Működési köre / illetékessége: Kecskemét közigazgatási területe 

6. Törzskönyvi száma: 542869 

7. Az alapító okirat száma: MÜ2014/a 

8. Típusa: óvoda 

9. OM azonosítója: 201869 

10. Irányító szerv neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

11. Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

12. Alapító / Fenntartó neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

13. Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

14. A költségvetési szerv jogállása: Jogi személy  

15. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

16. Működtetéssel és étkeztetéssel összefüggő feladatok: 

 

 Ellátja Kecskemét Megyei Jogú Város területén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

(továbbiakban: Központ) által fenntartott és működtetett szakképző intézményekben a tanulók 

intézményi étkeztetésével kapcsolatos feladatokat. 

 Ellátja az alábbi ingatlanokban a Központ által fenntartott köznevelési intézmények 

működtetésével összefüggő feladatokat, melynek részleteit külön Megállapodás tartalmazza, 

továbbá a gyermekek, tanulók intézményi étkeztetésével kapcsolatos feladatokat. 

 

 

telephely megnevezése típusa helyrajzi száma 

6000 Kecskemét, Dózsa Gy. u. 22. iskola 2291/1 

6000 Kecskemét, Bihar u. 6. zeneiskola 3498/5 

6000 Kecskemét, Dózsa Gy. u. 3. iskola 3044 

6000 Kecskemét, Nyíri út 11. iskola 3496 

6000 Kecskemét, Irinyi u. 49. iskola 10576/79 

6000 Kecskemét, Nyíri út 28. iskola 2506/4 

6000 Kecskemét, Tóth László stny. 2. iskola 17/34 

 

17. Alaptevékenysége: 

 

 A jóváhagyott helyi óvodai nevelési program szerinti óvodai nevelés. 

 Óvodai intézményi közétkeztetés. 

 Iskolai intézményi közétkeztetés. 



 Tanulók kollégiumi étkeztetése 

 Munkahelyi vendéglátás. 

 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás. 

 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása. 

 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása. 

 
 

 

18. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása:  

 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai  

feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

091220 
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával  

összefüggő működtetési feladatok 

092120 
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával  

összefüggő működtetési feladatok 

092260 
Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti 

 oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

096020 Iskolai intézményi étkeztetés 

096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 
 

 

19. Telephelyei, a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon és a maximálisan felvehető gyermekek 

száma: 

 

telephely megnevezése helyrajzi száma férőhely 

6000 Kecskemét, Hosszú u. 3.  3333 218 

6000 Kecskemét, Szent Miklós u. 16.   3061 50 

6000 Kecskemét, Bíró Lajos u. 22. 9879 86 
 

 

20. Feladatellátást szolgáló vagyon: 

 



Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló fent megjelölt ingatlanvagyon, az 

intézmény és a Központ vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök. 

 

21. Vagyon feletti rendelkezés: 

 

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról 

szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell eljárni. 

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 

veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe. 

 Központ tulajdonában lévő vagyontárgyak tekintetében a Megállapodásban foglaltak szerint 

kell eljárni. 

 

22. Az intézményvezető megbízási rendje: 

 

Az intézmény vezetőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)  Korm. rendelet alapján bízza meg. 

 

23. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 

 

 a közalkalmazotti jogviszony
 

 munkaviszony (Munka Törvénykönyve szerint)
 

 megbízásos jogviszony
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á R A D É K  

 

 

 

Az alapító okiratot Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése        …/2014. (II. 

12.) határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen egységes szerkezetű alapító okirat 2014. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 136/2013. (V. 30.) határozatával 

jóváhagyott alapító okirat hatályát veszti. 

 

Kecskemét, 2014. február … 



 

 

 

                                            Dr. Zombor Gábor 

                                                                                     polgármester  

                                                                     Kecskemét Megyei Jogú Város 

                                             Önkormányzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

             …./2014. (II.12.) határozata 19. melléklete 

 

„HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely 

 

ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

 

A „HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhelyének Kecskemét Megyei Jogú 

Város Közgyűlése 379/2012. (XII.13.) KH számú határozatával elfogadott alapító okiratát 

(továbbiakban: Alapító Okirat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) alapján, figyelemmel a 

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



évi CXL. törvényre Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő tartalommal az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

1. Az Alapító Okirat Szakágazati száma rész az alábbiak szerint módosul: 

 

„Főtevékenységének államháztartási szakágazati száma és megnevezése 

  910110 Közművelődési intézmények tevékenysége” 

 

2. Az Alapító Okirat Gazdálkodási besorolása része törlésre kerül. 

 

3. Az Alapító Okirat Alaptevékenység szakfeladatai része az alábbiak szerint módosul: 

 

„Alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása:  

 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb  

           szolgáltatások 

041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program  

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

046040 Hírügynökségi információs szolgáltatás 

082020 Színházak tevékenysége 

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

083020 Könyvkiadás 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

084031 Civil szervezetek működési támogatása 

084032 Civil szervezetek programtámogatása 

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

            fejlesztése, működtetése 

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai 

feladatai a szakképző iskolákban 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 

098021 Pedagógiai szolgáltató tevékenység szakmai feladatai 

098022 Pedagógiai szolgáltató tevékenység működtetési feladatai 

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok 

107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok” 

 

4. Az Alapító Okirat Vagyon feletti rendelkezésről szóló rész első bekezdése az alábbiak 



szerint módosul: 

    

    „A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város   

Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell 

eljárni.” 

 

  5.  Az Alapító Okirat Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése bekezdés az      

alábbiak szerint módosításra kerül: 

  

 „Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszony
 

 a Polgári Törvénykönyv alapján polgári jogi jogviszony 

 a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény alapján munkaviszony” 

 

6. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat pontjai számozásra 

kerültek 1-18. pontig. 

7.  

 

Z Á R A D É K 

 

 

Az alapító okirat módosítását Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

…/2014. (II.12.) határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen alapító okirat-módosítás 2014. január 1-jén lép hatályba. 

 

Kecskemét, 2014. február 

  

 

 

 Dr. Zombor Gábor 

 polgármester 

 Kecskemét Megyei Jogú Város 

 Önkormányzata   

   



 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

            …./2014. (II.12.) határozata 20. melléklete 

 

„HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

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

törvény 8.§-a, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. §-ában 

foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően, figyelemmel a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben 

foglaltakra az alábbiak szerint adja ki: 

 

 

1. Intézmény neve:    „HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és  

      Fejlesztő Műhely 
 

2. Költségvetési szerv rövid neve: HELPI Ifjúsági Iroda 

 

3. Székhelye:    6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 2-4. 

 

4. Telephelye:    ELEVEN Széchenyivárosi Ifjúsági Közösségi Tér 

     6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 11. 

     Belvárosi Galéria multifunkcionális közösségi  

     központ - 6000 Kecskemét, Rákóczi út 4. 

 

5. Jogszabályban meghatározott  a muzeális intézményekről, a nyilvános 

közfeladata: könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvényben foglaltak szerinti 

helyi közművelődési tevékenység 

 

6. Főtevékenységének államháztartási     910110 Közművelődési intézmények 

szakágazati száma és megnevezése:  tevékenysége     

   

 

7. Működési köre/illetékessége:  Kecskemét és vonzáskörzete; szakmai  

folyamatok tekintetében országos, regionális és 

nemzetközi rendezvények szervezője, 

  

8. Törzskönyvi száma:   631936 

 

9. Irányító szerv neve:   Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

   Székhelye:   6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

 

10. Alapító/Fenntartó neve:  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Székhelye:   6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

 

11. A költségvetési szerv jogállása: Jogi személy 

 

12. Vállalkozási tevékenysége:  Vállalkozási tevékenységet nem folytathat 

 



 

13. Alaptevékenysége: 

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások fejlesztése, működtetése 

az alábbi tevékenységi körökben: 

o Alacsonyküszöbű, az Európai Ifjúsági Információs Charta iránymutatásai alapján 

működő ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatás keretében a Kecskeméten és 

vonzáskörzetében élő fiatalok számára ingyenesen biztosít: 

 közérdekű, szabadidős, kulturális, az önálló életvitelhez kapcsolódó és egyéb, a 

helyi igényekhez igazodó közhasznú információkat, 

 pályaválasztási, életvezetési, az európai mobilitáshoz kapcsolódó és egyéb 

tanácsadásokat. 

o Segítséget nyújt az ifjúság, főként annak veszélyeztetett csoportjai számára: 

 az önálló életvitelükhöz kapcsolódó ügyeik intézésében, 

 krízishelyzetek megoldásában. 

o Folyamatosan kapcsolatot tart a helyi és országos hatókörrel működő mentálhigiénés 

és ifjúságot segítő intézményekkel, szervezetekkel, kiajánlja ezek szolgáltatásait, és 

tevékenyen segíti a fiatalok felkarolását, adekvát ellátását. 

o Szakmai, módszertani segítséget nyújt helyi, nemzeti és nemzetközi ifjúsági 

szolgáltatások számára. 

o Közösségi teret biztosít a fiatalok és az őket támogató szervezetek formális és 

informális csoportjai, közösségei számára. 

o Aktív szerepet vállal az ifjúsági érdekegyeztetés helyi megvalósításában 

o Fejlesztő műhelyt működtet, és új típusú szolgáltatásokat dolgoz ki, adaptál, vezet be 

 a demokratikus részvételt segítő egyéni kompetenciák fejlesztése, 

 az iskolai teljesítést segítő egyéni kompetenciák fejlesztése, 

 a helyi közösségek fejlesztése, 

 az ifjúsági célú szakmai projektek és programok fejlesztése, 

 valamint az ifjúságsegítő szakma módszertani fejlesztése céljából. 

o Tevékeny közreműködés az önkormányzat által kezdeményezett programok 

megrendezésében: városi fesztiválok (Tavaszi Fesztivál, Kodály Fesztivál, Népzenei 

Találkozó), és a nemzeti ünnepek (március 15., augusztus 20., október 23.) a nemzeti 

ünnepeken helyszín és technikai eszközök díjmentes biztosítása. 

o Kecskemét város tárgyi kultúrájának és szellemi örökségének ápolása és terjesztése. 

o Összehangolt együttműködése a város kulturális intézményeivel. 

o A kulturális hátrányok csökkentésére irányuló szakmai programok rendezése. 

o Intézményfinanszírozás, pénzmaradvány elszámolása. 

o Ifjúsági szabadidős programok szervezése, ehhez feltételek biztosítása. 

o Kulturális szolgáltatások biztosítása. 

o Kiadói tevékenység, számítógépes szövegszerkesztés, kiadványszerkesztés. 

o Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása, eszközkölcsönzés. 

o Hirdetési tevékenység, reklám-propaganda tevékenység. 

o Iskolarendszeren kívüli (alap-, közép-, felsőfokú) tanfolyami oktatás. 

o Kulturális képzés, szakmai képzés és egyéb felnőtt oktatás. 

o Ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása. 

o Nem saját szervezésű programokra történő jegyárusítás. 

o Iskolarendszeren kívüli nem formális képzés, kompetenciafejlesztés. Értékalapú 

kortárs közösségekben: tanfolyamok, tematikus foglalkozások keretében, az élet 

hosszig tartó tanulás szolgálatában 

o Közhasznú ismeretek terjesztése. 

o Közművelődési információs szolgáltatás. 

o Szakmai- és egyéb tanfolyami képzés, vizsgáztatás. 

o Rendezvények szervezése. 



o Eszközkölcsönzés. 

 

 

 

14. Alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása: 

 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb  

           szolgáltatások 

041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program  

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

046040 Hírügynökségi információs szolgáltatás 

082020 Színházak tevékenysége 

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

083020 Könyvkiadás 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

084031 Civil szervezetek működési támogatása 

084032 Civil szervezetek programtámogatása 

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

            fejlesztése, működtetése 

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai 

feladatai a szakképző iskolákban 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 

098021 Pedagógiai szolgáltató tevékenység szakmai feladatai 

098022 Pedagógiai szolgáltató tevékenység működtetési feladatai 

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok 

107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok 

 

15.   Feladatellátást szolgáló vagyon: 

Az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök. 

 

16.    Vagyon feletti rendelkezés: 

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 

önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell eljárni. 

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a 

rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe. 

 

17.   Az intézményvezető kinevezése: 



Az intézmény vezetőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése – a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 

művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 

150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet alapján – bízza meg. 

 

18.    Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszony
 

 a Polgári Törvénykönyv alapján polgári jogi jogviszony 

 a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény alapján munkaviszony 

 

 

 

Z Á R A D É K 

 

 

 

Az alapító okirat módosítását Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

…/2014. (II.12.) határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen egységes szerkezetű alapító okirat 2014. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 379/2012. (XII.13.) KH. számú 

határozattal jóváhagyott alapító okirat hatályát veszti. 

 

 

Kecskemét, 2014. február 

 

 

 

 Dr. Zombor Gábor 

 polgármester 

 Kecskemét Megyei Jogú Város 

 Önkormányzata 

 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett adatokkal. 

 

Kecskemét, 2014…………………  

 

 Finta Zita 

 osztályvezető 

 

 



 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

             …./2014. (II.12.) határozata 21. melléklete 

 

 

Kecskeméti Planetárium 

 

ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

 

A Kecskeméti Planetáriumnak Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 175/2011. (V.26.) 

KH számú határozatával elfogadott alapító okiratát (továbbiakban: Alapító Okirat) az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1) – (2) bekezdése alapján, figyelemmel a muzeális 

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

törvényre Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő tartalommal az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

4. Az Alapító Okirat Szakágazati száma rész az alábbiak szerint módosul: 

 

„Főtevékenységének államháztartási szakágazati száma és megnevezése: 

 

  910110 Közművelődési intézmények tevékenysége" 

 

 

5. Az Alapító Okirat Gazdálkodási besorolása, jogköre rész törlésre kerül. 

 

 

6. Az Alapító Okirat Alaptevékenység szakfeladatai része az alábbiak szerint módosul: 

 

„Alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása:  

 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

            014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program  

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház) 

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

083020 Könyvkiadás 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

  fejlesztése, működtetése 

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés” 
 



 

 

 

 

 

4. Az Alapító Okirat Vagyon feletti rendelkezésről szóló rész első bekezdése az alábbiakra 

módosul: 

    

    „A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell 

eljárni.” 

 

5. Az Alapító Okirat Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése rész az alábbiak 

szerint módosul: 

 

„Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszony
 

 a Polgári Törvénykönyv alapján polgári jogi jogviszony 

 a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény alapján munkaviszony 

 

 

6. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat pontjai számozásra kerültek 

1-16. pontig. 

 

 

Z Á R A D É K 

 

Az alapító okirat módosítását Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a      

/2014. (II.12.) határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen alapító okirat-módosítás 2014. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

Kecskemét, 2014. február……. 

 

 

 

 

 Dr. Zombor Gábor 

 polgármester 

 Kecskemét Megyei Jogú Város 

 Önkormányzata 



 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett adatokkal. 

 

Kecskemét, 2014…………………  

 

  

 Finta Zita 

 osztályvezető 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

            …./2014. (II.12.) határozata 22. melléklete 

 

 

KECSKEMÉTI PLANETÁRIUM 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

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

törvény 8.§-a, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. §-ában 

foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően, figyelemmel a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben 

foglaltakra az alábbiak szerint adja ki: 

 

 
1. Intézmény neve: Kecskeméti Planetárium 

  

2. Székhelye: 6000 Kecskemét, Lánchíd u. 18/a 

 

3. Jogszabályban meghatározott       a muzeális intézményekről, a nyilvános  

közfeladata:         könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

                      szóló 1997. évi CXL. törvényben 

foglaltak                       szerinti helyi közművelődési 

tevékenység 

  

4. Főtevékenységének államháztartási     910110 Közművelődési intézmények 

szakágazati száma és megnevezése:     tevékenysége    

     

 

5. Működési köre/illetékessége:      Kecskemét és vonzáskörzete 

 

6. Törzskönyvi száma:         631947 

 

7. Irányító szerv neve:         Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Székhelye:        6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

 

8. Alapító/Fenntartó neve:        Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

Székhelye:        6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

 

9. A költségvetési szerv jogállása:       Jogi személy 

 

10. Vállalkozási tevékenysége:        Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

 

11. Alaptevékenysége: 
 

a.) Oktatás/nevelés segítése:  

• Iskolai/óvodai oktatás/nevelés segítését célzó rendhagyó órák/műsorok, igény szerint 

pedagógus továbbképzések tartása csillagászati-űrkutatási ismeretek feldolgozásával. 

• Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás csillagászat témakörben. 

• Közreműködés pedagógiai kísérletekben. 



• Szakmai-módszertani segédanyagok, szemléltető eszközök kifejlesztése és biztosítása 

oktatási intézmények/óvodák számára. 

 

b.) Természettudományos ismeretterjesztés:  

• Csillagászati-űrkutatási ismeretterjesztés, ezen belül előadások, műsorok, bemutatók, 

szakkörök, klubok szervezése/tartása. 

• Fizikai ismeretterjesztés, csillagászati ismeretek komplex feldolgozásával. 

• Földtudományi ismeretterjesztés, csillagászati ismeretek komplex feldolgozása révén. 

• Természettudományi kiállítások szervezése/készítése. 

 

c.) Egyéb:  

• Ad hoc jelleggel hely biztosítása más, a közönség javát szolgáló programok, klubok, időszaki 

kiállítások számára. 

• A tudományos kutatás segítése csillagászat témakörben. 

• Közreműködés az önkormányzat által kezdeményezett városi programok lebonyolításában, 

szükség esetén technikai eszközök díjmentes biztosítása. 

• Kecskemét város tárgyi kultúrájának és szellemi örökségének ápolása és terjesztése, különös 

tekintettel a csillagászattörténeti vonatkozásokra. 

• technikai eszközök kölcsönzése szakmai céllal, 

• kiadói tevékenység, szövegszerkesztés, kiadványkészítés csillagászat témakörben, 

• saját ingatlan hasznosítás,  

• konferenciák, tanácskozások, értekezletek szervezése/kiszolgálása/lebonyolítása,  

• külső fél által rendezett tanfolyamokhoz, képzésekhez szolgáltatás nyújtása, 

• szabad technikai kapacitás hasznosítása, kölcsönzése. 

 

 

12. Alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása: 

 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

            014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program  

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház) 

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

083020 Könyvkiadás 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

  fejlesztése, működtetése 

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

 

13. Feladatellátást szolgáló vagyon: 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló 3791/58. 

helyrajziszámú ingatlan, valamint az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott 

tárgyi eszközök. 

 

      

 

 



 

     

   14. Vagyon feletti rendelkezés: 

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell 

eljárni. 

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a 

rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe. 

 

15. Az intézményvezető megbízási rendje: 

     Az intézmény vezetőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése – a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 

művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 

150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet alapján – bízza meg. 

 

         16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszony
 

 a Polgári Törvénykönyv alapján polgári jogi jogviszony 

 a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény alapján munkaviszony 

 

 

Z Á R A D É K 

 

Az alapító okirat módosítását Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

…/2014. (II.12.) határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen egységes szerkezetű alapító okirat 2014. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 175/2011. (V.26.) KH. számú 

határozattal jóváhagyott alapító okirat hatályát veszti. 

 

 

Kecskemét, 2014. február  

  

 

 Dr. Zombor Gábor 

 polgármester 

 Kecskemét Megyei Jogú Város 

 Önkormányzata 



 

 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett adatokkal. 

 

Kecskemét, 2014…………………  

 

  

  

 Finta Zita 

 osztályvezető 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

            …./2014. (II.12.) határozata 23. melléklete 

 

 

 

Kecskeméti Ifjúsági Otthon 

 

ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

 

 

A Kecskeméti Ifjúsági Otthonnak Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Közgyűlése 138/2013.(V.30.) határozatával elfogadott alapító okiratát (továbbiakban: Alapító 

Okirat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 

368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése alapján, figyelemmel a muzeális 

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

törvényre Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő tartalommal az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

7. Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„Főtevékenységének államháztartási szakágazati száma és megnevezése: 

 

910110 Közművelődési intézmények tevékenysége” 

 

8. Az Alapító Okirat 14. pontja törlésre kerül és a 15. – 20. pontok számozása 14. – 19.  

       pontra változik. 

 

9. Az Alapító Okirat eredeti 16. pontja  az alábbiak szerint módosul: 

 

„Alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása:  

 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

  013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb  

           szolgáltatások 

   041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program  

082020 Színházak tevékenysége 

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

081071 Üdülői szálláshely - szolgáltatás és étkeztetés 

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 



083020 Könyvkiadás 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

084031 Civil szervezetek működési támogatása 

084032 Civil szervezetek programtámogatása 

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

  fejlesztése, működtetése 

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

 098021 Pedagógiai szolgáltató tevékenység szakmai feladatai 

 098022 Pedagógiai szolgáltató tevékenység működtetési feladatai 

 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok” 

 

4. Az Alapító Okirat eredeti 18. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

    Vagyon feletti rendelkezés: 

    „A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város     

Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell 

eljárni.” 

 

5. Az Alapító Okirat eredeti 19. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

    „Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszony
 

 a Polgári Törvénykönyv alapján polgári jogi jogviszony 

 a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény alapján munkaviszony” 

 

 

 

Z Á R A D É K 

 

 

Az alapító okirat módosítását Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

…/2014. (II.12.) határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen alapító okirat - módosítás 2014. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

 

Kecskemét, 2014. február 

  

 

 Dr. Zombor Gábor 

 polgármester 

 Kecskemét Megyei Jogú Város 

 Önkormányzata   

   



 

 

NYILATKOZAT 

 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett adatokkal. 

 

Kecskemét, 2014…………………  

 

 Finta Zita 

 osztályvezető 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

             …./2014. (II.12.) határozata 24. melléklete 

 

 

KECSKEMÉTI IFJÚSÁGI OTTHON 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

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

törvény 8.§-a, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. §-ában 

foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően, figyelemmel a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben 

foglaltakra az alábbiak szerint adja ki: 

 

 

15. Intézmény neve:    Kecskeméti Ifjúsági Otthon   
 

16. Székhelye:    6000 Kecskemét, Kossuth tér 4. 

 

17. Telephelye:    3244 Parádfürdő, Sándorrét 

 

18. Közvetlen jogelőd megnevezése: Szalvay Mihály Úttörő és Ifjúsági Otthon 

 

19. Székhelye:    6000 Kecskemét, Kossuth tér 4. 

 

20. Jogszabályban meghatározott  a muzeális intézményekről, a nyilvános 

közfeladata: könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvényben foglaltak szerinti 

helyi közművelődési tevékenység 

 

7.    Főtevékenységének államháztartási  

szakágazati száma és megnevezése: 910110 Közművelődési intézmények 

 tevékenysége 

 

8.  Működési köre/illetékessége:  Kecskemét és vonzáskörzete; szakmai  

folyamatok tekintetében országos, regionális és 

nemzetközi rendezvények szervezője, 

 Parádfürdőn ifjúsági tábor üzemeltetője 

 

9. Törzskönyvi száma:   340928 

 

10. Irányító szerv neve:   Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

   Székhelye:   6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

 

11. Alapító/Fenntartó neve:  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Székhelye:   6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

 

12. A költségvetési szerv jogállása: Jogi személy 

 

13. Vállalkozási tevékenysége:  A vállalkozási tevékenység maximális aránya a  

 tervezett összkiadás 30%-a 



 

 

 

14. Alaptevékenysége: 

 

 Iskolarendszeren kívüli nem formális képzés, kompetenciafejlesztés értékalapú kortárs 

közösségekben: szakkörök, klubok, tanfolyamok, tematikus foglalkozások keretében, 

az élethosszig való tanulás szolgálatában 

 A gyerekek játék kultúráját fejlesztő programok, családi szabadidős rendezvények 

szervezése  

 Tehetséggondozás: szakkörök, művészeti találkozók, fesztiválok és kiállítások 

szervezése által  

 Irodalmi, zenei, tánc- és képzőművészeti, színház és drámapedagógiai tevékenység 

 Közhasznú ismeretek terjesztése 

 A kulturális hagyományok átörökítését szolgáló programok 

 Ifjúságsegítő, közösségfejlesztő, mentálhigiénés szolgáltatás és képzés  

 Ifjúsági közéleti és szórakoztató programok, a fiatalok társas életét, kulturált 

szórakozását biztosító közösségi formák megteremtése és támogatása 

 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok szervezése 

 Egészségnevelés, természetjáró és kiránduló programok szervezése 

 Környezettudatosságra való nevelés, természetvédelmi programok szervezése 

 Az iskolai oktató-nevelő munkát, és szabadidős tevékenységet segítő, kiegészítő 

közművelődési szolgáltatás 

 Közművelődési információs szolgáltatások 

 Nyári vakációs programok szervezése, táboroztatás  

 Az alaptevékenységi szakterületekre épülő felnőttképzés 

 Módszertani tevékenység, részvétel a szakemberképzésben 

 Tevékeny közreműködés a városi kulturális, ifjúsági nagyrendezvények 

megvalósításában, a nemzetközi kulturális kapcsolatok építésében. 

 A kulturális hátrányok csökkentésére irányuló szakmai programok rendezése 

 Kiadói tevékenység, filmgyártás 

 Az Otthon mozi üzemeltetése, értékhordozó, gyermek és ifjúsági igényeket szolgáló 

működtetése 

 A Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola üzemeltetése 

 Táboroztatás, erdei iskolai programok szervezése, üdültetés, turisztikai szálláshelyként 

való hasznosítás, élelmezés biztosítása 

 Szakmai- és egyéb tanfolyami képzés, vizsgáztatás 

 Rendezvények szervezése 

 Reklámtevékenység 

 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 

 Eszközkölcsönzés 

 Bel- és külföldi utazásszervezés, csereüdültetés 

 

15. Alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása: 

 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb  

           szolgáltatások 

041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 



041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program  

082020 Színházak tevékenysége 

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

081071 Üdülői szálláshely - szolgáltatás és étkeztetés 

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

083020 Könyvkiadás 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

084031 Civil szervezetek működési támogatása 

084032 Civil szervezetek programtámogatása 

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

            fejlesztése, működtetése 

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

098021 Pedagógiai szolgáltató tevékenység szakmai feladatai 

098022 Pedagógiai szolgáltató tevékenység működtetési feladatai 

         104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

         107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

 

 

16. Feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló 4014 helyrajzi 

számú kecskeméti és 090/17 helyrajzi számú parádfürdői ingatlan, valamint az 

intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök. 

 

17. Vagyon feletti rendelkezés: 

 

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell 

eljárni. 

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a 

rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe. 

 

18. Az intézményvezető kinevezése: 

 

Az intézmény vezetőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése – a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 

művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 

150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet alapján – bízza meg. 

 

 

 

 



 

19. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszony
 

 a Polgári Törvénykönyv alapján polgári jogi jogviszony 

 a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény alapján munkaviszony 

 

 

 

 

Z Á R A D É K 

 

 

 

Az alapító okirat módosítását Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

…/2014. (II.12.) határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen egységes szerkezetű alapító okirat 2014. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 138/2013.(V.30.) határozatával 

jóváhagyott alapító okirat hatályát veszti. 

 

 

Kecskemét, 2014. február 

 

 

  

 

 Dr. Zombor Gábor 

 polgármester 

 Kecskemét Megyei Jogú Város 

 Önkormányzata 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett adatokkal. 

 

 

Kecskemét, 2014…………………  

 

 Finta Zita 

 osztályvezető 

 

 
 

 



 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

             …./2014. (II.12.) határozata 25. melléklete 

 

 

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 

 

ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárnak Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése 137/2013. (V.30.) határozatával elfogadott alapító okiratát 

(továbbiakban: Alapító Okirat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) alapján, figyelemmel a 

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

évi CXL. törvényre Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő tartalommal az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

1. Az Alapító Okirat 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

 „ 3.2. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

besorolása:  

 

013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program  

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

083020 Könyvkiadás 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

084031 Civil szervezetek működési támogatása 

084032 Civil szervezetek programtámogatása 

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

   fejlesztések, működtetése 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés 

092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 

093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés 

094170 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés 

094290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés 



095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

 

 

 

102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 

 107080 Esélyegyenlőséget elősegítését célzó tevékenységek és programok” 
 

 

2. Az Alapító Okirat 3.3. pontja az alábbira módosul: 

 

„3.3.Főtevékenységének államháztartási szakágazati száma és megnevezése:  
 

910100 könyvtári, levéltári tevékenység” 

 

3. Az Alapító Okirat 6. pontja törlésre kerül és a 7. - 10. pontok számozása 6. – 9. pontokra 

változik 

 

4. Az Alapító Okirat eredeti 9. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„8. 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 Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 

 

Egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak.” 

 

Z Á R A D É K 

 

Az alapító okirat módosítását Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

…/2014. (II.12.) határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen alapító okirat-módosítás 2014. január 1-jén lép hatályba.  

 

 

Kecskemét, 2014. február 

  

 

 

 Dr. Zombor Gábor 

 polgármester 

 Kecskemét Megyei Jogú Város 

 Önkormányzata  

 

 

 

 

 

 



 

 

NYILATKOZAT 

 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett adatokkal. 

 

Kecskemét, 2014…………………  

 Finta Zita 

 osztályvezető 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

             …./2014. (II.12.) határozata 26. melléklete 

 

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 

 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

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

törvény 8. §-a, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a 

alapján, figyelemmel a  muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint az azt módosító 2012. évi CLII. 

törvényre a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 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.  Költségvetési szerv neve: Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár  

1.2.  Nevének rövidítése:   Katona József Könyvtár 

1.3.  Idegen neve: 

Angolul Katona József Library of Bács-Kiskun County 

Franciául  Bibliothèque Katona József du Département Bács-Kiskun 

Oroszul  Библиотека им. Йожефа Катона Области Бач-Кишкун 

Németül  Katona-József-Bibliothek des Komitats Bács-Kiskun 

 

 

1.4.  Székhelye:  Kecskemét, Piaristák tere 8. 

 

1.5. Telephelyei neve és címe:   

1.5.1.      Széchenyivárosi Fiókkönyvtár 

   6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 6. 

1.5.2.   Hetényegyházi Fiókkönyvtár 

6044 Hetényegyháza, Posta u. 3.    

1.5.3.     Műkertvárosi Fiókkönyvtár 

6000 Kecskemét, Mártírok útja 29. 

1.5.4.      Kadafalvi Fiókkönyvtár 

6000 Kecskemét-Kadafalva, Boróka u. 4. 

1.5.5.      Ménteleki Fiókkönyvtár 

6008 Méntelek, Kecskeméti út 41. 

1.5.6.      Petőfivárosi Fiókkönyvtár 

6000 Kecskemét, Alkony u. 11.  

1.5.7.      Katonatelepi Fiókkönyvtár 

6000 Kecskemét- Katonatelep, Katona Zs. u. 1.  

1.5.8.      Margaréta Otthon 

6000 Kecskemét, Nyíri út 77. /A. 

1.5.9.      Platán Otthon 

6000 Kecskemét, Szent László-város 1.  

1.5.10                                                 Hunyadivárosi Fiókkönyvtár 

                                                           6000 Kecskemét Kandó Kálmán u.14. 



 

 

 

2.         A költségvetési szerv közfeladata: 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. Törvény (továbbiakban: Kult. tv.) 55. § (1) bekezdése, valamint 

65.§ (2) és a 66.§ alapján a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a közművelődési és 

közgyűjteményi feladatok ellátása.  

A megyei könyvtár a 73/2003. (V.28.) Korm. rendelet alapján az ODR keretében 

működő szolgáltató megyei könyvtár.  

 

3. A költségvetési szerv tevékenysége: 

3.1. Költségvetési szerv alaptevékenysége:  
 

A Kult. tv. 66. §-ban meghatározott állami feladatok ellátása. A megyei könyvtári 

tevékenység szervezése, végzése.  

 Ellátja a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró 

elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat,  

 Szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését,  

 Végzi és szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását,  

 A települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt,  

 Szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását,  

 Végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést,  

 Működteti a könyvtárellátási szolgáltató rendszert,  

 Megállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt a 64. § (3) bekezdésében 

megjelölt könyvtári szolgáltató helyen nyújtott könyvtári szolgáltatások 

megszervezéséhez a települési önkormányzatok számára,  

 Koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését,  

 Koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését,  

 Ellátja az országos dokumentumellátási rendszerről szóló kormányrendeletben a 

szolgáltató könyvtár számára meghatározott feladatokat.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város területén a Kult. tv. 64.-65. §-ban meghatározott nyilvános 

könyvtári feladatok végzése. A városrészekben alapszintű ellátás működtetése 

fiókkönyvtári hálózaton keresztül.  

 

3.2.    A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása: 

 

013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program  

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 



082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

 

 

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

083020 Könyvkiadás 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

084031 Civil szervezetek működési támogatása 

084032 Civil szervezetek programtámogatása 

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

   fejlesztése, működtetése 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés 

092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 

093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés 

094170 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés 

094290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 

107080 Esélyegyenlőségét elősegítését célzó tevékenységek és programok  

 

3.3. Főtevékenységének államháztartási szakágazati száma és megnevezése:  
 

910100 könyvtári, levéltári tevékenység 

 

3.4. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:   

Költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet végez. Vállalkozási tevékenység felső 

határa a szerv módosított kiadási előirányzatának 7 %-a lehet. 

 

4.  A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:  

 

4.1. Bács-Kiskun megye közigazgatási területe 

4.2. Az ODR –ről szóló Korm. rendelet 3. § alapján, az ODR szolgáltatások tekintetében 

Magyarország közigazgatási területe  

4.3. Europe Direct hálózaton keresztül Európa 

 

5. A költségvetési szerv irányítása és fenntartása: 

 

5.1. Irányító szerv neve:   Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése    

 Irányító szerv székhelye:  6000 Kecskemét Kossuth tér 1. 

 

5.2. Fenntartó szerv neve:  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Fenntartó szerv székhelye:  6000 Kecskemét Kossuth tér 1. 

 

6. A költségvetési szerv szakmai besorolása: megyei könyvtár 

 

7. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási rendje: 

Költségvetési szerv vezetője a megyei könyvtárigazgató, aki a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (továbbiakban: Kjt) és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és 

a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő 



egyes kérdések rendezése tárgyában született  150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Kjtvhr) alapján, nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra. 

A költségvetési szerv igazgatóját Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános 

pályázat kiírásával legfeljebb öt év határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja vissza  

 

 

megbízását, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A Kult.tv. 68.§ (2) 

bekezdése alapján a megyei könyvtár igazgatójának vezetői megbízásához és annak 

visszavonásához a kultúráért felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges. 

 

8. 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 Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 

 

Egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak. 

 

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

jogutódlással kapcsolatos rendelkezések: 

 

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

1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 30.§ (1) 

bekezdésében foglaltak értelmében a 2012 január 1-én állami tulajdonba került megyei 

könyvtár 2013. január 1-jétől a feladat ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és 

pénzügyi feltételek egyidejű átadásával a megyeszékhely megyei jogú város 

fenntartásába, és a feladat ellátását közvetlenül szolgáló, ahhoz szükséges ingó 

vagyontárgyak, beleértve az állomány nyilvántartásban szereplő könyvtári 

dokumentumokat is, térítésmentesen a fenntartó Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzat tulajdonába kerülnek.  

 

9.2. A 2012. évi CLII. törvény 30.§ (4) bekezdésében foglaltak értelmében a megyei 

intézményfenntartó központ helyébe az átvett vagyonnal, illetve intézménnyel kapcsolatos 

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

jogutódként az új fenntartó, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat lép 

 

9.3.  A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyát a 2012. évi CLII. 

tv. 30. § (6) bekezdése értelmében a fenntartói jog átszállás nem érinti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Z Á R A D É K 

 

Az alapító okirat módosítását Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

…/2014. (II.12.) határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen egységes szerkezetű alapító okirat 2014. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 137/2013. (V.30.) határozatával 

jóváhagyott alapító okirat hatályát veszti. 

 

Kecskemét, 2014. február 

                                                                       

 

 

 

 Dr. Zombor Gábor  

 polgármester 

  Kecskemét Megyei Jogú Város  

 Önkormányzata 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett adatokkal. 

 

Kecskemét, 2014…………………  

 

 Finta Zita 

 osztályvezető 

 

 
 

 

 

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

             …./2014. (II.12.) határozata 27. melléklete 

 

 

Ciróka Bábszínház 

ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

A Ciróka Bábszínháznak Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2012. (II.16.) KH. 

számú határozatával elfogadott alapító okiratát (továbbiakban: Alapító Okirat) az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 

368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése alapján, figyelemmel az előadó-

művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi 

XCIX. törvényre, Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő tartalommal az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

1. Az Alapító Okirat Szakágazati száma része az alábbiak szerint módosul: 

 

„Főtevékenységének államháztartási szakágazati száma és megnevezése: 

 

900100 Előadó-művészet” 

 

2. Az Alapító Okirat Gazdálkodási besorolása része törlésre kerül. 

 

3.   Az Alapító Okirat Alaptevékenység szakfeladatai része alábbiak szerint módosul: 

 

„Alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása:  

 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program  

082020 Színházak tevékenysége 

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

083020 Könyvkiadás 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

084032 Civil szervezetek programtámogatása 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás” 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Az Alapító Okirat Vagyon feletti rendelkezés része első bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

    „A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell 

eljárni.” 

 

  5.  Az Alapító Okirat Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése része az 

alábbiak szerint módosul: 

 „Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszony
 

 a Polgári Törvénykönyv alapján megbízási jogviszony 

 a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény alapján munkaviszony” 

 

6.  A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat pontjai számozásra 

kerültek 1-16. pontig. 

 

 

Z Á R A D É K 

 

Az alapító okirat módosítását Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a  

……/2014. (II.12.) határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen alapító okirat - módosítás 2014. január 1-jén lép hatályba. 

 

Kecskemét, 2014. ……….…… 

  

 
 Dr. Zombor Gábor 

 polgármester 

 Kecskemét Megyei Jogú Város 

 Önkormányzata 

 

 

NYILATKOZAT 

 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett adatokkal. 

 

Kecskemét, 2014…………………  

 

 Finta Zita 

 osztályvezető 

 

 
 

 



Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

             …./2014. (II.12.) határozata 28. melléklete 

 

 

 

CIRÓKA BÁBSZÍNHÁZ 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

 

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

törvény 8.§-a, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. §-ában 

foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően, figyelemmel az előadó-művészeti 

szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. 

törvényben foglaltakra az alábbiak szerint adja ki: 

 

 
1. Költségvetési szerv neve: Ciróka Bábszínház   

 

2. Székhelye: 6000 Kecskemét, Budai u 15. 

 

3. Jogszabályban meghatározott 

közfeladata: 

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és 

sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi 

XCIX. törvény 10.§ (1) bekezdés értelmében I. 

kategóriába sorolt saját bábszínházi előadásokat 

létrehozó és bemutató intézmény 

 

4. Főtevékenységének államháztartási 

szakágazati száma és megnevezése: 
 

900100 Előadó-művészet 

5. Működési köre / illetékessége: Kecskemét és vonzáskörzete 

 

6. Törzskönyvi száma: 540337 

 

7. Irányító szerv neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

 

8. Alapító / Fenntartó neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

 

9. A költségvetési szerv jogállása: Jogi személy 

 

10. Vállalkozási tevékenysége: 

 

Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

11. Alaptevékenysége: 

 

Báb- és gyermekszínházi előadások létrehozása. 

Babaelőadások létrehozása a 0-3 éves korosztály számára. 

Speciális foglalkoztató előadások elkészítése sérült és hátrányos helyzetű gyerekeknek az 

esélyegyenlőségi program keretén belül. 

Kórházi előadások létrehozása, amellyel rendszeresen jelen van a kecskeméti kórház gyermek 

osztályán. 

Rendszeresen fogad színházi és bábszínházi előadásokat, törekedve a szélesebb kulturális 

választékra. 

Báb-, gyermekszínházi és ifjúsági előadások létrehozása, és azok megtartása székhelyen, az 



országban és országon kívül. 

Együttműködik a város kulturális intézményeivel. 

Színjátszó szakkör működtetése 9-11, 12-14 és 14-18 éves korosztály részvételével, a bábszínház 

műfaji sajátosságainak kiaknázásával. 

Nyitott műhely-bábos tábor rendezése általános és középiskolás korosztály számára 

Törekszik a társulat szellemi és művészeti kapacitásának teljes kiaknázására, a városban élő alkotók 

bevonására / képzőművészek, tervezők írók/. 

Évad tervének kialakításánál a darabválasztásaival elősegíti a magyar és a környező népek 

kultúrájának megismerését. 

Tevékenyen közreműködik az önkormányzat által kezdeményezett programok megrendezésében: 

utcaszínházi előadások, interaktív játszóprogramok létrehozása, amellyel rendszeresen jelen van a 

város szabadtéri kulturális rendezvényein (Tavaszi Fesztivál, Hírös Hét, Nyári Fesztivál). 

Nemzeti ünnepeken / március 15., augusztus 20., október 23./ a helyszín és technikai eszközök 

igény szerinti díjmentes biztosítása. 

Kecskemét város tárgyi kultúrájának és szellemi örökségének ápolása és terjesztése. 

A kulturális hátrányok csökkentésére irányuló szakmai programok rendezése. 

Magyarországi Bábszínházak Találkozója országos rendezvény kétévenkénti  

megrendezése, amellyel a város kulturális programkínálatát és turisztikai vonzerejét erősíti. 

Saját ingatlan és eszközök hasznosítása. 

Hirdetési, dekorációs tevékenység. 

 

12. Alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása: 

 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program  

082020 Színházak tevékenysége 

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

083020 Könyvkiadás 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

084032 Civil szervezetek programtámogatása 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

 

13. Feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló kecskeméti 4308/1 hrsz. és 

4308/2 hrsz. ingatlan, amely a Ciróka Bábszínház kezelésébe került át, valamint az intézmény 

vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök. 

 

14. Vagyon feletti rendelkezés: 

 

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati 

rendeletében foglaltak szerint kell eljárni. 

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 

veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe. 

15. Az intézményvezető megbízási rendje: 

 

Az intézmény vezetői munkakör betöltéséről Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése – az 

előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008.évi 



XCIX. törvény, valamint az egyes művészi és művészeti munkakörökről, valamint betöltésükhöz 

szükséges képesítési és egyéb feltételek részletes szabályairól szóló 122/2011. (VII. 15.) 

Kormányrendelet alapján – dönt. Az igazgatóval a vezető állású munkavállalókra vonatkozó 

rendelkezések alkalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni. 

 

16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszony
 

 a Polgári Törvénykönyv alapján megbízási jogviszony 

 a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény alapján munkaviszony 

 

  

ZÁRADÉK 

 

Az Alapító Okiratot Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a …./2014. (II. 12.) 

határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen egységes szerkezetű Alapító Okirat 2014. január 1-jén lép hatályba. Ezzel egy időben a 

28/2012. (II.16.) KH.  számú  határozattal jóváhagyott Alapító Okirat hatályát veszti. 

  

 

Kecskemét, 2014. február…. 

 

 Dr. Zombor Gábor 

 polgármester 

 Kecskemét Megyei Jogú Város  

 Önkormányzata 

 

NYILATKOZAT 

 

 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett adatokkal. 

 

 

Kecskemét, 2014………… 

 Finta Zita 

 osztályvezető 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

            …./2014. (II.12.) határozata 29. melléklete 

 

Katona József Színház 

ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

A Katona József Színháznak Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

310/2013. (XI.28.) határozatával elfogadott alapító okiratát (továbbiakban: Alapító Okirat) az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 

368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése alapján, figyelemmel az előadó-



művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi 

XCIX. törvényre, Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő tartalommal az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

1. Az Alapító Okirat Szakágazati száma rész az alábbiak szerint módosul: 

 

„Főtevékenységének államháztartási szakágazati száma és megnevezése: 

 

900100 Előadó-művészet” 

 

2. Az Alapító Okirat Gazdálkodási besorolása rész törlésre kerül. 

 

3. Az Alapító Okirat Alaptevékenység szakfeladatai rész az alábbiak szerint módosul: 

 

„Alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása:  

 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb  

           szolgáltatások 

041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program  

082020 Színházak tevékenysége 

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

083020 Könyvkiadás 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

084032 Civil szervezetek programtámogatása 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás” 

 

 

 

  

 4.  Az Alapító Okirat Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése rész az      

alábbiak szerint módosul: 

 „Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszony
 

 a Polgári Törvénykönyv alapján megbízási jogviszony 

 a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény alapján munkaviszony” 

 

5.  A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat pontjai számozásra 

kerültek 1-17. pontig. 

 

 

Z Á R A D É K 

 

Az Alapító Okirat módosítását Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a  



……/2014. (II.12.) határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen Alapító Okirat – módosítás 2014. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

Kecskemét, 2014. ……….…… 

  

 

 

 
 Dr. Zombor Gábor 

 polgármester 

 Kecskemét Megyei Jogú Város 

 Önkormányzata 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett adatokkal. 

 

Kecskemét, 2014…………………  

 

 Finta Zita 

 osztályvezető 

 

 
 

 

 

  
  

 
 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

             …./2014. (II.12.) határozata 30. melléklete 

 

 

KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

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

törvény 8.§-a, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. §-ában 



foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően, figyelemmel az előadó-művészeti 

szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. 

törvényben foglaltakra az alábbiak szerint adja ki: 

 

 

 
1. Költségvetési szerv neve: Katona József Színház   

 

2. Székhelye: 6000 Kecskemét, Katona József tér 5. 

 

3. Telephelye: Színészház: Trombita u. 2-4. 

Ruszt József Stúdió Színház: Katona József tér 12.  

Kelemen László Kamaraszínház: Katona J. tér 8. Rákóczi 

út 15. 

Műhelyház: Mindszenti krt. 4. 

 

4. Jogszabályban meghatározott 

közfeladata: 

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos 

foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 

11.§ (3) bekezdése értelmében kiemelt előadó-művészeti 

besorolású saját színházi előadásokat létrehozó és 

bemutató intézmény, s a 44.§ 37. pontja alapján 

többtagozatos színház. 

 

5. Főtevékenységének államháztartási 

szakágazati száma és megnevezése: 
 

900100 Előadó-művészet 

6. Működési köre / illetékessége: Kecskemét és vonzáskörzete, Bács-Kiskun megye és az 

ország területe 

 

7. Törzskönyvi száma: 336202 

 

8. Irányító szerv neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

 

9. Alapító / fenntartó neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

 

10. A költségvetési szerv jogállása: Jogi személy 

 

11. Vállalkozási tevékenysége: 

 

 

 

 

 

Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

12. Alaptevékenysége: 

 

Színházi előadások létrehozása. 

Prózai, zenés, táncos színpadi művek előadások létrehozása.  

Gyermek előadások létrehozása (3-7 éves korosztály számára). 

Ifjúsági előadások létrehozása figyelemmel az ifjúság kulturális igényeire. 

Kamara és Stúdió Színházak működtetése és kulturális rendezvények szervezése középiskolások 

részére. 

Együttműködik a város kulturális intézményeivel, városi programok szervezésében aktívan 

közreműködik. 

A Városházi udvarszínház működtetése, nyári programok szervezése, kőszínházi előadások 



bemutatása. 

A stúdiós fiatalok számára gyakorló helyszín és művészeti oktatás biztosítása. 

A fővárosi, vidéki és határon túli színházak előadásainak fogadása, törekedve a minél színvonalasabb 

kulturális értékek feltárására. 

A színház saját produkcióval való vendégszereplése. 

Fesztiválokon (Tavaszi fesztivál, Hírős Hét, nyári színházak POSZT, VIDOR stb.) való részvétel. 

Kulturális rendezvények szervezése.  

Nemzeti ünnepek, rendezvények (március 15., augusztus 20., október 23.) a helyszín a technikai 

eszközök igény szerinti biztosítása 

 

Kecskemét város tárgyi kultúrájának és szellemi örökségének ápolása és terjesztése. 

Együttműködési megállapodás alapján ellátja a Ciróka Bábszínház pénzügyi-gazdasági feladatait. 

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása- színészház működtetése 

 

13. Alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása: 

 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb             

szolgáltatások 

041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program  

082020 Színházak tevékenysége 

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

083020 Könyvkiadás 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

084032 Civil szervezetek programtámogatása 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

 

 

 

 

 

14. Feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló kecskeméti 468 hrsz. (Ruszt József 

Stúdió Színház), 476 hrsz. (Katona József Színház), 1241 hrsz. (Kelemen László Kamaraszínház), 470/A 

hrsz. (Színészház) és a 8548, 8545 (Műhelyház) hrsz-ú ingatlanok, valamint az intézmény 

vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök. 

 

15. Vagyon feletti rendelkezés: 

 

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati 

rendeletében foglaltak szerint kell eljárni. 

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 

veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe. 

 



16. Az intézményvezető megbízási rendje: 

 

Az intézmény vezetői munkakör betöltéséről Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése – az előadó-

művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008.évi XCIX. 

Törvény, valamint az egyes művészi és művészeti munkakörökről, valamint betöltésükhöz szükséges 

képesítési és egyéb feltételek részletes szabályairól szóló 122/2011. (VII. 15.) Kormányrendelet alapján 

– dönt. Az igazgatóval a vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezések alkalmazásával 

munkaviszonyt kell létesíteni. 

 

17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 
 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszony
 

 a Polgári Törvénykönyv alapján megbízási jogviszony 

 a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény alapján munkaviszony 

 

 

ZÁRADÉK 

 

Az Alapító Okiratot Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a …./2014. 

(II. 12.) határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen egységes szerkezetű Alapító Okirat 2014. január 1-jén lép hatályba. Ezzel egy időben a 

310/2013. (XI.28.) határozattal jóváhagyott Alapító Okirat hatályát veszti.   

  

 

 

Kecskemét, 2014. február  .….. 

 

 

 Dr. Zombor Gábor 

 polgármester 

 Kecskemét Megyei Jogú Város  

 Önkormányzata 

 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett adatokkal. 

 

 

Kecskemét, 2014.…………………  

 

 

 



 Finta Zita 

 osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

             …./2014. (II.12.) határozata 31. melléklete 

 

 

Kecskeméti Katona József Múzeum 

 

ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

 

A Kecskeméti Katona József Múzeum Kecskemét Megyei jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének 21/2013. (II.14.) KH. számú határozatával elfogadott Alapító Okiratát  

(továbbiakban: Alapító Okirat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1) – (2) bekezdése alapján, 

figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényre Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

a következő tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.  

Az Alapító Okirat 1.3.1.2. pontja az alábbira módosul: 



 

 1.3.1.2.    „Kecskeméti Katona József Múzeum 

    Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye 

    6000  Kecskemét, Gáspár A. utca 11.” 

 

Az Alapító Okirat 1.3.1.4. pontja az alábbira módosul: 

          

            1.3.1.4.   „Kecskeméti Katona József Múzeum 

   Iskolatörténeti Kiállítóhelye 

    6000 Kecskemét, Úrrét 242.” 

 

 Az Alapító Okirat 3.1.3. pontja 3. francia bekezdése az alábbira módosul: 

 

 „végzi a kormányrendeletben meghatározott régészeti szaktevékenységeket” 

 

   Az Alapító Okirat 3.2. pontja az alábbira módosul: 

 

 

   3.2. „A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

besorolása:  

 

013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program  

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

083020 Könyvkiadás 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés” 

 

Az Alapító Okirat 3.3 pontja az alábbira módosul: 

 

3.3.  „Főtevékenységének államháztartási szakágazati száma és megnevezése:” 

 

 910200 múzeumi tevékenység 

 

2.  

Az Alapító Okirat 7. pontja törlésre kerül és a 8. - 11. pontok számozása 7. – 10. 

pontokra módosul. 

 

 

3. 

Az Alapító Okirat eredeti 10. pontja az alábbira módosul: 

 



9. „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 Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 

Egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak.” 

 

4.  

  Az Alapító Okirat eredeti 11. 4. pontja törlésre kerül. 

 

 

Z Á R A D É K 

 

Az Alapító Okirat módosítását Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

a      /2014. (II.12.) határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen Alapító Okirat - módosítás 2014. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

Kecskemét, 2014. február……. 

 

 

 

 

 Dr. Zombor Gábor 

 polgármester 

 Kecskemét Megyei Jogú Város 

 Önkormányzata 

 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett adatokkal. 

 

 

Kecskemét, 2014…………………  

 

 

 Finta Zita 

 osztályvezető 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

             …./2014. (II.12.) határozata 32. melléklete 

 

 

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. évi 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 Gyűjteménye 

 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 Kiállítóhelye 

   6000 Kecskemét, Úrrét 242. 

 

 

1.3.1.5.  Kecskeméti Katona József Múzeum 

             Szórakaténusz Játékmúzeuma és Műhelye  

   6000 Kecskemét,Gáspár A. utca 11. 

 

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,  

 végzi a kormányrendeletben meghatározott 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 kormányzati funkció szerinti besorolása:  

 

013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program  

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

083020 Könyvkiadás 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

 

3.3.  Főtevékenységének államháztartási szakágazati száma és megnevezése: 

 

 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 

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.    A költségvetési szerv szakmai besorolása: megyei hatókörű városi múzeum 

 

8.    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. 

 

9. 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 Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 

Egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak. 

 

 

 

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

     a jogutódlással kapcsolatos rendelkezések: 

 

10.1  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 

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 Önkormányzata fenntartásába kerülnek. 

 

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

Intézményfenntartó 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. 

 

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

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

 

Az Alapító Okirat módosítását Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a …../2014. (II. 12.) 

határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen egységes szerkezetű Alapító Okirat 2014. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 21/2013.(II.14.) KH. sz. 

határozattal jóváhagyott Alapító Okirat hatályát veszti. 



 

Kecskemét, 2014. február ……..  

 

          

 

---------------------------------- 

      Dr. Zombor Gábor 

polgármester 

  Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett adatokkal. 

 

 

Kecskemét, 2014…………………  

 

 

 Finta Zita 

 osztályvezető 

 

 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

             …./2014. (II.12.) határozata 33. melléklete 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 

ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 211/2011. (IV.30.) határozatával 

elfogadott alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-ának figyelembe 

vételével az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. Az Alapító Okirat „Szakágazati száma:” szövegrésze helyébe a „Főtevékenység 

államháztartási szakágazati besorolása:” szövegrész kerül.  



 

2. Az Alapító Okirat Alaptevékenysége című része helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

Szakmai alaptevékenységei: 

 

időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 

 időskorúak gondozóháza 

rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

országos közfoglalkoztatási program 

közfoglalkoztatási mintaprogram 

 

 

3. Az Alapító Okirat Alaptevékenység szakfeladatai című része helyébe az alábbi szöveg 

lép: 

 

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti megjelölése 

 

102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú  közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

 

 

 

 

4. Az Alapító Okirat Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése című rész 

helyébe a következő szöveg lép: 

 

              Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

     -  a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszony 

 - a Polgári Törvénykönyv alapján polgári jogi jogviszony 

            - a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény alapján munkaviszony 

 

 

 

5. Az Alapító Okirat Gazdálkodási besorolása, jogköre című része, valamint A 

feladatellátást szolgáló vagyon című részben a „25/2003. (VI.2.)” szövegrész hatályát 

veszti. 

 

 

 

Kecskemét, 2014. ……… 

 Dr. Zombor Gábor 

 polgármester 

 

 

ZÁRADÉK 

 

Jelen alapító okirat-módosítás 2014. január 1-jén lép hatályba. 



 

Az alapító okirat módosítását Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

……/2014. (II.12.) határozatával hagyta jóvá. 

 

NYILATKOZAT 

 

 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett adatokkal. 

 

Kecskemét, 2014. …. 

 

 Finta Zita 

   osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

            …./2014. (II.12.) határozata 34. melléklete 

 

ŐSZIRÓZSA IDŐSKORÚAK GONDOZÓHÁZA 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

(egységes szerkezetben) 

 

 

Költségvetési szerv neve: Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 

Költségvetési szerv rövid neve: Őszirózsa Gondozóház 

Székhelye: Kecskemét, Nyíri út 77/A. 

Jogszabályban meghatározott 

közfeladata: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 80. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti átmeneti 

elhelyezést biztosító ellátás. 

Főtevékenység államháztartási 

szakágazati besorolása: 

873000 idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

Működési köre / illetékessége: Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területe 

Törzskönyvi száma: 772969 

Irányító szerv neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Irányító szerv székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

Alapító / Fenntartó neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Alapító/Fenntartó székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 



A költségvetési szerv jogállása: Jogi személy 

Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

Szakmai alaptevékenységei: 

 

időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 

 időskorúak gondozóháza 

rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

országos közfoglalkoztatási program 

közfoglalkoztatási mintaprogram 

 

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti megjelölése 

 

102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú  közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

 

Feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

Az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) tulajdonában levő alábbi ingatlanok: 

 

hrsz.:   cím:     funkció: 

10577/76  Nyíri út 77/A.   időskorúak gondozóháza 

 

A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletben 

foglaltak szerint kell eljárni. 

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

Az intézmény vezetőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-a alapján – bízza meg. 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 - a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszony 

- a Polgári Törvénykönyv alapján polgári jogi jogviszony 

- a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény alapján munkaviszony 

 

 

Kecskemét, 2014.  ……… 

 

 Dr. Zombor Gábor 

 polgármester 

 

 

 

 

ZÁRADÉK 

 



Jelen egységes szerkezetű alapító okirat 2014. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 211/2011. (VI.30.) 

határozatával jóváhagyott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 

 

Az alapító okirat módosítását Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

……/2014. (II.12.) határozatával hagyta jóvá. 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett adatokkal. 

 

Kecskemét, 2014. …. 

 

 Finta Zita 

   osztályvezető 

 

 

 

 


