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ALAPÍTÓ OKIRAT 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapjána Kecskeméti 

Planetáriumalapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése:Kecskeméti PlanetáriumMűvelődési Ház 

1.1.2. rövidített neve: Kecskeméti Planetárium 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven:KecskemétPlanetarium 

1.2.2. német nyelven:Planetarium, Kecskemét 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 6000 Kecskemét, Lánchíd u. 18/A. 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:1996.07.01. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

3.1.2. székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltak szerinti helyi 

közművelődési tevékenység 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910110 közművelődési intézmények tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

a, Az alábbi közművelődési alapszolgáltatások biztosítása: 

 Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 

számára helyszín biztosítása. 

 Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása. 

 A tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása. 

 

b, A természettudományos – csillagászati – ismeretszerző, önképző közművelődési 

tevékenység segítése. 

 

c) Iskolai oktatást segítő programok szervezése. 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 

2 014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás 

3 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

4 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

5 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

6 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház) 

7 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

8 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

9 082092 

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 

10 
082093 

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 

művészetek 

11 083020 Könyvkiadás 

12 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

13 084070 

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai 

szolgáltatások fejlesztése, működtetése 

14 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 
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15 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

16 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kecskemét és vonzáskörzete 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének 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, közművelődési és a közgyűjteményi területen 

foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 

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

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 polgári jogi jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

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

 


