
  
HAT/…........../2022.     Előkészítésben közreműködött: 

       Petróczkiné Rajna Mónika közművelődési referens 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a kulturális intézmények alapító okiratainak módosításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában álló közművelődési és közgyűjteményi 

intézmények alapító okiratait az alábbiakban ismertetésre kerülő okok miatt szükséges módosítani. 

 

1. Ady Endre Könyvtár (3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) 

A Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) megküldte a Hatvan Város Önkormányzata által 

irányított költségvetési szervekre vonatkozó közbenső ellenőrzési megállapításait és javaslatait az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B §-a alapján végrehajtott 2021. évi kincstári 

ellenőrzéssel összefüggésben.  

Az Ady Endre Könyvtár esetében megállapítást nyert, hogy az intézmény közhiteles törzskönyvi 

nyilvántartásába szükséges bejelenteni két könyvelésben használt kormányzati funkciót, melyek a 

rövid- és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra vonatkoznak.  

 

2. Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 

A Grassalkovich Művelődési Ház esetében a Kincstár nem tett szükséges intézkedésre vonatkozó 

megállapítást az alapító okirat tekintetében, viszont az Ady Endre Könyvtárhoz hasonlóan célszerű 

a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kormányzati funkciókkal bővíteni az intézmény alapító okiratát. 

 

3. Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) 

 

A Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában álló Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 

(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.), intézményrésze a Széchenyi Zsigmond Könyvtár, amely 

besorolása szerint nyilvános szakkönyvtár. 

Az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) megújulása és a főtérre való 

visszaköltözése után lehetőség nyílik arra, hogy a városi könyvtári szolgáltatások átláthatóbbak, 

egységesebbé váljanak a lakosok és a könyvtári szolgáltatások iránt érdeklődők számára, melyet 

indokol, hogy az intézmény a felújítást követően alkalmassá vált gyűjteményeinek és 

szolgáltatásainak bővítésére. 

Mindezek elérése érdekében célszerű a Széchenyi Zsigmond Könyvtár könyvállományát a város 

nyilvános könyvtárába, az Ady Endre Könyvtárba áthelyezni.  

 

Ezen átalakítással az Integrált Könyvtár és Muzeális Intézmény integrált jellege megszűnne, s a 

múzeum szakmai besorolása alapján Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény néven 

működne tovább. 

 

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

CXL. törvény 69/A. §. foglaltak szerint a települési könyvtárak átszervezésével és megszüntetésével 

kapcsolatos intézkedésekhez a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni. E tekintetében 

átszervezésnek minősül minden olyan fenntartói döntés, amely az intézmény megnevezésének, 

fenntartójának, illetve alaptevékenységének módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozásból 



eredő kötelező módosítást. 

E kötelezettségnek eleget téve 2021. december 3-án megküldésre került az Emberi Erőforrások 

Minisztériumába a miniszter véleménye iránti kérelem. A válaszadásra szabott 30 napos határidőben 

nem érkezett válasz, így az intézmény átszervezése engedélyezettnek tekinthető. 

Fentiek okán az intézmény alapító okiratát több pontban is szükséges módosítani.  

 

Továbbá ezen intézmény esetében is célszerű az alapító okiratot a közfoglalkoztatásra vonatkozó 

kormányzati funkciókkal bővíteni. 

 

Valamennyi intézmény esetén az alapító okiratok módosítását követően szükséges lesz az 

intézmények szervezetei és működési szabályzatával (továbbiakban: SZMSZ) való egyezőségét 

biztosítani, illetve a Hatvany Lajos Muzeális Gyűjtemény vonatkozásában az SZMSZ-en túl minden 

más szabályzatot is módosítani szükséges az intézmény névváltozása miatt. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az 

alábbi határozati javaslatokat elfogadni.  

 

1. Határozati javaslat: 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, 

Kossuth tér 3.) 274/2021. (IV.22.) számú polgármesteri határozattal elfogadott és egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak 

megfelelően módosítja. A képviselő-testület jóváhagyja a határozat 2. sz. mellékletét képező, 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.  

 
Határidő: 2022. január 31.  

       

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 az Ady Endre Könyvtár vezetője  

 

 

2. Határozati javaslat: 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 

3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 221/2021. (III.31.) számú polgármesteri határozattal elfogadott és 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 1. sz. mellékletét képező módosító 

okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület jóváhagyja a határozat 2. sz. mellékletét 

képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.  

 
Határidő: 2022. január 31.  

       

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 a Grassalkovich Művelődési Ház vezetője  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Határozati javaslat: 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 

(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) 400/2021. (V.27.) számú polgármesteri határozattal 

elfogadott és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 1. sz. mellékletét képező 

módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület jóváhagyja a határozat 2. sz. 

mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A Képviselő-

testület egyben felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény szabályzatainak módosításáról 

2022. február. 28. napjáig intézkedjen. 

 

 

Határidő: 2022. január 31. 

     2022. február 28. (az intézmény szabályzatainak módosítására) 

       

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

   Az Integrált Könyvtár és Muzeális gyűjtemény vezetője (az intézmény szabályzatainak 

  módosítása) 

 

 

 

 

Hatvan, 2022. január 18. 

 

 

   Horváth Richárd 

            polgármester 

Látta:  

dr. Kovács Éva 

                             jegyző 



1. sz. melléklet 

Okirat száma: 

Módosító okirat 

Az Ady Endre Könyvtár Hatvan Város Önkormányzata által 2021. május 4.  napján kiadott, 
HAT/1756-3/2021 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 4.4. pontjában foglalt táblázat a következő sorokkal egészül ki: 

 

11 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

12 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

 
 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Hatvan, időbélyegző szerint 

P.H. 

Horváth Richárd 
polgármester 

 



2. sz. melléklet 

 
Okirat száma:  

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Ady Endre 
Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Ady Endre Könyvtár 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011. január 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Hatvan Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Hatvan Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár 

3000 Hatvan, Kossuth tér 3. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Hatvan Város Önkormányzata 

3.1.2. székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Hatvan Város Önkormányzata 
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3.2.2. székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

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. törvény 53. § (2) bekezdése alapján a nyilvános 
könyvtári ellátás rendszerének működtetése, továbbá az 1997. évi CXL. törvény 63. § (1) 
bekezdése alapján szakkönyvtári ellátás. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nyilvános könyvtár alapfeladatai közt a fenntartó 
által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő 
céljait küldetésnyilatkozatában közzé teszi. Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, 
megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja. Tájékoztat a könyvtári rendszer 
dokumentumairól és szolgáltatásairól. Biztosítja más könyvtárak állományának és 
szolgáltatásainak elérését. Részt vesz a könyvtárak közötti információcserében. Biztosítja 
az elektronikus könyvtári dokumentumok elérését. A könyvtárhasználókat segíti a digitális 
írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás 
folyamatában. Segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a 
tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét. Kulturális, 
közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez. Tudás-, 
információ- és kultúraközvetítő tevékenységgel hozzájárul az életminőség javításához, az 
ország versenyképességének növeléséhez. Szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás 
szempontjait figyelembe véve szervezi. Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek 
megfelelően alakítja. Közhasznú információs szolgáltatást nyújt. Helyismereti 
információkat és dokumentumokat gyűjt. Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. A 
nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet 
hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, 
könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak 
lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

2 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

3 082044 Könyvtári szolgáltatások 

4 083020 Könyvkiadás 

5 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

6 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

7 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

8 
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 

9 082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

10 082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

11 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
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12 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Hatvan város közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetői feladatainak 
ellátására Hatvan Város Önkormányzata pályázatot ír ki. A pályázat kiírásának, 
benyújtásának és értékelésének rendjét Hatvan Város Önkormányzata a kulturális 
intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az 
intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú 
rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben foglaltakra 
figyelemmel határozza meg. Az intézményvezetőt Hatvan Város Önkormányzata nevezi ki 
és menti fel. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Munkaviszony a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

2 Megbízási jogviszony  a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

3 
Közfoglalkoztatási jogviszony a 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról 

 



1. sz. melléklet 

 

Okirat száma:  

Módosító okirat 

A Grassalkovich Művelődési Ház Hatvan Város Önkormányzata által 2021. július 21. napján 
kiadott, HAT/1585-4/2021. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 4.4. pontjában foglalt táblázat az alábbi sorokkal egészül ki: 

7 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

8 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Hatvan, időbélyegző szerint 

P.H. 

 
Horváth Richárd  

polgármester  



2. sz. melléklet 

 
 

Okirat száma:  

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Grassalkovich 
Művelődési Ház alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Grassalkovich Művelődési Ház 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Hatvani Galéria 3000 Hatvan, Hatvanas utca 2. 

2 
Civil és Kézműves Ház 3000 Hatvan, Hatvany Irén utca 8.  

Hrsz.: 5247 

3 
Közösségi színtér 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 4. Hrsz.: 

3978/29 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011. január 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Hatvan Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Hatvan Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár 

3000 Hatvan, Kossuth tér 3. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Hatvan Város Önkormányzata 

3.1.2. székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Hatvan Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 7. pontja alapján a helyi közművelődési tevékenység 
biztosítása, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdése szerinti közművelődési 
alapszolgáltatás biztosítása. 

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) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 
biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

f) a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, 

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

2 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

3 
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 

4 082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

5 082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

6 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

7 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

8 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Hatvan város közigazgatási területe 

 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: Az intézmény 

vállalkozási tevékenységet folytathat. Vállalkozási tevékenységének felső határa a 

módosított kiadási előirányzatok arányában: 10 %. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét 
nyilvános pályázat alapján Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki és 
menti fel, a kinevezés 5 éves, határozott időtartamra szól. .Az egyéb munkáltatói jogokat 
Hatvan város polgármestere gyakorolja. A vezető kinevezésére a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a művészeti, a közművelődési és a 
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő 
egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet előírásai az 
irányadók.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közalkalmazotti jogviszony az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 

jogállásáról 

2 Megbízási jogviszony  a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

3 Munkaviszony a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

4 
Közfoglalkoztatási jogviszony az 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról 

 



1. sz. melléklet 

 

Okirat száma: 

Módosító okirat 

Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Hatvan Város Önkormányzata által 
2021.06.08. napján kiadott, HAT/3615-2/2021 számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint 
módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat 1.1.1. alpontjában az „Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény” 
szövegrész helyébe a „Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény” szöveg lép. 

2. Az alapító okirat 1.2.2. alpontjában foglalt táblázat következő sorai elhagyásra 
kerülnek a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű 
megváltoztatásával: 

 

1 
Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény 

3000 Hatvan, Kossuth tér 12. 

2 Széchenyi Zsigmond Könyvtár 3000 Hatvan, Kossuth tér 12. 

 

 
3. Az alapító okirat 4.1. pontjában a „A költségvetési szerv közfeladata: Az integrált intézmény 

intézményegységei a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 38.§, 39.§, 48.§ alapján közérdekű muzeális 
gyűjtemény, amely a kulturális javak meghatározott értékeinek egységes gyűjtési szempontok 
szerint létrejött, egységesen kezelt és őrzött, szabályozott módon nyilvántartott és 
dokumentált együttese, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 53. § (2), 54.§, 55.§, 63.§ bekezdései alapján 
nyilvános könyvtári ellátást is vállaló múzeumi szakkönyvtár, amely tudományos 
tevékenységet is végez, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bek. 13. pontja alapján turizmussal kapcsolatos feladatokat is ellát.” 
szövegrész helyébe a „A költségvetési szerv közfeladata: Az intézmény a muzeális 
intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 38.§, 39.§, 48.§ alapján közérdekű muzeális gyűjtemény, amely a kulturális javak 
meghatározott értékeinek egységes gyűjtési szempontok szerint létrejött, egységesen kezelt 
és őrzött, szabályozott módon nyilvántartott és dokumentált együttese. A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bek. 13. pontja alapján turizmussal 
kapcsolatos feladatokat is ellát.” szöveg lép. 
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4. Az alapító okirat 4.4. pontjában foglalt táblázat következő sorai elhagyásra kerülnek a 
további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltoztatásával: 
 

1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

2 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

3 082044 Könyvtári szolgáltatások 

5. Az alapító okirat 4.4. pontjában foglalt táblázat az alábbi sorokkal egészül ki: 
 

15 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

16 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Hatvan, időbélyegző szerint  

P.H. 

Horváth Richárd 
polgármester 

 



2. sz. melléklet 

 

Okirat száma: 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Hatvany Lajos 
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Raktárhelyiség 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 25. 

2 Hatvani Tourinform Iroda 3000 Hatvan, Grassalkovich út 8. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2014. június 1. 
 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Hatvan Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény 

3000 Hatvan, Kossuth tér 12. 

2 Széchenyi Zsigmond Könyvtár 3000 Hatvan, Kossuth tér 12. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Hatvan Város Önkormányzata 

3.1.2. székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Hatvan Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az intézmény a muzeális intézményekről, nyilvános 
könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 38.§, 39.§, 48.§ alapján 
közérdekű muzeális gyűjtemény, amely a kulturális javak meghatározott értékeinek 
egységes gyűjtési szempontok szerint létrejött, egységesen kezelt és őrzött, szabályozott 
módon nyilvántartott és dokumentált együttese. A Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bek. 13. pontja alapján turizmussal kapcsolatos 
feladatokat is ellát. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910200 Múzeumi tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A kulturálisjavak 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 tanulási folyamathoz. Közművelődési 
rendezvényeket és egyéb rendezvényeket rendez. Hatvan város turizmusának fejlesztése 
céljából Tourinform Irodát üzemeltet. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082061 Múzeumi gyűjtemény tevékenység 

2 082062 
Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs 
tevékenység 

3 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

4 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

5 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

6 082092 
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 
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7 082093 
Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 
művészetek 

8 082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

9 083020 Könyvkiadás 

10 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

11 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

12 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás 

13 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

14 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

15 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

16 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Hatvani Járás közigazgatási területe 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: Az intézmény vállalkozási 
tevékenységet folytathat. Vállalkozási tevékenység felső határa a módosított kiadási 
előirányzatok arányába: 10%. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetői feladatainak 
ellátására Hatvan Város Önkormányzata pályázatot ír ki. A pályázat kiírásának, 
benyújtásának és értékelésének rendjét Hatvan Város Önkormányzata a kulturális 
intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az 
intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú 
rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben foglaltakra 
figyelemmel határozza meg. Az intézményvezetőt Hatvan Város Önkormányzata nevezi ki 
és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Hatvan Város Polgármestere gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Munkaviszony a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

2 Megbízási jogviszony a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

3 
Közfoglalkoztatási 
jogviszony 

a 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról 

 


