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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Marcali Múzeumot több országos szakmai szervezet által nyert pályázattal kapcsolatban is 

keresték az elmúlt időszakban azzal, hogy ún. területi koordinátori irodát szeretnének kialakítani a 

városban. Ehhez az érintett szervezeteknek szüksége van olyan helyiségre, amelyet a múzeumtól 

kibérelhetnek. A múzeum szeretne élni a lehetőséggel, a befolyt bérleti díjakat az intézmény saját 

tevékenységéhez használná fel. 

Ahhoz, hogy az intézmény a saját használatában lévő ingatlanrészből helyiséget adhasson bérbe, 

szükséges ezt az alapító okiratban is rögzíteni, a vonatkozó kormányzati funkció beemelésével. 

 

Fentiekre hivatkozva kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a MARCALI MÚZEUM alapító 

okiratának módosítását jóváhagyni szíveskedjen. Az ún. módosító okirat és a javaslatnak megfelelő 

módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jelen előterjesztés 1. és 2. 

számú mellékletét képezi. 

 

 

 

H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztést megtárgyalta, a MARCALI 

MÚZEUM módosító okiratát és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztéshez 

mellékelt formában elfogadja.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az okiratok aláírására, és felkéri, hogy az alapító 

okirat módosítása miatt szükséges intézkedéseknek a Magyar Államkincstár felé történő 

megtételéről gondoskodjon. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Marcali, 2017. augusztus 24. 

 

 

 

            Dr. Sütő László s.k. 

                  polgármester 



 

Okirat száma: 3240/6/2017. 

Módosító okirat 

 
 A Marcali Múzeum Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2017. 
május 10. napján kiadott 3240/4/2017 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Marcali Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …/2017.(…….) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint 
módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat a következő 5. sorral egészül ki: 
 

5 
013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

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

Kelt: Marcali, 2017. szeptember 21. 

P.H. 

Dr. Sütő László 
Marcali Város Önkormányzatának 

polgármestere 
 



 

Okirat száma: 3240/7/2017 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Marcali Múzeum 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 8700 Marcali, Múzeum köz 2. (Kulturális Korzó) 

1.2.2. telephelye:  

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Bernáth Galéria 8700 Marcali, Kossuth u. 25. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1996. január 4. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Marcali Város Önkormányzata  

3.2.2.  székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  
 

A Múzeum feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális 
javak gyűjteménygondozása - ennek keretében azok gyarapítása, nyilvántartása, 
állományvédelme, a kulturális javak tudományos feldolgozása és publikálása valamint azok 
hozzáférhetővé tétele, ennek keretében állandó és időszaki kiállítások rendezése, 
közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása, a kulturális javak 
digitalizálása, a kutatási tevékenység biztosítása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910200 Múzeumi tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
 

A Múzeum 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 programkínálatot biztosít, turisztikai 
vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos 
szinten elősegíti a gazdaság élénkítését. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

2 
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs 

tevékenység 

3 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

4 
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati 

tevékenység 

5 
013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

A Múzeum gyűjtőterülete az alábbi településekre terjed ki: Balatonberény, Balatonkeresztúr, 
Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Böhönye, Buzsák, Csákány, Csömend, 
Főnyed, Gadány, Hollád, Hosszúvíz, Kelevíz, Kéthely, Libickozma, Marcali, Mesztegnyő, 
Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemeskisfalud, Nemesvid, Nikla, Pusztakovácsi, Sávoly, Somogyfajsz, 
Somogysámson, Somogysimonyi, Somogyszentpál, Somogyzsitfa, Szegerdő, Szenyér, Szőkedencs, 
Tapsony, Táska, Tikos, Varászló, Vése, Vörs. 

A Múzeum látogatókat az ország egész területéről fogad, belföldi és külföldi személyeket 
egyaránt. 
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4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: -  

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szerv élére pályázat 
alapján, jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki, 
határozott időre, 5 évre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), 
valamint e törvénynek a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területeken történő 
végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján. A költségvetési szerv vezetőjét 
a Képviselő-testület menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

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 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és 
a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes 
kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. 
rendelet 

2 Munkavállalói jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2011. évi I. törvény 

3 Egyéb jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
 

 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Marcali 
Múzeum 2017. szeptember 21. napján kelt, …………………………………………………………………. 
napjától alkalmazandó 3240/6/2017. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása 
szerinti tartalmának. 

Kelt:  

P.H. 

Magyar Államkincstár 
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