
 

Okirat száma:  

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1.  megnevezése: Völgységi Múzeum 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1.  székhelye: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 2. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Tűzoltó Múzeum 7150 Bonyhád, Szabadság tér 13. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1993. augusztus 18. 

 
 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1.    A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Bonyhád Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.  

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Bonyhád Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.  

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
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4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A kulturális örökséghez tartozó javak védelme, megőrzése, 
fenntartása, valamint a nyilvánosság számára történő széleskörű és egyenlő hozzáférhetővé 
tétele a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény alapján. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910200 Múzeumi tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az intézmény működési területén múzeumi 
gyűjteményi tevékenységet, múzeumi kiállítási tevékenységet, múzeumi közművelődési, 
közönségkapcsolati tevékenységet lát el. 

4.4.    A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:  

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás 

2 047310 Turizmus igazgatása és támogatása 

3 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

4 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

5 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 

6 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

7 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

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

  

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Bonyhád 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Kult. tv.) 94. § (3) bekezdése alapján pályázati eljárás keretében, a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszony létesítésével, 
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában legfeljebb 5 év határozott időre. A felmentési 
jogkört Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói 
jogokat Bonyhád Város polgármestere gyakorolja felette. A Kult. tv. 46. § (3) bekezdése 
alapján megbízásához, illetve megbízásának visszavonásához a kultúráért felelős 
miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni. 

  
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

2 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
 

 


