Okirat száma: 06/1298-8/2021

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Türr István Múzeum
és Bácskai Művelődési Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Türr István Múzeum és Bácskai Művelődési Központ
1.1.2. rövidített neve: TIM-BMK

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 6500 Baja, Deák F. utca 1.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Nagy István Képtár

6500 Baja, Arany János utca 1.

2

Éber-emlékház

6500 Baja, Jókai Mór utca 19.

3

Bunyevác Tájház

6500 Baja, Pandúr utca 51.

4

Bagolyvár (Miskolczy –emlékház)

6500 Baja, Parti utca 1.

5

Bácskai Kultúrpalota

6500 Baja, Szentháromság tér 3.
(156/1/A/1-156/1/A/5 hrsz.)

Ifjúsági Klub

6500 Baja, Szabadság út 2. fszt. 2. szám
(477/2/B/8 hrsz.) és 6500 Baja,
Szabadság út 2. fszt. 3. szám (477/2/B/9
hrsz.)
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2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2.2.2. székhelye: 6500 Baja, Szentháromság tér 1.

2.3.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1

megnevezése

székhelye

Bács-Kiskun megyei Múzeumi Szervezet

6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 6500 Baja, Szentháromság tér 1.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Baja Város Önkormányzat
3.2.2. székhelye: 6500 Baja, Szentháromság tér 1.

4.1.

4.2.

1
4.3.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 1997.
évi CXL. törvény) 46. § és 48. § szerinti muzeális intézményi tevékenység. A kulturális
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján területileg illetékes
múzeumként régészeti feltárást végez. Tevékenysége során biztosítja az 1997. évi
CXL. törvény 76. § (3) a)-g) pontjában meghatározott közművelődési
alapszolgáltatásokat.
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

910200

Múzeumi tevékenység

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A kulturális javakat és a szellemi kulturális örökség elemeit tudományos, örökségvédelmi,
oktatási és ismeretátadási céllal gyűjti, megőrzi, feldolgozza, kutatja és kiállítja, továbbá egyéb
formákban közzéteszi. Tevékenysége során biztosítja az 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) a)-g)
pontjában meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat, úgy mint:
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, valamint
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés

2

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

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és
támogatása

3

082030

Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

4

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

5

082062

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs
tevékenység

6

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

7

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

8

082070

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
és megóvása

9

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

10

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása

11

082093

Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr
művészetek

12

082094

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

13

083020

Könyvkiadás

14

083030

Egyéb kiadói tevékenység

15

084020

Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása

16

084070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai
szolgáltatások fejlesztése, működtetése

17

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

18

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Múzeumi tevékenység tekintetében: Baja, Nemesnádudvar, Érsekhalma, Sükösd,
Érsekcsanád, Rém, Csávoly, Felsőszentiván, Tataháza, Mélykút, Bácsszőlős, Bácsalmás,
Bácsborsód, Bácsbokod, Bácsszentgyörgy, Csikéria, Madaras, Kunbaja, Katymár, Mátételke,
Vaskút, Szeremle, Bátmonostor, Dunafalva, Nagybaracska, Csátalja, Dávod, Gara,
Hercegszántó közigazgatási területe.
Közművelődési tevékenység tekintetében: Baja város közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
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Az intézmény élén Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete által – 5 éves határozott
időtartamra – kinevezett igazgató áll, aki az intézmény dolgozói felett munkáltatói joggal
rendelkezik.
Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
intézményvezetőt a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény és a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási
körülményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes
kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján nevezi
ki és menti fel.
Az igazgatói kinevezést pályázat előzi meg. A kinevezés Baja Város Önkormányzat Képviselőtestülete hatáskörébe tartozik. A kinevezéshez a kultúráért felelős miniszter előzetes véleménye
szükséges.
Az igazgató felett az egyéb munkáltatói jogokat Baja Város Polgármestere gyakorolja.
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
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ZÁRADÉK
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 TÜRR ISTVÁN MÚZEUM ÉS BÁCSKAI
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2021. szeptember 30. napján kelt, 2021. október 01. napjától alkalmazandó
06/1298-7/2021 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Kecskemét, 2021. október 01.
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