
Ferenczy Múzeum ALAPÍTÓ  OKIRATÁT 
Módosító Okirat 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 41.§. (6) bekezdése, a Kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint az 1.sz. Melléklete 
alapján a Ferenczy Múzeum alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
1. Az alapító okirat 4.1. pontja „A költségvetési szerv alaptevékenységei” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész 
lép: 
 
„4.1. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységei:”  
2. Az alapító okirat 4.2. pontja „A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat rend 
szerinti besorolása” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
4.2. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciómegnevezés és funkciószám szerinti 
besorolása: 
 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó, és publikációs tevékenység 
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
082064 Múzeumi közművelődési közönségkapcsolati tevékenység 
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, és megóvása 
083020 Könyvkiadás 
803030 Egyéb kiadói tevékenység 
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés  
3. Törlésre kerül az alapító okirat „8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:  
8.1. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely gazdálkodásában illeszkedik a fenntartó város 
meglévő gazdálkodás-menedzsment rendszeréhez. Ennek körében köteles végrehajtani a fenntartó által 
működtetett tervezési, kontrolling és összközpénz-gazdálkodási rendszer szabályait, így különösen adatot 
szolgáltat a tervezéshez és a pénzügyi teljesítések ellenőrzéséhez; alkalmazza a cash flow menedzsmentre 
vonatkozó szabályokat; aláveti magát a szabályzatban meghatározott összeghatártól függő alpolgármesteri 
ellenjegyzésnek; heti riportot küld a gazdálkodási helyzetéről; igénybe veszi a fenntartó jogi irodájának jogi 
és közbeszerzési szolgáltatásait, egyezteti szerződéseit a jogi irodával. 
8.2. Önálló gazdasági szervezettel rendelkezik, mely ellátja a Pest Megyei Könyvtár gazdálkodási feladatait 
is. 
8.3. A költségvetési szerv a Kult. tv. alapján vagyonkezelője a tevékenységét biztosító, általa használt állami 
és önkormányzati vagyonnak, beleértve az általa alapított gazdasági társaságokat is.” szövegrész. 
 4. Az alapító okirat 11. pontjának második mondata helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Az egyéb jogviszonyokra a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló törvény megbízási 
szerződésekre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.”  
5. A zárószöveg helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„Jelen egységes szerkezetű Alapító Okiratot Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014. 
(I.30.) Kt. számú határozatával fogadta el, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a költségvetési szerv 
Képviselő-testület által 2013. április 11-én kelt, 83/2013. (IV.11.) Kt. sz. határozatával jóváhagyott egységes 
szerkezetű Alapító Okirata. 
Az alapító okirat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105. § (5) bekezdése értelmében a 
bejegyzés napján válik hatályossá.”  



Jelen módosító okiratot Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30-i ülésén a 13/2014. 
(I.30.) Kt. számú határozatával fogadta el. Az alapító okirat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
105. § (5) bekezdése értelmében a bejegyzés napján válik hatályossá. 
 
 Szentendre, 2014. január 30. 
 
   Az alapító képviseletében: 
 
 
 
   dr. Dietz Ferenc        polgármester 


