Okirat szama: 22/196-3/2021.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az allamhaztartasról szóló 2011. évi CXCV. tórvény 8/A. §-a alapjan a Tómóry Lajós Múzéúm
alapító ókiratat a kóvétkézók szérint adóm ki:
1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A kóltségvétési szérv:
1.1.1 mégnévézésé: Tómóry Lajós Múzéúm
1.1.2. róvidítétt névé: TLM
1.2. A kóltségvétési szérv:
1.2.1. székhélyé: 1181 Búdapést, Margó Tivadar útca 116-118.
1.2.2. téléphélyéi:
Telephely megnevezése
1

Tómóry Lajós Múzéúm iródai

Telephely címe
1181 Búdapést, Kóndór Béla sétany 10.

2

Múzéúmi raktar (nagytargyi)

1182 Búdapést, Üllói út 517.

3

Múzéúmi raktar (atménéti)

4

Múzéúmi raktar (múvészéti)

1181 Búdapést, Csóntvary útca 15.
fóldszint 5.
1181 Búdapést, Baróss útca 13. fóldszint 1.

5

Havanna Kiallítóhély

6

Múzéúmpédagógiai fóglalkóztató

7

Múzéúmi kiallítóhély
MK/10846/2010

8

Kóssúth téri pavilón - kiallítóhély

1183 Búdapést, Kóssúth tér 6.

9

Múvésztélép

1181 Búdapést, Madach Imré útca 49.

1181 Búdapést, Havanna útca 9. fóldszint
2.
1181 Búdapést, Havanna útca 9. fóldszint
318.
1183 Búdapést, Szént Lórinc sétany 2.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2018. március 19.
2.2. A kóltségvétési szérv alapítasara, atalakítasara, mégszúntétéséré jógósúlt szérv
2.2.1. mégnévézésé: Búdapést Fóvarós XVIII. kérúlét Péstszéntlórinc-Péstszéntimré
Onkórmanyzata
2.2.2. székhélyé: 1184 Búdapést, Üllói út 400.
2.3. A kóltségvétési szérv jógélód kóltségvétési szérvénék

1

mégnévézésé

székhélyé

Kóndór Béla Kózósségi Haz és
Intézményéi

1181 Búdapést, Kóndór Béla sétany 8.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A kóltségvétési szérv iranyító szérvénék
3.1.1. mégnévézésé: Búdapést Fóvarós XVIII. kérúlét Péstszéntlórinc-Péstszéntimré
Onkórmanyzata Képviséló-téstúlété
3.1.2. székhélyé: 1184 Búdapést, Üllói út 400.
3.2. A kóltségvétési szérv fénntartójanak
3.2.1. mégnévézésé: Búdapést Fóvarós XVIII. kérúlét Péstszéntlórinc-Péstszéntimré
Onkórmanyzata
3.2.2. székhélyé: 1184 Búdapést, Üllói út 400.
4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A kóltségvétési szérv kózféladata:
kózgyújtéményi féladatók éllatasa – múzéúmi tévékénység a Magyarórszag hélyi
ónkórmanyzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tórvény, valamint a múzéalis intézményékról, a
nyilvanós kónyvtari éllatasról és a kózmúvélódésról szóló 1997. évi CXL. tórvény alapjan.
4.2. A kóltségvétési szérv fótévékénységénék allamhaztartasi szakagazati bésórólasa:
1

szakagazat szama

szakagazat mégnévézésé

910200

Múzéúmi tévékénység

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. Alapféladata a gyűjtőkörébé tartózó kúltúrális javak (tárgyi, képi, írásós, hang- és egyéb
fórrásanyag) és az éhhéz kapcsólódó kúltúrális értékkél bíró infórmációk félkútatása, gyűjtésé,
őrzésé, nyilvántartása, kézélésé, állagmégóvása és védélmé, tóvábbá tudományos és
isméréttérjésztő féldólgózása és az érédményék közzététélé.
4.3.2. Kúltúrális szólgáltatásaival, állandó és időszaki kiállításókkal, valamint a hózzájúk
kapcsolódó múzeumpedagógiai tevékenységgel, családi- és közösségi programokkal, szakmai
rendezvényekkel – a minél szélésébb körű hózzáférés érdékébén – szolgálni a társadalom
tagjainak művélődését, a fórmális és a ném fórmális óktatás céljait, a szabadidő hasznós
éltöltésénék léhétőségévél ségíténi az égész élétén át tartó tanúlás fólyamatát.
4.3.3. Gyűjtőkörét illétőén túdómányós, módszértani kútató- és publikációs munkát végez,
szakmai támógatást nyújt külső kútatók részére, kutatószolgálatot és nyilvános szakkönyvtárat
működtét.
4.3.4. Részt vész a gyűjtőkörévél összéfüggő közóktatásban, támogatja a helyismereti oktatást
és annak módszertani fejlesztését.
4.3.5. Gyűjtőköréhéz kapcsólódó hélytörténéti digitális tartalmakat féjlészt, kiadványókat
készít, illetve ilyenek készítésében részt vesz.
4.3.6. Gyűjtőköré: történét, óktatástörténét, gyérmékkór világa, képzőművészét.
4.3.7. Gyűjtőtérülété: Búdapést XVIII. kérüléténék (Péstszéntlőrinc-Pestszentimre)
közigazgatási területe.
4.3.8. A télépülés környézéti, széllémi, művészéti értékéinék, hagyómányainak féltárása,
mégismértétésé, a hélyi közművélődési szókásók góndózása, gazdagítása;
4.3.9. A fenti alaptevékenységek magukba foglalják az azokat közvetlenül támogató szellemi és
fizikai (téchnikai) jéllégű tévékénységékét is.
4.4. A kóltségvétési szérv alaptévékénységénék kórmanyzati fúnkció szérinti mégjélólésé:

kórmanyzati fúnkciószam

kórmanyzati fúnkció mégnévézésé

1

082042

Kónyvtari allómany gyarapítasa, nyilvantartasa

2

082043

Kónyvtari allómany féltarasa, mégórzésé, védélmé

3

082061

Múzéúmi gyújtéményi tévékénység

4

082062

Múzéúmi túdómanyós féldólgózó és públikaciós
tévékénység

5

082063

Múzéúmi kiallítasi tévékénység

6

082064

Múzéúmi kózmúvélódési, kózónségkapcsólati
tévékénység

7

083020

Kónyvkiadas

8

083030

Egyéb kiadói tévékénység

4.5. A kóltségvétési szérv illétékésségé, múkódési térúlété:
Búdapést Fóvarós XVIII. kérúlét, Péstszéntlórinc- Péstszéntimré kózigazgatasi térúlété
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A kóltségvétési szérv vézétójénék mégbízasi réndjé:
A kóltségvétési szérv vézétójét a Képviséló -téstúlét bízza még nyilvanós palyazati éljaras útjan,
a vónatkózó hatalyós jógszabalyók szérint. A kóltségvétési szérv vézétójé múnka jógviszónyban
latja él féladatat, a mégbízas 5 év hatarózótt idóré szól. A palyaztatassal kapcsólatós féladatókat
a jégyzó latja él. Az égyéb múnkaltatói jógókat a pólgarméstér gyakórólja.
5.2. A kóltségvétési szérvnél alkalmazasban alló szémélyék jógviszónya:
fóglalkóztatasi jógviszóny

jógviszónyt szabalyózó jógszabaly

1

múnkaviszóny

a múnka tórvénykónyvéról szóló 2012. évi I. tórvény

2

mégbízasi jógviszóny

a Pólgari Tórvénykónyvról szóló 2013. évi V. tórvény

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 TOMORY LAJOS MÚZEUM 2021. október 26.
napján kelt, 2021. november 02. napjától alkalmazandó 22/194-4/2021 okiratszámú módosító okirattal
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2021. november 02.
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