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okirat száma: 22 / 97 -3 / 2018.

Alapító okirat

Az államh áztartásről szóló 2O']'1'' évi CXCV. törvény B/A' s-a alapján a Tomory Lajos Múzeum

alapító okiratát a kovetkezők szerint adom ki:

1. A költségvetési szery megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv:
1.1.1 megnevezése: Tomory Lajos Múzeum
1.1.2 rövidített neve: TLM

7.2. Aköltségvetési szerv:
L.Z'L. székhelye: 1181 Budapest, Margó Tivadar utca 116-118.

2. A költségvetési szerv alapítiísával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A köItségvetésÍ szerv alapítósónak dótuma: 2018. március 79.

2.2. Aköltségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2't. megnevezése: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Önkormányzata
2.2.2.székhelye: 1184 Budapest, Üllői út 400.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.L. megnevezése: Éudapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1''2.székhelye: 1-184 Budapest, Üllői út 400'

?? p

telephelv megnevezése teleohelv címe

1 Tomory Lajos Múzeum irodái 1181 Budapest, Kondor Bélá sétány 10.

z Múzeumi raktár (nagytárgyi) 1182 Budapest, Üllői űt5I7.

3 Múzeumi raktár (átmeneti) 1181 Budapes! Csontváry utca 15. fö]dszint 5.

4 Múzeumi raktár (művészetiJ 1181 Budapest, Baross utca 13' földszint 1.

5 Havanna Kiállítóhely 1181 Budapest, Havanna utca 9. földszint 2.

6 Múzeumpedagógiai foglalkoztató 1181 Budapest, Havanna utca 9. földszint 31B.

7
Múzeumi kiállítóhely
MK/L0846 /2070

11B3 Budapest, Szent Lőrinc sétány 2.

B Kossuth téri pavilon - kiállítóhely :11B3 Budapest, Kossuth tér 6.

2.3. A <öltsé szerv őd költs i szervéne

megnevezése székhelye

L Kondor Béla Közösségi Ház jqlrrÉ4qelyg 1181 Budapest, Kondor Béla sétány&



3.2. Aköltségvetési szerv fenntartójának
3'2.'J'. megnevezése: Budapest Főváros XVIII' kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata
3.2.2.székhelye: LI84 Budapest, Üttoi rit +oo.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1'. A költségvetési szerv közfeladata:
közgyűjteményi feladatok ellátása - múzeumi tevékenység a Magyarország helyi
önkormányzatairól szőlő 2OL7. évi CDüXIX. törvény, valamint a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szőlő t997. évi CXL. törvény alapján'

besorolása

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.7. Alapfeladata a gyíijtőkörébe tartoző kulturális javak (tárgyi, képi, ífásos' hang- és egyéb
forrásanyag) és az ehhez kapcsoIódó kulturális értékkel bíró információk felkutatása, gyűjtése,
őrzése, nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és védelme, továbbá tudományos és
ismeretter jesztő feldolgozása és az eredmények közzététele.
4.3'2. Kulturális szolgáltatásaival, áIlandó és időszaki kiállításokkal, valamint a hozzájuk
kapcsolódó múzeumpedagógiaÍ tevékenységgel, családi- és közösségi programokkal, szakmai
rendezvényekkel - a minél szélesebb köríi hozzáférés érdekében - szolgálni a társadalom
tagjainak művelődését, a formális és nem formális oktatás céljait, a szabadidő hasznos
eltöltésének lehetőségével segíteni az egész é]eten át tartó tanulás folyamatát.
4.3.3. Gyűjtőkorét illetően tudományqs, módszertani kutató- és publikációs munkát végez,
szakmai támogatást nyújt külső kutatók részére, kutatószolgálatot, és nyilvános szakkönyvtárat
műkodtet.
4.3'4. Részt vesz a gyűjtőkörével összefüggő közoktatásban, támogatja a helyismereti oktatást
és annak módszertani fejlesztését.
4.3.5. Gyűjtőköréhez kapcsolódó helytörténeti digitális tartalmakat fejleszt, kiadványokat
készít, illetve ilyenek készítésében részt vesz.
4.3.6. Gyűjtőköre: történet, oktatástörténet, gyermekkor világa, képzőmíivészet
4.3'7. Gyűjtőterülete: Budapest XuII. kerületének (Pestszentlőrinc-Pestszentimre)
közigazgatá s i te rül ete
4.3.B.A település környezeti, szellemi, művészeti értékeineh hagyományainak feltárása,
megi smertetés e, a helyi közművel ő dési szokások gond o zása, gazda gítása;
4.3.9' A fenti alaptevékenységek magukba foglalják az azokat közvetlenül támogató szellemi és

fizikai (technikai) jellegű tevékenységeket is.

funkció lölés

4'z. Aköltsésvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakáeazat száma szakásazat m e gn eve z é s e

7 910200 Múzeumi tevékenvsée

+.4. A költsésvetési szerv alaptevékenységének kormányzati tunkcio szerlntl meg;elotese:

kormányzati funkciószám kormánvzati funkció megnevezése

t 082042 Könwtári áll omány gyarapítás a, nyilvántartása

2 082043 Könwtári állomány feltárása, megőrzés e, védel me

3 08206L Múzeumi wűiteménvi tevékenvség

4 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs
tevékenvsée

5 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

--



6 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati
tevékenység

7 083020 Könwkiadás

I 083030 EsVéb kiadói tevékenvsés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Budapest Főváros XVIII. kerület, Pestszentlőrinc- Pestszentimre közigazgatási területe

5. A költségvetési szery szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján,
a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint. A költségvetési szerv vezetője közalkalmazotti
jogviszonyban kerül kinevezésre, a kinevezési idő 5 év határozott időre szól. A pályáztatással
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester
gyakorolja.

5.2. Aköltségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogvis zonyai

foslalkoztatási i osviszony i o gvi szo nW szabáWoző i oeszabály

1

közalkalm azotti j o gvi sz ony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII.
törvény

a közalkalmazottak jogállásóróI szőIó 1'992. évi XXXIil.
törvény végrehajtósóróI, a művészetÍ, a kozmiÍvelődési és
kózgy(Íjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összeftiggő egyes
kérdések rendezésérőI szóIó 150/1992. (XI.20.) Korm.
rendelet

2 munkaviszonv a munka törvénvkönwéről szólő 20L2. évi I. törvénv

3 mesbízási iosviszony a Poleári Törvénvkönwről sző|ő 2013. évi V. törvény

6.Zárő rendelkezés

Jelen alapító okiratot 20LB. március 19' napjától kell alkalmazni.

Budapest, 20LB' február 7.

Attila
rmester


