Okirat száma: 19/109-11/2021

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Tragor Ignác
Múzeum alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Tragor Ignác Múzeum
1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése:
1.2.1. Angol nyelven: Tragor Ignác Museum
1.2.2. Német nyelven: Tragor Ignác Museum
1.2.3. Francia nyelven: Musée Tragor Ignác
1.2.4. Olasz nyelven: Museo Tragor Ignác
1.3. A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 2600 Vác, Zrínyi utca 41/A.
1.3.2. telephelyei:
telephely megnevezése

telephely címe

1

„Memento Mori” közérdekű muzeális
kiállítóhely

2600 Vác, Március 15. tér 19.

2

Középkori Pince kiállítóhely

2600 Vác, Széchenyi utca 3-5.

3

Görög Templom kiállítóhely

2600 Vác, Katona Lajos utca 6.

4

Szent Mihály-altemplom kiállítóhely

2600 Vác, Március 15. tér, Altemplom

5

Műemlék épület és raktár

2600 Vác, Katona Lajos utca 8-12.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.01.01.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Vác Város Önkormányzat
2.2.2. székhelye: 2600 Vác, Március 15. tér 11.
2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
1

megnevezés

székhelye

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága

2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 5.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 2600 Vác, Március 15. tér 11.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Vác Város Önkormányzat
3.2.2. székhelye: 2600 Vác, Március 15. tér 11.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 37/A. §, 42. §, 46. §-a alapján gondoskodik a kulturális javak meghatározott
anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásról,
tudományos feldolgozásáról és publikálásáról, valamint kiállításokon és más módon történő
bemutatásáról, közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

910200

Múzeumi tevékenység

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak
gyűjteménygondozása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint hozzáférhetővé tétele.
Ennek keretében:
Biztosítja a nyilvántartásában lévő kulturális javakhoz való hozzáférést az alábbiak szerint:
- a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos
szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi,
gondozza és kiállításon bemutatja;
- biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét;
- kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó

2

tanulás folyamatához;
- közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez;
- együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai
programjaival segíti az iskolai és iskolán kívüli nevelés céljainak elérését;
- elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan megújuló
múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít;
- az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó
szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését.
Feladata ellátásában együttműködik muzeális intézményekkel, a kulturális örökség más értékeit
gondozó intézményekkel, így különösen a könyvtárakkal, levéltárakkal és a közművelődés
intézményeivel, továbbá tudományos köztestületekkel, a köznevelés és a felsőoktatás, valamint a
szakképzés intézményeivel.
Szabad kapacitásai terhére kiállítások megrendezésével, kulturális javak kölcsönzésével,
valamint tudományos, állományvédelmi és közönségkapcsolati tevékenységgel kapcsolatos
szolgáltatást nyújthat.
Gyűjtőterületére kiterjedően a megyei hatókörű városi múzeummal kötött megállapodás alapján
elláthatja a megyei hatókörű városi múzeum alábbi feladatait, vagy azok egy részét:
- gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai
együttműködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme
érdekében;
- részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek
koordinálásában és szakmai támogatásában;

- muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani
központként működik.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

082062

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikáló
tevékenység

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati
tevékenység

082070

Történelmi hely, építmény , egyéb látványosság
működtetése megóvása

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása

8

083020

Könyvkiadás

9

083030

Egyéb kiadói tevékenység

10

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

1
2
3
4
5
6
7

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
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Vác, Bernecebaráti, Csomád, Csörög, Csővár, Dunakeszi, Erdőkertes, Fót, Göd, Ipolydamásd,
Ipolytölgyes, Kemence, Kismaros, Kisnémedi, Kosd, Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Mogyoród,
Nagybörzsöny, Nagymaros, Őrbottyán, Penc, Perőcsény, Püspökszilágy, Rád, Szada, Szokolya,
Sződ, Sződliget, Tésa, Vácduka, Váchartyán, Vácrátót, Vámosmikola, Veresegyház, Verőce,
Zebegény közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Vezetőjét Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testület menti fel, valamint pályázat útján a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. törvény, továbbá az egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.)
EMMI rendelet, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján nevezi ki legfeljebb öt év határozott
időtartamra. A foglalkoztatás jogviszonya munkaviszony. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója
a polgármester.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
1

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

Munkaviszony

2012. évi I. törvény alapján

4

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 TRAGOR IGNÁC MÚZEUM 2021. május 07.
napján kelt, 2021. május 11. napjától alkalmazandó 19/109-10/2021 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott
módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2021. május 11.
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