A Rippl - Rónai Megyei Hatókiiríi Városi Mrizeum alapító okirata
(a

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Kaposvár Megyei Jogú Város ÖnkormÍnyzata az állarnháztutásrőI szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8 $ (5) bekezdésébenkapott felhatalmazin alapjÍm, az ítllamháztartásró1 szólÓ trirvény végrehajtásárÓl szóló 36812011. Kcrmáqnendelet 5"$ (1)-(2) bekezdóse szerinti tartalornmaI az aIábbi alapító okiratot adja ki:

1. A költségvetési szerv

neYe' székhelyeo telephelyeÍnek neye és címe:
*
1. 1. Neve: fuppl
Rónai Megyei Hatóköni Városi Múzeum
Rövid neYe: Rippl- Rónai Múzeum
I.2. Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. l0.
1.3. Telephelyeinek neve és címe:
1.3. l. 1 fuppl-Rónai Emlékhtn, 7 400 Kaposvár, Róma - hegy 88.
I.3.t.2. Szentjakabi Bencés Apátsági Romkert, 7400 Kaposvár. Var"domb hrsz: 17099
1 .3 . 1 .3. Y aszary Emlékház, Kaposvár , Zarda u.9 . 230l
'.\l1 hrsz.
1 .3.1.4.Deseda Látogatóközpont
*usz 044612
I.3.2. A feladatellátást szolgáló további ingatlanok:
r 3 .2.1. Irodák, gyűjtemény.tarak és műhelyek,
74Ü0 Kaposvár Fő utca 101.
I .3 .2.2. KÓzgyii1teményi r aktÍr ak,
7 26 I T aszár, In sz. 05 8. (egykori laktanyaépületek)
I.3.2.3. Régészetiraktar és garÍvs,
7400 Kaposvár, József Attila köz, Garázssor,
7400 Kaposvár, Pető{i u. 33.
7400 Kaposvár, Pécsiu' 67-69.
L3 .2.4. Régészetibázis,
8693 Lengyeltóti, ZnrrytM. u. 60.
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A kiiltségvetési szerv jtlgutócl|ása:
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4" Á lrii{ts*gv*tési sze&'v sxxkffia* *}aptevékep'*vs$tre:
a) a kulturális javak

b)
c)
d)

egtr,séges szaktrrdomárryos szempontok szerint" trrdornárryos
szakevékenysé g keretében kialakított' nyilvárrtartott és dokurnentált e gyüttesét
őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja,
biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenységiehetőségét;
kulturaközvetítő, közmiivelődési tevékenységévelhozzít1Ítruü az egész ó1eten át
tartó tanulás folyamat iútaz;
közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat retdez;

a

nevelósi-oktatási intézményekkelés múzeumpedagógiaí
programjaival segíti az iskolai és az iskolán kíviili nevelés céljainak elérését;
0 elvégzi a kulturáIis javak múzeumpedagógiai célúfeldolgozását, folyamatosan
megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programklnÍiatot biztosít;
g) az tntézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak
nyújtandó szolgÍútat{tsokkalhelyi és országos szinten elősegíti a gazőaság

e) egytittműködik

é1énkítését:

h) a működési

i)

engedélyében meghatarczott g1rí.jtőkorébe tartozó kulturális javak
gyiijteménygondozása, ennek keretében azok gyarcpitása, nyilvántartása,
állományvédeime;
a működési engedélyében meghatírazolt gyríjtőkörébe tartozó kulturális javak
tudományos feldolgozása és publikálása, hozzátéthetővé tétele' ennek

keretében ál1andó és időszaki kiállítások rendezése, közmiivelődési és
múzeumpedagógiai programok és kiadványok bíztosítása, a kulturális javak

j)

dtgitaltzáIás a, a kutatá si tevékeny s é g bizto sítá s a ;
vagyonkezelője a tevékenységellátásahoz sztikséges állami vagyonnak;

k) végzi a

megeIőző és a mentő feltárásokat és az ehhez kapcsolódó egyéb

régészeti szaktevékenysé geket;

1) vezeti arégészetilelőhelyek

szakmai nyilvántafiását, és annak alapjÍn adatokat
szolgáltat a régészetilelőhelyekröl;
m)4.1.11.3. a régészetifeltárás esetén kí\riil előkertilt régészetileletet vaw
lelőhelyet a kulturális rircikségvédelmihatóságnak haladéktalanul bejelenti;
n) részt vesz a régészetiemlékek és a rnűemlékek vissza nern építhető vagy a
helyszínen meg nem őrizhető ttiredékei és tartozékai muzeális intézményben
történő elhelyezé sében;
o) szakértőként részt vesz a régészeÍIlegvédett területek ellenőrzésében:
p) gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézményekszakmai
egyiittnűködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak
védelme érdekében;

q) részt VesZ

r)

a

szellemi kulturális örokség védelmévelkapcsolatos helyi

ordinálásábarr é s szakrnai támo gatás ában ;
muzeológiai, műzeumpedagógiat, képzésiés restauráIási szakmai-módszertani
kcizpontként működik.
tevékeny

sé gek ko

5. A

költségvetési szerv szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció
szerinti megi eliilése:

082061 Mírzeumi gyűjteményi tevékenység
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082062
082063
a82064
082070

Múzeumi fudományos feldqlgozó és publikációs tevékenység
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közmiívelődési, köztinségkapcsolati tevékenység
Történelmi he1y" építrnény"egyéb látványosság műktidtetése és megóvá-

083020
083030
086030
094210
095020
014030
014040
013340
013350

Köqrukiadás
Egyéb kiadói tevékenység
Nemzetközi kulturális együttmÍíködés
Felsőfokir oktatás
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
Természethrdornányi, műszaki alapkutatás

sa

Tarsadalomfudományi' humán alapkutatás

Az állami vagyonnal való gazdÍtlkodássa] kapcsolatos feladatok
Az önkormÍlnyzattvagyonnal valo gazdálkodássalkapcsolatos feladatok

A költségvetési szerv áúlamháztartási szakágazat szerinti lresorolása:
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Az alapítói jogokat gyakorló szerY neve

és székhelye:
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

9. A kiiltségvetésiszerv

irányítása és fenntartása:
Irényítő szerv neve: Kaposválr Megyei Jogir Város Közgyíilése
Irányító szetv széklrelye: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

10.

A költségvetési szerv szakmai besorolása:
megyei hatókörií városi múzeum.

11. A kiiltségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetósi szerv vezetője a múzeumigazgatő, aki a kozalkalmazottak jogállásárói
szóIó 1992. évi XXXil. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közatrkalmazottak jogtLllásáról szóló 1992. évi XXXII' tt}rvény végrehajtásáról a műviszeti, a közművelődési
és a közgyűjteményi tertileten foglalkoztatott közalkalmaeottak jogviszonyával osszefuggő egyes kórdések rendezése tátrgyábat született lsalwg?. {XI. 20.) Korm. rende_
let (a továbbiakban: Kjt. vhÍ.), valamint a Kult.tv. alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése választ meg. A Kult. tv. 45. $ (a) bekezdése alapjan a múzeumlgazgató megbízásához, illetve megbízásának visszavonásához a k'ulturáért felelős miniszter
e1özetes egyetértéseszükséges.
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12. A

költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogvi-

szonyok megieIölése..

A költségvetési szerv szakalkalmazottjainak és egyéb közalkalmazottjainak foglalkoztatási jogviszonyára a Kjt' és a Kjt. vhr. rendelkezései az iráttyadóak. Egyes, a Kjt.
illefue a Kjt. vlrr. hatálya alá nem tartozó alkalmazottak foglalkoztatási jogviszonyara
a munka törvénykönyvéről szó1ó 2ÜI2. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak. Az
egyéb jogviszonyokra a Polgári Tcirvénykönyvről szóló 1959' ér"i IV. tÖrvóny megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései az iranyadóak.

Kaposvár, 2014. februfu 27.
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A fuppl - Rónai Múzeum alapító okiratának

módosítását Kaposvár Megyei Jogri Vá_
ros Közgyűlése 2'4f 2a n. (XII. 1 3. ) önkormány zati batitrazatínak 4. pontjával, 20 13
január l-i hatállyalhagyta jóvá.

.

A Rippl * Rónai Múzeum alapító okiratának módosítását Kaposvár Megyei Jogú Vá_

ros KözgyűIése 4712013. (11.29.) ÖnkormányzattltatÍrozatának 6. pontjával,2013. január 1-i hatállyal hag1ta jóvá.

A

Ripp1 - Rónai Megyei Hatóköní Városi Múzeum alapitő okiratának módosítását
Kaposviár Megyei Jogú Város Közgyíilése 40/2014. (II. 27') számú önkormányzati
határ azatátak 2. pontj ával hag1'ta j óvá'
Jelen aIapítő okirat a törzsköny'vi nyilvántartásba tör1énő lrejegyzéssel lép hatályba
Kaposválr, 2aI4. februfu 27.
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