
„A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kö-
vetkező határozatot hozta: 
 

262/2011. (X.21.) K.t. számú  h a t á r o z a t : 
 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
1.) az Orosháza Városi Önkormányzat Szántó Kovács János Területi Múzeuma 

Alapító Okiratát 2011. november 1. napjától az alábbiak szerint módosítja:  
a.) a bevezető részben „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásá-

ról szóló 2008. évi CV. törvény 2. § (2) bekezdése és 4. §-a, az államház-
tartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-a” 
szövegrész helyébe „az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
88. § (2) bekezdése és 90. §-a, az államháztartás működési rendjéről szóló 
292/2010. (XII.19.) Korm. rendelet 8/A. §, 10. § és 12. §-a” szövegrész lép. 

b.) a 9. pontból törlésre kerül a következő szövegrész: 

„A költségvetési szerv típusa tevékenysége jellege szerint: 
  közszolgáltató költségvetési szerv 

A költségvetési szerv fajtája: közintézmény” 
c.) a 18. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

„18. Telephelye(i): Orosháza, Dózsa György u. 7; Orosháza, Dózsa 
György u. 74; Orosháza, Zombai u. 9.; Tass u. 1.; Könd u. 1.” 

d.) a 26. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „26. Tevékenységei: 

 26.1 Alaptevékenységek: 
Szakágazat száma:  910200 Múzeumi tevékenység 
Alapfeladata körében ellátja a kisebbségek kulturális örökségének 
megőrzését, fejlesztését, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok ki-
építésének és fenntartásának segítését. 
Szakfeladat száma, megnevezése: 
749031 Módszertani szakirányítás  
910201 Múzeumi tevékenység 
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevé-

kenység 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékeny-

ség 
910301  Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működte-

tése 
910302  Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 

26.2. Vállalkozási tevékenysége és annak mértéke:  nem végez.” 
e.) a 28. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 



„28. Helyrajzi szám: 3737/1;3737/2; 3518; 3633/2, valamint a Békés Me-
gyei Vízművek Zrt-vel kötött Megállapodás alapján az 569; 988 hrsz.” 

 
2.) felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti módosítást tartalmazó, az 

előterjesztés 1. számú melléklete szerinti egységes szerkezetű Alapító Okirat 
kiadására. 

 
Végrehajtásért felelős: Dr. Dancsó József polgármester 
Határidő: a bejelentésre 10 nap” 
 

 
K.m.f. 

 
 
 Dr. Dancsó József Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária  
 polgármester címzetes főjegyző 

 


