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ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy hivatkozva a 1997. évi CXL törvény „a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről”szóló ide 
vonatkozó rendelkezéseire, továbbá a kulturális örökség helyi védelmének támogatása és a 
kulturális javak gyűjtésének elősegítése céljából a biatorbágyi Bechtold Tájház, németül: 
Bechtold Heimathaus Alapító Okiratát az alábbiak szerint határozza meg:  
 
A Bechtold Tájház küldetése: 
A nemzet és az örökkévalóság számára megőrizni a helyi német nemzetiségi kultúra értékeit, 
továbbá elősegíteni a német nemzetiségi kultúra megértését, befogadását. Feladata továbbá az 
ünnepek kultúrájának gondozása, jellegzetességének megőrzése, az értékek felkutatása és 
közkinccsé tétele.  
 
A fenntartó az által kiadott, a Tájházra vonatkozó Alapító Okiratban, valamint a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban teszi közzé.  
 
1. A muzeális intézmény neve: Bechtold Tájház, németül: Bechtold Heimathaus. 

                                  székhelye: 2051 Biatorbágy, Fő u. 92.  

2. A muzeális intézmény alapítója: Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy. 

                         alapításának éve: 2016.  

3. A muzeális intézmény felügyeleti szerve: Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy. 

4. A muzeális intézmény fenntartója: Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy. 

5. Az intézmény jellege szakmai besorolása: Közérdekű muzeális kiállítóhely (tájház). 

6. Az intézmény szervezete: Szervezetileg egyetlen, önálló intézmény 

7. Az intézmény működési területe: Biatorbágy közigazgatási területe. 

8. Az intézményvezető megbízásának rendje: Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Biatorbágy által nyilvános pályázat útján meghirdetett határozott időre szóló megbízás. A 

pályázat előkészítését, valamint a pályázati eljárással kapcsolatos teendőket Német 

Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy látja el. 

9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: egyéb foglalkoztatásra 

irányuló jogviszony - megbízási szerződés  (Mt. ide vonatkozó részei szerint) 

10. Jogszabályban meghatározott közfeladat: Közérdekű muzeális kiállítóhely 

11. A muzeális intézmény alaptevékenysége:  
- a kulturális örökség helyi védelmének támogatása és kulturális javak gyűjtésének   
   elősegítése, ezen belül elsősorban a biatorbágyi német nemzetiségi közösséghez  
   kötődő  kulturális javak megőrzése 

- Folyamatosan fejleszti, feltárja gyűjteményét, s gondozza, megőrzi azt.  
- Ápolja, s tovább örökíti a német nemzetiségi kulturális hagyományokat. 
- Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt.  
- A nagyközönség számára széleskörű és egyenlő hozzáférést biztosít.  
- A gyűjtemény megtekintését, továbbá szolgáltatásait a helyi igények figyelembe 

vételével alakítja.  
- Biztosítja az egyéni és közösségi művelődési jogokat. 
- Elősegíti és támogatja értékhordozó tevékenységek folytatását. 
 



Államháztartási Szakfeladatrend szerint:  
 

- kiválasztandó a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 
osztályozási rendjéről a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletéből 

 
12. Vállalkozási tevékenysége: vállalkozási tevékenységet nem végez: 

13. Az intézményi vagyonnal kapcsolatos rendelkezések: Feladatai ellátásához a 

Biatorbágy, Fő u. 92. szám (1896 hrsz.) alatti Biatorbágy Város Önkormányzat 

tulajdonában lévő ingatlan 2015. október 22. napján megkötött Ingatlan használattal 

egybekötött közfeladat-ellátási megállapodás szerint ingyenesen rendelkezésre áll. A 

rendelkezésre álló minden vagyont az intézmény feladatainak ellátásához a 

vagyongazdálkodásról szóló jogszabályok szerint köteles kezelni és használni. 

14. Az intézmény gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv. 

15. Szervezeti és Működési Szabályzata: Az Intézmény szervezeti és működési szabályzata 

rendelkezik a feladatokról, hatáskörökről, jogkörökről, a szervezeti felépítésről, a 

tevékenységi körökről és a működés rendjéről. Az intézmény vezetője gyakorolja 

munkáltatói jogokat. 

16. Számlavezetés: Önállóan fizetési számlával nem rendelkezik. 

 
 

Záró rendelkezések: 

Az Alapító Okiratot a Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy Képviselő-testülete 

2016. január 29-i ülésén … számú határozatával fogadta el és 2016. február 1. napján lép 

hatályba.  

 
Biatorbágy, 2016. 01. 29. 
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