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Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe   

foglalva 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Deák17 Gyermek és 
Ifjúsági Művészeti Galéria alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

 
 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria 

1.1.2. rövidített neve: Deák17 Galéria 
 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Deák17 Youth Art Gallery 
 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 17. 

1.3.2. telephelye(i): 
 telephely megnevezése telephely címe 
 
1 

 1033 Budapest, Szérűskert utca 40., hrsz.: 
18910/160 

 

 
2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2015.04.22. 

 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

 

 
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros Közgyűlése 

3.1.2. székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 



4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 
4.1.  A költségvetési szerv közfeladata: alkotóművészeti feladat  

A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 16. pontja alapján alkotóművészeti feladat. 

 
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 900400 Művészeti létesítmények működtetése 

 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Gyermek és ifjúsági képző- és iparművészeti alkotások 

bemutatására állandó és időszakos kiállítások szervezése, művészetpedagógiai tevékenység 
folytatása, nemzetközi képzőművészeti találkozók szervezése.  
 
Ellátja a Fővárosi Önkormányzat köznevelési intézményeinél hatályos jogszabályokhoz 
igazodó fejlesztések, intézkedések című fejlesztési portfólióban foglaltak szerinti „Iskolakapun 
kívüli tevékenységek” elnevezésű programmal kapcsolatos feladatokat. 
 
A költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdasági feladatokat a 
Budapesti Történeti Múzeum (1014 Budapest, Szent György tér 2.) látja el. 
 
A költségvetési szerv közfeladatának ellátása keretében használja a feladatellátását szolgáló 
Budapest V. kerület 24424/0/A/11 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 1052 
Budapest, Deák Ferenc utca 17. I. emelet alatt lévő, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező, korlátozottan forgalomképes, 537 m2 alapterületű, társasházi ingatlant, 
valamint a Budapest III. kerület 18910/160 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 1033 
Budapest, Szérűskert utca 40. szám alatti, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező korlátozottan forgalomképes ingatlan 176 m2 alapterületű helyiségcsoportját. 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati 

funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1. 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

. 082063  Múzeumi kiállítási tevékenység 

3. 082064  Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

4. 083030  Egyéb kiadói tevékenység 

5. 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

6. 086090    Egyéb szabadidős szolgáltatás 

7. 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

8. 
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése  

9. 
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

 
 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest 



5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  A költségvetési szerv vezetőjét 

Budapest Főváros Közgyűlése nyilvános pályázat útján bízza meg legfeljebb 5 éves 
határozott időre, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezés 
mellett a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a 
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő 
egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet alapján. A 
költségvetési szerv vezetője felett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény alapján az alapvető munkáltatói jogokat a Fővárosi Közgyűlés, az egyéb 
munkáltatói jogokat a főpolgármester gyakorolja. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXlll. 
törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

 
 

 
 



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 DEÁK17 GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI MŰVÉSZETI
GALÉRIA 2021. március 16. napján kelt, 2021. április 01. napjától alkalmazandó 01/2021-826808 okiratszámú
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2021. március 18.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Kánya Lászlóné


Egyedi azonosítója: KT01224


Beosztása: osztályvezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2021.03.18 08:08:49


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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