
Iktatószám: 2116-    /2013. 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 46.§-a, a 
37/A. § (7) bekezdésére, 55. § (1) bekezdésére, 65. § (2) bekezdésére, valamint a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényt módosító 2012. évi CLII. törvényre a 
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Alapító Okiratát, 2013. június 1-jei 
hatállyal, az alábbiak szerint adja ki: 
 
1.  Költségvetési szerv neve: 
  Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 
 

 Intézményegységei:  
 - Kubinyi Ferenc Múzeum 

- Krúdy Gyula Könyvtár 
Az intézményegységek elnevezésüket használhatják. 

    
2.  A költségvetési szerv székhelye:  

3170 Szécsény Ady Endre út 7. 
 
3.  A költségvetési szerv telephelyei neve, címe:  

3.1.  Krúdy Gyula Könyvtár 
3170 Szécsény, Ady Endre út 12. 
3.2.A feladatellátást szolgáló további ingatlan (raktár): 
3170 Szécsény, Május 1 út 1.A  (hrsz: 219/4.)  
 

4.  A költségvetési szerv közfeladata: 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 37/A. §, 42. §, 46.§, 55. § (1), 65. § (2) alapján gondoskodik a 
kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, 
megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról és publikálásáról, valamint 
kiállításokon és más módon történő bemutatásáról, közművelődési és közgyűjteményi 
feladatok ellátásáról, a nyilvános könyvtári feladatokról. 

 
5.  A költségvetési szerv tevékenysége: 

 
5.1. A Költségvetési szerv alaptevékenysége:  

Feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak 
gyűjteménygondozása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint hozzáférhetővé 
tétele. Ennek keretében: 
  
5.1.1. 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; 
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- megyei hatókörű városi múzeummal kötött külön megállapodás alapján végzi a 
megelőző és mentő feltárásokat és az ehhez kapcsolódó egyéb régészeti 
szaktevékenységet; 

- régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet, vagy lelőhelyet a kulturális 
örökségvédelmi hatóságnak haladéktalanul bejelenti; 

- vezeti a régészeti lelőhelyek, régészeti leletek szakmai nyilvántartását és arról adatot 
szolgáltat; 

- részt vesz a régészeti emlékek és műemlékek vissza nem építhető vagy a helyszínen 
meg nem őrizendő töredékei és tartozékai muzeális intézményben történő 
elhelyezésében; 

- biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét; 
- kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó 

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. 
 
5.1.2. 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. 
 
5.1.3. Szabad kapacitásai terhére kiállítások megrendezésével, kulturális javak 
kölcsönzésével, valamint tudományos, állományvédelmi és közönségkapcsolati 
tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatást nyújthat. 
 
5.1.4. 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. 

 
5.1.5 Könyvtár alapfeladatai:  

- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi; 

- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 
bocsátja; 

- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól; 

-  biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését; 
-  részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében; 
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-  biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét; 
-  a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában; 
-  segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos 

kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét; 
-  kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez; 
-  tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez; 
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja; 
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt; 
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt; 
- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

 
5.2. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat szerinti 
besorolása:  
 
  581100 Könyvkiadás  

821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme  
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység  
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység  
940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek 
 

5.3. A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 
 
910200 Múzeumi tevékenység 
 

5.4. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységeinek felső határa a módosított kiadási 
előirányzatok arányában: 
 Vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 

6.  A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: 
6.1. Múzeum: 
Történeti gyűjtőkör tekintetében Nógrád megye közigazgatási területe 
Régészeti gyűjtőkör tekintetében a megyei hatókörű városi múzeummal kötött külön 
megállapodás szerint 
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6.2. Könyvtár 
Szécsény város közigazgatási területe 
 

7.  Az alapítói jog gyakorlója, ill. a fenntartó neve és címe: 
Szécsény Város Önkormányzata  
3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 
 

8. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 
 

9.  A költségvetési szerv jogelőd szerve, székhelye: 
9.1. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 

3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. 
9.2. Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

3170 Szécsény, Ady Endre út 12.  
 

10. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban: Kjt.), és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezése tárgyában született 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban Kjt. 
vhr.) alapján nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra.    
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény alapján a múzeum vezetőjének megbízásához, illetve 
megbízásának visszavonásához a kultúráért felelős miniszter véleményét előzetesen ki 
kell kérni.  
A vezető kinevezésének és illetménye megállapításának jogát a képviselő-testület, az 
egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
A Krúdy Gyula Könyvtár intézményegység vezetője igazgatóhelyettesi feladatokkal is 
megbízható.  

 
11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:   

A költségvetési szerv szakalkalmazottjainak és egyéb közalkalmazottjainak 
foglalkoztatási jogviszonyára a Kjt., valamint a Kjt. vhr. rendelkezései az irányadóak. 
Egyes a Kjt., illetve a Kjt. vhr. hatálya alá nem tartozó alkalmazottak foglalkoztatási 
jogviszonyára a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az 
irányadóak. 
Az egyéb jogviszonyokra (megbízásos jogviszony) a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 
12. Gazdálkodási besorolása: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltak szerint muzeális 
feladatok ellátására létesített – a képviselő-testület által meghatározott feladatot ellátó – 
intézmény. Önállóan működő. A költségvetési szerv jogi személy. A költségvetési szerv 
egyes gazdálkodási, illetve pénzügyi, üzemeltetési feladatait a Szécsényi Közös 
Önkormányzati Hivatal (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.),- mint önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv - az irányító szerv által jóváhagyott együttműködési 
megállapodás alapján látja el.  
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13. Szakmai besorolása: területi múzeum, városi könyvtár  
 
14. Gyűjt őköre, gyűjt őterülete: 

Történeti gyűjtőkör tekintetében Nógrád megye közigazgatási területe 
Régészeti gyűjtőkör tekintetében a megyei hatókörű városi múzeummal kötött külön 
megállapodás szerint. 
 

15.  A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési jogai: 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény alapján az alapító 
használatába/vagyonkezelésébe adott ingatlan, valamint az ingó vagyon feletti 
rendelkezési jog a vagyon használati jogának gyakorlására és rendeltetésszerű 
használatára terjed ki. 
- 3170 Szécsény, Ady Endre út 7. sz. alatti 106 hrsz-ú kivett Forgách Kastély és 
kastélypark, mely a Magyar Állam tulajdonában van, vagyonkezelője Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. 2233. Budapest Pozsonyi út 56. 
- Szécsény Város Önkormányzat tulajdonában álló, 3170 Szécsény, Május 1 út 1.A (hrsz: 
219/4.) alatti raktár ingatlan.  
- Szécsény Város Önkormányzata tulajdonában álló 3170 Szécsény, Ady Endre út 12. 
szám alatti ingatlanból, 102 hrsz-ből 124,1 m2 
Az intézmény leltárában szereplő kulturális javak elidegenítésére, kölcsönbe adásáról, 
cseréjére a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján kerülhet sor.  
Az intézmény használatában lévő ingóságokat a leltár tartalmazza. 
 
Az önkormányzat tulajdonában és a költségvetési szerv használatába adott vagyontárgyak 
feletti rendelkezési jog önállóan illeti meg a költségvetési szervet. 

 
 
Záradék:  
 
Jelen alapító okirat 2013. június 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Kubinyi Ferenc 
Múzeum 2012.04.29. napján kelt 71/2013.(III.26.) és 94/2013.(IV.29.) sz. határozattal 
elfogadott, 2116-1/2013. iktatószámmal kiadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát 
veszti. 
Az alapító okiratot Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 113/2013.(V.13.) 
sz. határozatával hagyta jóvá.  
 
 
Szécsény, 2013. május 13. 
 
 
 
 

Stayer László 
Szécsény város polgármestere 

Dr. Bagó József  
jegyző 

 


