Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. április 21-i rendkívüli
ülésén megtárgyalta a közművelődési intézmény alapító okiratának módosítására
vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének
127/2011.(IV.21.) számú határozata
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Krúdy Gyula
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 56/2009.(V.26.) számú
határozattal elfogadott, és többször módosított Alapító Okiratát 2011.
május 1-jei hatállyal a határozat melléklete szerint módosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester és a jegyzőt az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Stayer László polgármester
2. A Képviselő-testület utasítja a költségvetési szerv vezetőjét, hogy
az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában valamint egyéb
dokumentumaiban vezesse át a módosításokat és terjessze be az
irányító szervhez jóváhagyásra.
Felelős: intézmény igazgatója
Határidő: 2011. május 31.
Határozatot kapják:
1. Polgármester
2. Jegyző
3. Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár Igazgatója Székhelyén
4. Pénzügyi és Intézményirányítási Osztály Helyben
Szécsény, 2011. április 21.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet s.k.
címzetes főjegyző

Stayer László s.k.
polgármester

127/2011.(IV.21) határozat melléklete
Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Alapító Okiratának módosítása
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Krúdy Gyula Városi Művelődési
Központ és Könyvtár okiratát (a továbbiakban: alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat bevezető részében „a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1-4. §-a, a 15-a” szövegrész törlésre kerül.
2. Az alapító okirat bevezető részében „az államháztartásról szóló többször módosított
1992. évi XXXVIII. tv. 66. § és 90. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az
államháztartás működési rendjéről szóló többszörösen módosított 217/1998.(XII.30.)
Korm. rendeletben” szövegrész helyébe „az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben” szövegrész kerül.
3. Az alapító okirat 4. pontja az alábbi szakfeladatokkal egészül ki:
841328 Turizmus területi igazgatása és szabályozása
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
4. Az alapító okirat „7. Típus szerinti besorolása” pontja törlésre kerül, és helyébe az
alábbi 7. pont lép:
„7. Gazdálkodási jogköre
Önállóan működő költségvetési szerv. A költségvetési szerv egyes gazdálkodási, illetve
üzemeltetési feladatait Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal - mint önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szerv - az irányító szerv által jóváhagyott együttműködési
megállapodás alapján látja el.”
5. Az alapító okirat módosítása 2011. május 1-jén lép hatályba.
Szécsény, 2011. április 21.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes főjegyző

Stayer László
polgármester

Iktatószám: 3392/2011.
Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár
ALAPÍTÓ OKIRATA
- módosításokkal egységes szerkezetben Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 38. § (1) bekezdése, az
államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 66. § és 90. §-ában
biztosított jogkörében eljárva, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.
19.) Korm. rendeletben foglalt tartalmi követelmények szerint a Krúdy Gyula Városi
Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adja ki:
1.

A költségvetési szerv:
neve: Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár
székhelye: 3170 Szécsény, Ady E. út 12.
Intézményegységei:
- Művelődési központ
- Városi könyvtár
Az intézményegységek elnevezésüket használhatják.
Telephelyei:
- Pösténypuszta Közösségi Ház 3170 Szécsény, Sport tér 1.
- Benczúrfalva Közösségi Ház 3170 Szécsény, Fő út 19.
- II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
– Fiókkönyvtár, amely két telephelyen működik:
3170 Szécsény, Rákóczi út 90.
3170 Szécsény, Magyar u. 15.

2.

Létrehozásáról rendelkező határozat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselőtestületének 205/2003.(IX.29.) számú határozata.

3.

Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvényben meghatározott feladatok ellátása.

4.

Alaptevékenysége:
Szakágazati besorolás: 932900 M.n.s.egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
2010. január 1-jétől alkalmazandó szakfeladatok száma és megnevezése:
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
949900 M.n.s. egyéb közösségi társadalmi tevékenység
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910123 Könyvtári szolgáltatások
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
602000 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása
841328 Turizmus területi igazgatása és szabályozása
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása,
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
5.

Működési területe:
Szécsény város közigazgatási területe, a mozgókönyvtári szolgáltatás tekintetében
Szécsény Kistérség Önkormányzatainak közigazgatási területe.

6.

Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv:
neve: Szécsény Város Önkormányzata
székhelye: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

7.

Gazdálkodási jogköre
Önállóan működő költségvetési szerv. A költségvetési szerv egyes gazdálkodási, illetve
üzemeltetési feladatait Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal - mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv - az irányító szerv által jóváhagyott együttműködési
megállapodás alapján látja el.

8.

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény alaptevékenységét két intézményegység keretében látja el, melyeket
intézményegység-vezetők irányítanak.
Ezek: - közművelődési intézményegység (Művelődési központ)
- nyilvános könyvtár intézményegység (Városi könyvtár)

9.

Az intézményt az igazgató vezeti, aki a szakmai intézményegységek egyikének vezetői
feladatait is ellátja. (A másik egység vezetője igazgatóhelyettesi feladatokkal is
megbízható.) Az igazgatót Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete bízza
meg pályázat útján a magasabb vezetői beosztás ellátásával jogszabályban meghatározott,
de legfeljebb öt évig terjedő határozott időre. A vezető felett a – felmentés, a kinevezés és
a fegyelmi jogkör gyakorlása kivételével – az egyéb munkáltatói jogkört a polgármester
gyakorolja.
Az intézmény dolgozói felett a munkáltató jogkört az intézmény igazgatója gyakorolja.
Az intézményegységek együttműködését, tevékenységük összehangolását a vonatkozó
törvényi előírásoknak megfelelő intézményi szabályzatok rögzítik. A szabályzatoknak
tükröznie kell a vezetői jogköröket, kötelezettségeket, a munkahelyi közösségek és
társadalmi testületek jogosítványait is.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
A foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, akikre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. tv. az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, akikre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (külön megbízási
jogviszony) az irányadó.

10. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

11. Az intézmény szervezeti és működési rendjét az SZMSZ-ben kell szabályozni, melyet –
az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság véleményének kikérése után – a Képviselőtestület hagy jóvá.
12. Az intézmény vagyona:
Az intézmény saját vagyonnal nem rendelkezik, az épületet és berendezési tárgyakat a
Képviselő-testület az intézmény használatába adja.
Az intézmény használatában lévő ingatlanok:
- 3170 Szécsény, Ady Endre út 12.
- 3170 Szécsény-Pösténypuszta, Sport tér 1.
- 3170 Szécsény-Benczúrfalva, Fő út 19.
- Fiókkönyvtári telephely tekintetében:
- 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. könyvtárhelyiség
- 3170 Szécsény, Magyar u. 15. könyvtárhelyiség
13. Ingóvagyon leltár szerint.
14. A Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár jogutódja az összevont
Művelődési Központnak és Krúdy Gyula Városi Könyvtárnak, valamint a
TOURINFORM Irodának.
Az alapító okirat módosítását (így az egységes szerkezetű alapító okiratot) Szécsény Város
Önkormányzata Képviselő-testülete 56/2009.(V.26.) számú határozatával fogadta el.
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2009. július 1-jétől hatályos.
Módosító határozatok:
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2011.(II.8.), 56/2011.(II.22.) és
127/2011.(IV.21.) határozata.
Egységes szerkezetbe foglalt, 2011. május 1. napjától hatályos szöveg.
Szécsény, 2011. április 21.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes főjegyző

Stayer László
polgármester

