
Szécsény Város Önkormányzata  
3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 

 
 
 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. március 26-i ülésén 
megtárgyalta a közművelődési intézmény alapító okiratának módosítására vonatkozó 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
70/2013.(III.26.) határozata: 

 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Krúdy Gyula 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 56/2009.(V.26.) számú 
határozattal elfogadott Alapító Okiratát 2013. március 27-i hatállyal a 
határozat melléklete szerint módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat 
és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat 
módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot a hatálybalépést 
követő 10 napon belül a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei 
Igazgatóság részére küldje meg. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Stayer László polgármester 

 
 

Szécsény, 2013. március 26. 
 
 
 
 

Stayer László 
polgármester 

Dr. Bagó József 
jegyző 

 



A 70/2013.(III.26.) határozat melléklete: 
 

Krúdy Gyula Városi M űvelődési Központ és Könyvtár 
Alapító Okiratának módosítása 

 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Krúdy Gyula Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár, 5621-3/2012. itatószámmal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: 
alapító okirat) 2013. március  27-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:  
  
1. Az alapító okirat bevezető szövegrésze helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Ávr.) 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot 
adja ki.” 
 
2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„ 1. A költségvetési szerv: 
Megnevezése: Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
Székhelye: 3170 Szécsény, Ady Endre út 12. 
 
Intézményegységei: 
- Művelődési központ 
- Városi könyvtár 
Az intézményegységek elnevezésüket használhatják.” 
 
3. Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„ 2. Telephelyei neve, címe: 
- Pösténypuszta Közösségi Ház 3170 Szécsény, Sport tér 1. 
- Benczúrfalva Közösségi Ház 3170 Szécsény, Fő út 19. 
- Kézművesház 3170 Szécsény, Ady Endre út 4. 
- Pintér Emlékház 3170 Szécsény, Haynald Lajos utca 8. 
- Közösségi Ház 3170 Szécsény, Sas utca 1.  
- Tűztorony 3170 Szécsény, Rákóczi út, 1699/2 hrsz” 
 
4. Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„ 3. Alapításáról rendelkező határozat:  Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 205/2003.(IX.29.) számú határozata.” 
 
5. Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„ 4. Jogelődök megnevezése, székhelye: 

a.) Krúdy Gyula Városi Könyvtár 
3170 Szécsény, Sas út 1. 

b.) Művelődési Központ  
3170 Szécsény, Ady Endre út 12.” 
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6. Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„ 5. Közfeladata: 
„Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvényben meghatározott feladatok ellátása.” 
 
7. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„ 6. Alaptevékenysége: 
Művelődési központ alaptevékenysége:  
A helyi művelődési szokások gondozása, kiállítóhelyek működtetése, a szabadidő kulturális 
célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, helyi amatőr alkotó, művelődő közösségek 
tevékenységének támogatása. A városi rendezvények, ünnepségek szervezése, lebonyolítása.  
 

Könyvtár alapfeladatai: 
a)  a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 
b)  gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja, 
c)  tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól, 
d)  biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
e)   részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
f)  biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 
g)  a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 
h)  segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás 

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

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez. 
 

Államháztartási szakágazati besorolása: 
932900 M.n.s.egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
 

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
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 
940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
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” 
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8. Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„7. Vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 
 
9. Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„ 8. Illetékessége, működési területe: 
Szécsény város közigazgatási területe” 
10. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„ 9. Irányító szerv megnevezése, székhelye: 

 Megnevezése: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 Székhelye: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.” 
 
11. Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„10. Gazdálkodási besorolása: 
Önállóan működő költségvetési szerv. A költségvetési szerv egyes gazdálkodási, illetve 
üzemeltetési feladatait Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal - mint önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv - az irányító szerv által jóváhagyott együttműködési 
megállapodás alapján látja el.” 
 
12. Az alapító okirat 11. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„11. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az alaptevékenységét két intézményegység keretében látja el, melyeket intézményegység-
vezetők irányítanak. 
Ezek: - közművelődési intézményegység (Művelődési központ) 
            - nyilvános könyvtár intézményegység (Városi könyvtár) 
 

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. 
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.” 
 
13. Az alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„ 12.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
12.1.  A foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, akikre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. tv. az irányadó.  
12.2  Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, akikre nézve a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. az irányadó. 
12.3. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 

évi IV. tv. (külön megbízási jogviszony) az irányadó.” 
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14. Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„13. A szervezeti és működési rendjét az SZMSZ-ben kell szabályozni, melyet – az Oktatási, 
Művelődési és Sport Bizottság véleményének kikérése után – a Képviselő-testület hagy jóvá.” 
 
15. Az alapító okirat 14. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„14. Vagyona: 
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. 
- 3170 Szécsény, Ady Endre út 4. 
- 3170 Szécsény, Haynald Lajos utca 8. 
- 3170 Szécsény, Sas utca 1. 
- 3170 Szécsény, Rákóczi út, 1699/2 hrsz” 
 
16. Az alapító okirat 13. pontjában szereplő szöveg számozása 15. pontra módosul. 
 
 
Záradék: 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Krúdy Gyula 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. december 18. napján kelt, 256/2012.(XII.18.) 
számú határozattal elfogadott, egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti.  
 
Az alapító okirat módosítást Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
70/2013.(III.26.) sz. határozatával 2013. március 27-i hatállyal hagyta jóvá. 
 
 
Szécsény, 2013. március 26. 
 
 
 
 

Stayer László 
polgármester 

Dr. Bagó József 
jegyző 

 

 


