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Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. április 29-i ülésén 
megtárgyalta a Kubinyi Ferenc Múzeum alapító okiratának módosítására vonatkozó 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
94/2013.(IV.29.) határozata: 

 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kubinyi Ferenc 
Múzeum  alapító okiratának 71/2013.(III.26.) számú határozattal 
elfogadott Módosító okiratát - a Magyar Államkincstár Nógrád 
Megyei Igazgatóság 12-TNY-974-2/2013-769174 iktatószámú 
végzésére - a határozat melléklete szerint kiegészíti, módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt 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 okirat a Magyar 
Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság részére küldje meg. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Stayer László polgármester 

 
 

 
Szécsény, 2013. április 29. 
 
 
 
 

Stayer László 
polgármester 

Dr. Bagó József 
jegyző 
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A 94/2013.(IV.29.) határozat melléklete 
 
 

Kubinyi Ferenc Múzeum 
Alapító Okiratának módosítása 

 

(egységes szerkezetben a 71/2013.(III.26.) határozattal elfogadott módosító okirattal) 
 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kubinyi Ferenc Múzeum 2012.12.18. 
napján kelt, 9845/2012. itatószámmal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: alapító okirat) 
2013. március 27-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:  
 
1. Az alapító okirat 5.2.A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási 
szakfeladat szerinti besorolása pontja kiegészül az alábbi szakfeladatokkal: 
 

„890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
980442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás” 
 

2.  A 2012.12.18. napján kelt alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, 
ezzel egyidejűleg a Kubinyi Ferenc Múzeum 2012.12.18. napján kelt 255/2012.(XII.18.) 
sz. határozattal elfogadott, 9845/2012. iktatószámmal kiadott egységes szerkezetű alapító 
okirata hatályát veszti. 
Az alapító okiratot Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 71/2013.(III.26.) 
és .../2013.(IV.29.) sz. határozatával hagyta jóvá.”   

 
 
Záradék: 
 
A Kubinyi Ferenc Múzeum  alapító okiratának módosítását Szécsény Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete a 71/2013.(III.26.) és 94/2013.(IV.29.) számú határozataival hagyta jóvá. 
Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 
hatályba.   
 
 
Szécsény, 2013. április 29. 
 
 
 

Stayer László 
polgármester 

Dr. Bagó József 
jegyző 

 
 


