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Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. május 13-i ülésén 
megtárgyalta, a Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény 
megszüntető okiratára vonatkozó előterjesztést, és minősített többségű döntésével az 
alábbi határozatot hozta: 
 

 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

106/2013.(V.13.) határozata 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Krúdy Gyula 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény megszüntető 
okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megszüntető okirat 
aláírására.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megszüntető 
okiratot a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság részére 
küldje meg, a költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásból való 
törlése érdekében. 
 
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen  
Felelős: Polgármester 

Jegyző  
 
 
Szécsény, 2013. május 13. 
 
 
 
 

Stayer László 
polgármester 

Dr. Bagó József 
jegyző 



A 106/2013.(V.13.) határozat melléklete 

Megszüntető okirat 
 

Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) 11. § (1) felhatalmazása alapján, valamint az Áht. 11. § 
rendelkezései és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr) 14. § (2)-(3) szerinti tartalommal az alábbi 
megszüntető okiratot adja ki. 
 
A költségvetési szerv 
 
1.  Megnevezése, székhelye: 

1.1. Megnevezése: Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
1.2. Székhelye: 3170 Szécsény, Ady Endre út 12. 

 
2.  Megszüntető szerv megnevezése, székhelye: 

2.1. Megnevezése: Szécsény Város Önkormányzata 
2.2. Székhelye: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.  

                      
3.  A megszűnés módja: jogutóddal történő megszűnés, különválás.  
 
4. A megszűntetés oka:  

A közfeladat más módon és más szervezetben hatékonyabban teljesíthető 
 

5.  A közfeladatok jövőbeni ellátása: 
 
5.1. Közművelődési feladat: 
5.1.1. Jogutód megnevezése, székhelye: 

Megnevezése: Szécsényi Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 3170 Szécsény, Ady Endre út 12. 
A jogutód a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a, valamint Szécsény Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési tevékenység 
támogatásáról szóló 14/2000.(V.30.) önkormányzati rendelete alapján, Szécsény 
Város Önkormányzatával kötött közművelődési megállapodás szerint látja el az 
abban meghatározott egyes helyi közművelődési feladatokat. 
 

5.1.2. A közfeladat jövőbeni ellátásához szükséges vagyon feletti rendelkezési 
jogosultság: 
A megszüntetett költségvetési szerv közművelődési feladatának ellátásához 
kapcsolódó követelései, kötelezettségei, és valamennyi elismert, illetve nem vitatott 
tartozása tekintetében a jogutód a 2013. június 1-jével megalakuló Szécsényi 
Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 
 

5.1.3.  A megszűnő költségvetési szervnél foglalkoztatottakkal kapcsolatos 
rendelkezések:  
A megszüntetett költségvetési szervnél a közművelődési feladatok ellátása területén 
foglalkoztatottak további foglalkoztatása Szécsényi Közművelődési Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaságnál történik. 
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5.2. Nyilvános könyvtári feladat: 
5.2.1. Jogutód megnevezése, székhelye: 

Megnevezése: Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 
Székhelye: 3170 Szécsény, Ady Endre út 7.  
 

A jogutód a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 37/A. §, 42. §, 46.§, 55. §-a 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. 
 

5.2.2. A közfeladat jövőbeni ellátásához szükséges vagyon feletti rendelkezési 
jogosultság: 
A megszüntetett költségvetési szerv nyilvános könyvtári feladatának ellátásához 
kapcsolódó követelései, kötelezettségei, és valamennyi elismert, illetve nem vitatott 
tartozása tekintetében a jogutód a 2013. június 1-jétől Kubinyi Ferenc Múzeum és 
Krúdy Gyula Könyvtár néven működő költségvetési szerv.  
 

5.2.3. A megszűnő költségvetési szervnél foglalkoztatottakkal kapcsolatos 
rendelkezések: 
A megszüntetett költségvetési szervnél a nyilvános könyvtári feladatok ellátása 
területén foglalkoztatottak további foglalkoztatása a 2013. június 1-jétől Kubinyi 
Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár néven működő költségvetési szervnél 
történik. 

 
6.  Kötelezettség vállalás rendje:  

A megszűnő intézmény, utoljára 2013. május 31-ig vállalhat kötelezettséget a 2013. évre 
jóváhagyott kiemelt előirányzatainak időarányos mértékéig, a jogutód intézmények 
kötelezettségvállalásának kezdete 2013. június 1. 

 
7.  A megszűnés időpontja: 2013. május 31. 

 
 

Záradék:  
A Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár megszüntető okiratát Szécsény 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 106/2013.(V.13.) sz. határozatával hagyta jóvá. 
 
Szécsény, 2013. május 13.  

 
P.H. 

 
 
 
 

Stayer László 
polgármester 

Dr. Bagó József  
jegyző 

 


