Szécsény Város Önkormányzata
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. május 13-i ülésén
megtárgyalta a Kubinyi Ferenc Múzeum alapító okiratának módosítására vonatkozó
előterjesztést, és minősített többségű döntésével az alábbi határozatot hozta:

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének
113/2013.(V.13.) határozata
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kubinyi Ferenc
Múzeum alapító okiratát 2013. június 1-i hatállyal a határozat
melléklete szerint 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 okiratot a Magyar
Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság részére küldje meg.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Stayer László polgármester

Szécsény, 2013. május 13.

Stayer László
polgármester

Dr. Bagó József
jegyző

A 113/2013.(V.13.) határozat melléklete

Alapító okiratot módosító okirat

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kubinyi Ferenc Múzeum 2013. április
29. napján kelt, 2116-1/2013. itatószámmal kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: alapító
okirat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal 2013. június 1-i
hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat bevezető szövegrésze az alábbiak szerint módosul:
„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:”
2. Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. Költségvetési szerv neve:
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár
Intézményegységei:
- Kubinyi Ferenc Múzeum
- Krúdy Gyula Könyvtár
Az intézményegységek elnevezésüket használhatják.”
3. Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„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. Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„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.”
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5. Az alapító okirat 5.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége pontja kiegészül egy új,
5.1.5. ponttal:
„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,
- 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.”
6. Az alapító okirat 5.2. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási
szakfeladat szerinti besorolása pontja az alábbi szöveggel egészül ki:
„821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910123 Könyvtári szolgáltatások
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek”
7. Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„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
6.2. Könyvtár
Szécsény város közigazgatási területe”
8. Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:
„9. A költségvetési szerv jogelőd szerve, székhelye:
9.1. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet
3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.
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9.2. Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár
3170 Szécsény, Ady Endre út 12.”
9. Az alapító okirat 10. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„A Krúdy Gyula Könyvtár intézményegység vezetője igazgatóhelyettesi feladatokkal is
megbízható.”
10. Az alapító okirat 11. pontjában az alábbiak módosulnak:
A „Munka Törvénykönyve” szövegrész helyébe „Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény” szövegrész kerül.
A 3. bekezdés kiegészül a „(megbízásos jogviszony)” szövegrésszel.
11. Az alapító okirat 12. pontjának utolsó mondatban a költségvetési szerv pénzügyi,
üzemeltetési feladatait végző Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal címe bekerül ebbe
a bekezdésbe „(3170 Szécsény, Rákóczi út 84.)”.
12. Az alapító okirat 13. pontja az alábbi szöveggel egészül ki: „városi könyvtár”
13. Az alapító okirat 15. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési jogai pontjában a
felsorolás az alábbi szöveggel egészül ki:
„- Szécsény Város Önkormányzata tulajdonában álló 3170 Szécsény, Ady Endre út 12.
szám alatti ingatlanból, 102 hrsz-ből 124,1 m2”
14. A 2013.04.29. napján kelt alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg lép:
„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.”

Záradék:
Az alapító okiratot módosító okirat 2013. június 1. napján lép hatályba.
Az alapító okiratot módosító okiratot Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
113/2013.(V.13.) sz. határozatával hagyta jóvá.

Szécsény, 2013. május 13.

Stayer László
polgármester

Dr. Bagó József
jegyző

