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a Zempléni Múzeum alapító okiratának módosításáról
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zempléni Múzeum alapító okiratát a
mellékelt módosító okiratban foglaltak szerint módosítja, és a mellékelt, módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzéshez szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstárnál tegye meg.
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Okirat szá ma: ZMUZ/2020-3

Mó dosító okirat
A Zempléni Múzeum Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által
2020. július 27. napján kiadott, ZMUZ/2020-2 számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a ..../2020. (IX.
14.) Öt. határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 2.2 pontjá ban foglalt tá blá zat 1. sorá ban a "3529 Miskolc, Gö rgey u. 28."
szö vegrész helyébe a „3529 Miskolc, Gö rgey Artú r utca 28.” szö veg lép.
2. Az alapító okirat 5.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5.1 A kö ltségvetési szerv vezető jének megbízá si rendje:

A kö ltségvetési szerv vezető jével elő zetes pá lyá zati eljá rá s lefolytatá sa utá n Szerencs
Vá ros Ö nkormá nyzatá nak Képviselő -testü lete a munka tö rvénykö nyvérő l szó ló 2012. évi
I. tö rvény rendelkezései alapjá n, miniszteri rendeletben meghatá rozott képesítési
kö vetelmények és pá lyá ztatá si rend figyelembe vételével, hatá rozatlan idejű
munkaviszonyt létesít, ö t évre szó ló vezető á llá sú munkakö rre, valamint a hatá lyos
jogszabá lyok alapjá n szü nteti meg munkaviszonyá t. A kö ltségvetési szerv vezető je
tekintetében a munká ltató i jogokat Szerencs Vá ros Ö nkormá nyzatá nak Képviselő testü lete, az egyéb munká ltató i jogokat a polgá rmester gyakorolja.
A muzeá lis intézményekrő l, a nyilvá nos kö nyvtá ri ellá tá sró l és a kö zmű velő désrő l szó ló
1997. évi CXL. tö rvény 46.§ (3) bekezdés alapjá n a terü leti mú zeum vezető jének
megbízá sá hoz és annak visszavoná sá hoz a miniszter véleményét elő zetesen ki kell kérni.

3. Az alapító okirat 5.2 pontjába foglalt táblázat következő 1. sora elhagyásra kerül a további szerkezeti
egységek számozásának értelemszerű megváltozásával:

1 Kö zalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. tö rvény a kö zalkalmazottak jogá llá sá ró l

Jelen mó dosító okiratot 2020. november 1. napjá tó l kell alkalmazni.

Kelt: Szerencs, „idő bélyegző szerint"

P.H.

Nyiri Tibor

polgá rmester

Okirat szá ma: ZMUZ/2020-4

Alapító okirat
mó dosítá sokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Zempléni
Múzeum alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Zempléni Mú zeum
1.2. A kö ltségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 3900 Szerencs, Huszá rvá r utca 11.
1.2.2. telephelye(i):

telephely megnevezése

telephely címe

1

Szerencsi Cukormú zeum

3900 Szerencs, Gyá r ú t 1.
3900 Szerencs, Rá kó czi ú t 121.

2

Turisztikai Kö zpont és
Kerékpá rkö lcsö nző

2.
A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1.
2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1.

megnevezése

székhelye

Borsod-Abaú j-Zemplén Megyei
Mú zeumi Igazgató sá g

3529 Miskolc, Gö rgey Artú r utca 28.

3.

A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Szerencs Vá ros Ö nkormá nyzatá nak Képviselő -testü lete
3.1.2. székhelye: 3900 Szerencs, Rá kó czi ú t 89.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1.............................................................................................................................................................
megnevezése: Szerencs Vá ros Ö nkormá nyzata
3.2.2.............................................................................................................................................................
székhelye: 3900 Szerencs, Rá kó czi ú t 89.

4.

A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 37/A.§, 42.§, és a 46.§
alapján területi múzeumként 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.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szaká gazat
szá ma

szaká gazat megnevezése

910200

Mú zeumi tevékenység

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak gyűjteménygondozása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint hozzáférhetővé tétele. Biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét, közművelődési rendezvényeket, gyermektáborokat, egyéb programokat rendez, együttműködik a köznevelési intézményekkel és a múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és iskolán kívüli nevelés céljainak elérését. Működteti a Turisztikai Központ és Kerékpárkölcsönző létesítményt, bemutatja az ott elhelyezett gyűjteményeket, turisztikai feladatokat lát el.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormá nyzati
funkció szá m

kormá nyzati funkció megnevezése

1

013350

Az ö nkormá nyzati vagyonnal való gazdá lkodá ssal kapcsolatos
feladatok

2

082061

Mú zeumi gyű jteményi tevékenység

3

082062

Mú zeumi tudomá nyos feldolgozó és publiká ció s tevékenység

4

082063

Mú zeumi kiá llítá si tevékenység

5

082064

Mú zeumi kö zmű velő dési, kö zö nségkapcsolati tevékenység

6

083020

Kö nyvkiadá s

7

083030

Egyéb kiadó i tevékenység

8

086090

Egyéb szabadidő s szolgá ltatá s

104030

Gyermekek napkö zbeni ellá tá sa csalá di bö lcső de, munkahelyi
bö lcső de, napkö zbeni gyermekfelü gyelet vagy alternatív
napkö zbeni ellá tá s ú tjá n

9

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szerencs város közigazgatási

területe, valamint gyűjtőterülete kiterjed Szerencs, Alsódobsza, Bekecs, Golop, Legyesbénye, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Sóstófalva, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tiszalúc településekre. Az ex libris és a képeslapgyűjtemény
eseten Magyarország közigazgatási területe.

5.

A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A kö ltségvetési szerv vezető jének megbízá si rendje: A kö ltségvetési szerv vezető jé vel elő zetes pá lyá zati eljá rá s lefolytatá sa utá n Szerencs Vá ros Ö nkormá nyzatá nak Képviselő -testü lete a munka tö rvénykö nyvérő l szó ló 2012. évi I. tö rvény rendelkezései
alapjá n, miniszteri rendeletben meghatá rozott képesítési kö vetelmények és pá lyá ztatá si
rend figyelembe vételével, hatá rozatlan idejű munkaviszonyt létesít, ö t évre szó ló vezető állá sú munkakö rre, valamint a hatá lyos jogszabá lyok alapjá n szü nteti meg munkaviszonyá t. A kö ltségvetési szerv vezető je tekintetében a munká ltató i jogokat Szerencs Vá ros Ö nkormá nyzatá nak Képviselő -testü lete, az egyéb munká ltató i jogokat a polgá rmester gyakorolja.

A muzeá lis intézményekrő l, a nyilvá nos kö nyvtá ri ellá tá sró l és a kö zmű velő désrő l szó ló 1997. évi CXL. tö rvény 46.§ (3) bekezdés alapjá n a terü leti mú zeum vezető jének megbízá sá hoz és annak visszavoná sá hoz a miniszter vélemé nyét elő zetesen ki kell kérni.
5.2. A kö ltségvetési szervnél alkalmazá sban á lló személyek jogviszonya:

foglalkoztatá si jogviszony

jogviszonyt szabá lyozó jogszabá ly

1

Munkaviszony

2012. évi I. tö rvény a munka tö rvénykö nyvérő l

2

Megbízá si jogviszony

2013. évi V. tö rvény a Polgá ri Tö rvénykö nyvrő l

