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Szerencs  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  polgármester  előterjesztését
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:
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Okirat sza
ma: ZMUZ/2020-3

Mó
 dósí
tó
  ókirat

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 alapí
tó
  ókirat 2.2 póntja
ban fóglalt  ta
bla
 zat  1.  sóra
ban a "3529 Miskólc,  Gó( rgey u.  28."
szó(vegre
sz helye
be a „3529 Miskólc, Gó( rgey Artu
 r utca 28.” szó(veg le
p. 

2. Az alapító okirat 5.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
5.1 A kó( ltse
gvete
si szerv vezetó1 je
nek megbí
za
 si rendje: 
A  kó( ltse
gvete
si  szerv  vezetó1 je
vel  eló1 zetes  pa
 lya
 zati  elja
 ra
 s  lefólytata
 sa  uta
n  Szerencs
Va
 rós O4 nkórma
nyzata
nak Ke
pviseló1 -testu( lete a munka tó( rve
nykó( nyve
ró1 l szó
 ló
  2012. e
vi
I.  tó( rve
ny  rendelkeze
sei  alapja
n,  miniszteri  rendeletben  meghata
 rózótt  ke
pesí
te
si
kó( vetelme
nyek  e
s  pa
 lya
 ztata
 si  rend  figyelembe  ve
 tele
vel,  hata
 rózatlan  ideju1
munkaviszónyt  le
 tesí
t,  ó( t  e
vre  szó
 ló
  vezetó1  a
 lla
 su
  munkakó( rre,  valamint  a  hata
 lyós
jógszaba
 lyók  alapja
n  szu( nteti  meg  munkaviszónya
 t.  A  kó( ltse
gvete
si  szerv  vezetó1 je
tekintete
ben  a  munka
 ltató
 i  jógókat  Szerencs  Va
 rós  O4 nkórma
nyzata
nak  Ke
pviseló1 -
testu( lete, az egye
b munka
 ltató
 i jógókat a pólga
 rmester gyakórólja.
A muzea
 lis inte
zme
nyekró1 l, a nyilva
nós kó( nyvta
 ri ella
 ta
 sró
 l e
s a kó( zmu1 veló1 de
sró1 l szó
 ló

1997.  e
vi  CXL.  tó( rve
ny  46.§  (3)  bekezde
s  alapja
n  a  teru( leti  mu
 zeum  vezetó1 je
nek
megbí
za
 sa
hóz e
s annak visszavóna
 sa
hóz a miniszter ve
 leme
nye
 t eló1 zetesen ki kell ke
rni.

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

1 Kó( zalkalmazótti jógviszóny 1992. e
vi XXXIII. tó( rve
ny a kó( zalkalmazóttak jóga
 lla
 sa
 ró
 l

Jelen mó
 dósí
tó
  ókiratót 2020. nóvember 1. napja
 tó
 l kell alkalmazni.

Kelt: Szerencs, „idó1 be
 lyegzó1  szerint"

P.H.

Nyiri Tibór
pólga
 rmester 



Okirat sza
ma: ZMUZ/2020-4

Alapí
tó
  ókirat
mó
 dósí
ta
 sókkal egyse
ges szerkezetbe fóglalva

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. megneveze
se: Zemple
ni Mu
 zeum

1.2. A kó( ltse
gvete
si szerv
1.2.1. sze
khelye: 3900 Szerencs, Husza
 rva
 r utca 11.
1.2.2. telephelye(i):

telephely megneveze
se telephely cí
me

1 Szerencsi Cukórmu
 zeum 3900 Szerencs, Gya
 r u
 t 1.

2
Turisztikai Kó( zpónt e
s 
Kere
kpa
 rkó( lcsó( nzó1

3900 Szerencs, Ra
kó
 czi u
 t 121.

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

megneveze
se sze
khelye

1. Bórsód-Abau
 j-Zemple
n Megyei 
Mu
 zeumi Igazgató
 sa
 g 

3529 Miskólc, Gó( rgey Artu
 r utca 28.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete



3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megneveze
se: Szerencs Va
 rós O4 nkórma
nyzata
nak Ke
pviseló1 -testu( lete
3.1.2. sze
khelye: 3900 Szerencs, Ra
kó
 czi u
 t 89.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1.............................................................................................................................................................
 megneveze
se: Szerencs Va
 rós O4 nkórma
nyzata
3.2.2.............................................................................................................................................................
 sze
khelye: 3900 Szerencs, Ra
kó
 czi u
 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,  tudomá-
nyos feldolgozásáról és publikálásáról, valamint kiállításokon és más módon történő
bemutatásáról, közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szaka
gazat 
sza
ma

szaka
gazat megneveze
se

1 910200 Mu
 zeumi teve
kenyse
g

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A működési engedélyében meghatározott gyűj-
tőkörébe tartozó kulturális javak gyűjteménygondozása, tudományos feldolgozása és publiká-
lása, valamint hozzáférhetővé tétele. Biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási te-
vékenység lehetőségét, közművelődési rendezvényeket, gyermektáborokat, egyéb programo-
kat rendez, együttműködik a köznevelési intézményekkel és a múzeumpedagógiai programja-
ival segíti az iskolai és iskolán kívüli nevelés céljainak elérését. Működteti a Turisztikai Köz-
pont és Kerékpárkölcsönző létesítményt, bemutatja az ott elhelyezett gyűjteményeket, turisz-
tikai feladatokat lát el.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kórma
nyzati 
funkció
 sza
m

kórma
nyzati funkció
  megneveze
se

1 013350
Az ó( nkórma
nyzati vagyónnal való
  gazda
 lkóda
 ssal kapcsólatós 
feladatók

2 082061 Mu
 zeumi gyu1 jteme
nyi teve
kenyse
g

3 082062 Mu
 zeumi tudóma
nyós feldólgózó
  e
s publika
 ció
 s teve
kenyse
g

4 082063 Mu
 zeumi kia
 llí
ta
 si teve
kenyse
g

5 082064 Mu
 zeumi kó( zmu1 veló1 de
si, kó( zó( nse
gkapcsólati teve
kenyse
g

6 083020 Kó( nyvkiada
 s



7 083030 Egye
b kiadó
 i teve
kenyse
g

8 086090 Egye
b szabadidó1 s szólga
 ltata
 s

9 104030

Gyermekek napkó( zbeni ella
 ta
 sa csala
di bó( lcsó1 de, munkahelyi 
bó( lcsó1 de, napkó( zbeni gyermekfelu( gyelet vagy alternatí
v 
napkó( zbeni ella
 ta
 s u
 tja
n 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szerencs város közigazgatási
területe, valamint gyűjtőterülete kiterjed Szerencs, Alsódobsza, Bekecs, Golop, Le-
gyesbénye, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Sóstófalva, Taktaharkány, Tak-
takenéz,  Taktaszada,  Tiszalúc településekre.  Az ex libris  és a képeslapgyűjtemény
eseten Magyarország közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A kó( ltse
gvete
si szerv vezetó1 je
nek megbí
za
 si rendje: A kó( ltse
gvete
si szerv vezetó1 je
 -
vel eló1 zetes pa
 lya
 zati elja
 ra
 s lefólytata
 sa uta
n Szerencs Va
 rós O4 nkórma
nyzata
nak Ke
p-
viseló1 -testu( lete  a  munka  tó( rve
nykó( nyve
ró1 l  szó
 ló
  2012.  e
vi  I.  tó( rve
ny  rendelkeze
sei
alapja
n, miniszteri rendeletben meghata
 rózótt ke
pesí
te
si kó( vetelme
nyek e
s pa
 lya
 ztata
 si
rend figyelembe ve
 tele
vel, hata
 rózatlan ideju1  munkaviszónyt le
 tesí
t, ó( t e
vre szó
 ló
  veze-
tó1  a
 lla
 su
  munkakó( rre, valamint a hata
 lyós jógszaba
 lyók alapja
n szu( nteti meg munkavi-
szónya
 t. A kó( ltse
gvete
si szerv vezetó1 je tekintete
ben a munka
 ltató
 i jógókat Szerencs Va
 -
rós O4 nkórma
nyzata
nak Ke
pviseló1 -testu( lete, az egye
b munka
 ltató
 i jógókat a pólga
 rmes-
ter gyakórólja.

A muzea
 lis inte
zme
nyekró1 l, a nyilva
nós kó( nyvta
 ri ella
 ta
 sró
 l e
s a kó( zmu1 veló1 -
de
sró1 l szó
 ló
  1997. e
vi CXL. tó( rve
ny 46.§ (3) bekezde
s alapja
n a teru( leti mu
 ze-
um vezetó1 je
nek megbí
za
 sa
hóz e
s annak visszavóna
sa
hóz a miniszter ve
 leme
 -
nye
 t eló1 zetesen ki kell ke
rni.

5.2. A kó( ltse
gvete
si szervne
 l alkalmaza
 sban a
 lló
  szeme
 lyek jógviszónya:

fóglalkóztata
 si jógviszóny jógviszónyt szaba
 lyózó
  jógszaba
 ly

1 Munkaviszóny 2012. e
vi I. tó( rve
ny a munka tó( rve
nykó( nyve
ró1 l

2 Megbí
za
 si jógviszóny 2013. e
vi V. tó( rve
ny a Pólga
 ri Tó( rve
nykó( nyvró1 l


