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2020. február 27-én tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 

 

41/2020.(II.27.) Öt.  

Határozat  

Tárgy: Intézményátszervezési intézkedések elrendelése 

 

 

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 

 

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi intézményátszervezési, 

feladatátcsoportosítási intézkedéseket rendeli el: 

 

1. A Szerencsi Hírek újság és Szerencsi Városi Televízió feladatainak ellátását a Szerencs 

Város Önkormányzatához rendeli. 

 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy készítse el az SZMSZ módosítást, valamint 

határozza meg a szükséges feladatokat, és terjessze be a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: azonnal, ill. a Magyar Államkincstárnál a törzskönyvi bejegyzés napja 

Felelős: jegyző 

 

 

2. A Rákóczi-várban működő hotel és konyha részleg üzemeltetését 2020. április 15-től 

átadja a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft-nek. 

 

A Képviselő-testület  

 

- utasítja a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, a Szerencsi 

Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetőjét, a Pénzügyi Osztály és a Humánpolitikai 

Osztály vezetőjét, hogy készítsék elő az átadás-átvételt (ingatlan, közüzemi számlák, 

személyi, tárgyi feltételek, engedélyek, szerződések), és dolgozzák ki a Rákóczi-vár közös 

üzemeltetésének részleteit, 

 

- utasítja a jegyzőt, hogy készítse el a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár alapító 

okiratának módosítását, valamint intézkedjen a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 

társasági szerződésének módosítása ügyében, 

 

- utasítja a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a költségvetés tervezetében vezesse át az átadás-

átvétel miatti változásokat, 

 

- megbízza a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetőjét, hogy dolgozzon ki 

tervet a hotel hatékony működtetésére. 

 

 



  

Határidő: 2020. március 26.  

Felelős: jegyző, intézményvezetők, osztályvezetők 

 

 

3. A Szerencs, Rákóczi út 121. szám alatti Turisztikai Központ épületét 2020. július 1-től 

átadja üzemeltetésre a Zempléni Múzeumnak. 

 

A Képviselő-testület  

 

- utasítja a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, a Zempléni Múzeum 

igazgatóját, a Pénzügyi Osztály és a Humánpolitikai Osztály vezetőjét, hogy készítsék elő az 

átadás-átvételt (ingatlan, közüzemi számlák, személyi, tárgyi feltételek, engedélyek, 

szerződések), 

 

- utasítja a jegyzőt, hogy készítse el a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a 

Zempléni Múzeum alapító okiratának módosítását,  

 

- utasítja a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a bejegyzést követően a költségvetés 

tervezetében vezesse át az átadás-átvétel miatti változásokat. 

 

 

Határidő: 2020. május 28-i testületi ülés, ill. a Magyar Államkincstárnál a törzskönyvi 

bejegyzés napja 

Felelős: jegyző, intézményvezetők, osztályvezetők 

 

K.m.f. 

 

(dr. Barva Attila sk.)    (Nyiri Tibor sk.) 

                                     jegyző                      polgármester 

 

(Gábor Zsuzsanna sk.) 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  

 

 


