
Melléklet a 17/2013. (I. 24.) Öt. határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRAT

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8.§-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5.§-a alapján, figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezéseire, a
Zempléni Múzeum Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki:

1./ Az intézmény neve: Zempléni Múzeum 

2./ Az intézmény székhelye: 
3900 Szerencs, Rákóczi-vár, Huszárvár u. 11.

3./ Az intézmény telephelye:
3900 Szerencs, Gyár út 1. 

4./ Az intézmény tagintézménye:
Szerencsi Cukorgyár Üzemtörténeti Kiállítása és Nemzetközi 
Cukorminta Gyűjteménye
3900 Szerencs, Gyár út 1. 

5./ Alapító szerv neve: Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

6./ Alapítás ideje: 2013. január 1.

7./ Az intézmény fenntartója: 
Szerencs Város Önkormányzata
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

8./ Jogelőd intézmények:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság 
Miskolc, Görgey u. 28.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézményfenntartó Központ
Miskolc, Selyemrét u. 1.

9./ Az intézmény jogállása: 
önálló jogi személy 

10./ Gazdálkodási besorolás: 
Önállóan működő költségvetési szerv, mind a székhely, mind a
telephely  vonatkozásában.  Vállalkozási  tevékenységet  nem
folytat.  Pénzügyi,  gazdasági  feladatait  Szerencs  Város
Polgármesteri Hivatala látja el.

11./ Ellátandó közfeladat: 
A muzeális  intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 37/A. §, 42.§,
46.§-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. 

12./ Szakmai besorolás: területi múzeum

13./     Működési köre:  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 esetén Magyarország 
közigazgatási területe.

14./ A feladatok ellátását szolgáló vagyon:
Az  Önkormányzat  által  rendelkezésre  bocsátott  ingatlanok,
valamint a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb
készletek
Hrsz.: 1601/1 Szerencs, Rákóczi-vár
Hrsz.: 2024 Szerencs, Gyár út 1.

15./ Vagyon feletti rendelkezési jogosultság:
Szerencs Város Önkormányzatát illeti meg. 
Az  intézmény  leltárában  szereplő  kulturális  javak
elidegenítésére,  kölcsönbe  adására  az  1997.  CXL.  törvény
alapján kerülhet sor.
Az  önkormányzat  tulajdonában  és  a  költségvetési  szerv
használatába  adott  vagyontárgyak  feletti  rendelkezési  jog
önállóan illeti meg a költségvetési szervet.

16./ Irányító szerv neve: Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

17./ Irányító szerv székhelye: 
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

18./ Irányító szerv vezetője:
Polgármester

19./ Az intézmény   vezetőjének megbízási rendje:   
Szerencs  Város  Képviselő-testülete  bízza  meg  nyilvános
pályázat útján, határozott időre, a hatályos jogszabályok alapján.
A  vezető  megbízásához  és  megbízásának  visszavonásához
előzetesen  ki  kell  kérni  a  kultúráért  felelős  miniszter
véleményét.
A vezető kinevezésének és illetménye megállapításának jogát a
képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester
gyakorolja.
(Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, 150/1992. (XI.20.) Korm.rendelet)



20./ Az intézmény képviseletére jogosult: 
Az intézmény igazgatója, vagy az általa megbízott alkalmazott.

21./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
Közalkalmazotti foglalkoztatás
Munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatás
Egyéb jogviszonyokra a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény

22./ Az intézmény feladata és alaptevékenysége:

Alaptevékenységi szakágazat:
910200 Múzeumi tevékenység

TEÁOR száma:  9102 Múzeumi tevékenység

Feladata  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  és  egyéb  programokat  rendez,
együttműködik  a  nevelési-oktatási  intézményekkel  és  múzeumpedagógiai
programjaival segíti az iskolai és iskolán kívüli nevelés céljainak elérését.

Szakfeladatok:
910201 Múzeumi gyűjteményei tevékenység
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

Egyéb szakfeladatok

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
470001 Könyv kiskereskedelem
470009 Egyéb kiskereskedelem (kivéve jármű-, motorkerékpár)
581100 Könyvkiadás
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
581900 Egyéb kiadói tevékenység 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás

Szerencs, 2013. január 24.



Záradék:

Az alapító okiratot a 2012. évi CLII. törvény 30.§ (3) bekezdése alapján Szerencs Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 215/2012. (XII. 11.) Öt. határozatával fogadta el,
amelyet a 7/2013. (I. 11.) Öt. határozattal és a 15/2013. (I. 24.) határozattal módosított, a
hatályba lépés napja 2013. január 1.

Szerencs, 2013. január 24.

Dr. Barva Attila Koncz Ferenc
jegyző polgármester


