
Okirat száma: SZMKK/2021-2 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szerencsi 
Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár 
1.1.2. rövidített neve: SZMK 

 
1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 3900 Szerencs, Huszárvár utca 11. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Világörökségi Kapuzat 3900 Szerencs, Nagyvárad út 2/b. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011. augusztus 1. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése székhelye 

1 Városi Kulturális Központ és Könyvtár 3900 Szerencs, Rákóczi-vár 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Szerencs Város Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján a nyilvános könyvtári ellátás  
biztosítása és helyi közművelődési tevékenység támogatása, valamint a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény alapján a települései könyvtári ellátás (55. és 65. §) és közművelődési 
alapszolgáltatások biztosítása (76-78/J.§). 

 
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
- nyilvános könyvtári ellátás biztosítása,  
- közművelődési alapszolgáltatások biztosítása: 1) művelődő közösségek létrejöttének 
elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési 
tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása; 2) a közösségi 
és társadalmi részvétel fejlesztése; 3) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek 
biztosítása; 4) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek 
biztosítása; 5) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek 
biztosítása, 6) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, 
- turisztikai feladatok ellátása, a városba látogató turisták és helyi lakosok részére 
vendéglátás biztosítása 
- gyermektáboroztatás, 
- felnőttképzési feladatok. 

 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

  013350 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

  082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 
  082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
  082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
  082044 Könyvtári szolgáltatások 
  082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

  082092 
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 

  082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
  082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
   083030 Egyéb kiadói tevékenység 
   086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 
   092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés 
   092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 
   093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés 
   094170 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés 
   094290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés 
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   095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

   104030 

Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi 
bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni 
ellátás útján  

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

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  
A költségvetési szerv vezetőjével előzetes pályázati eljárás lefolytatása után Szerencs 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvény rendelkezései alapján, miniszteri rendeletben meghatározott képesítési 
követelmények és pályáztatási rend figyelembe vételével, határozatlan idejű 
munkaviszonyt létesít, öt évre szóló vezető állású munkakörre, valamint a hatályos 
jogszabályok alapján szünteti meg munkaviszonyát. A költségvetési szerv vezetője  
tekintetében a munkáltatói jogokat Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 Munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
2 Megbízási jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
3 Közfoglalkoztatási jogviszony 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról 

 

 

 


