
A Nograd Megyei Muzeumi Szervezet
alapito okiratanak modositasa

Salgotarjan Megyei Jogu Varos Kozgyiilese a 253/2012. (XII. 13.) Oh. sz. hatarozataval a Nogradi
Megyei Muzeumi Szervezet IX.-09/30/1108/2012. Okiratszamon 2012. december 13. napjan
kiadott alapito okiratat (a tovabbiakban: alapito okirat) az alabbiak szerint modositja:

1. Az alapito okirat bevezeto rendelkezesenek helyebe az alabbi rendelkezes lep:

,,Salgotarjan Megyei Jogu Varos Kozgyiilese az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny 8.
§-a, valamint az allamhaztartasrol szolo torveny vegrehajtasarol szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 5. §-a alapjan, figyelemmel a muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos konyvtari ellatasrol es
a kozmuvelodesrol szolo 1997. evi CXL torveny, valamint az azt modosito 2012. evi CLII.
torvenyre, a Dornyay Bela Muzeum modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt alapito okiratat -
a kulturaert felelos miniszter elozetes velemenyenek kikeresevel - az alabbiak szerint adja ki:"

2. a) Az alapito okirat 1. pontjanak 1.1. alpontja helyebe az alabbi rendelkezesek lepnek:
,,1. (A koltsegvetesi szerv neve, szekhelye, telephelyeinek neve es time:)

1.1. Neve: Dornyay Bela Muzeum"

b) Az alapito okirat 1. pontjanak 1.3. alpontja helyebe az alabbi rendelkezesek lepnek:
,,1.3. Telephelye:
1.3.1. A feladatellatast szolgalo tovabbi ingatlan:

Dornyay Bela Muzeum raktarbazis
3100 Salgotarjan, Rakoczi lit 17."

3. Az alapito okirat 2. pontja helyebe az alabbi rendelkezesek lepnek:
,,2. A koltsegvetesi szerv kozfeladata:

A muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos konyvtari ellatasrol es a kozmuvelodesrol szolo 1997. evi
CXL. torveny (tovabbiakban Kultv.) 37/A. §, a 42. § (2) bekezdese es a 45/A. § alapjan
gondoskodik a kulturalis javak meghatarozott anyaganak folyamatos gyiijteserol, nyilvantartasarol,
megorzeserol es restauralasarol, tudomanyos feldolgozasarol es publikalasarol, valamint
kiallitasokon es mas modon torteno bemutatasarol, a kozmuvelodesi es kozgyiijtemenyi feladatok
ellatasarol.
A kulturalis orokseg vedelmerol szolo 2001. evi LXIV. torveny 20. § (2) bekezdese alapjan
teriiletileg illetekes muzeumkent regeszeti feltarast vegez."

4. Az alapito okirat 3. pontja helyebe az alabbi rendelkezesek lepnek:

,,3. A koltsegvetesi szerv tevekenysege:

3.1. A koltsegvetesi szerv alaptevekenysege:

3.1.1. Salgotarjan Megyei Jogu Varos es Nograd megye kozigazgatasi teriileten a kulturalis
javakhoz valo hozzaferes biztositasa erdekeben:

a. a kulturalis javak egyseges szaktudomanyos szempontok szerint, tudomanyos
szaktevekenyseg kereteben kialakitott, nyilvantartott es dokumentalt egyutteset orzi,
gondozza es kiallitason bemutatja,

b. biztositja a kulturalis javakhoz kapcsolodo kutatasi tevekenyseg lehetoseget,
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c. kulturakozvetito, kozmiivelodesi tevekenysegevel hozzajarul az egesz eleten at tarto tanulas
folyamatahoz,

d. kozmiivelodesi rendezvenyeket es egyeb programokat rendez,
e. egyuttmukodik a nevelesi-oktatasi intezmenyekkel es muzeumpedagogiai programjaival

segiti az iskolai es az iskolan kiviili neveles celjainak elereset,
f. elvegzi a kulturalis javak muzeumpedagogiai celu feldolgozasat, folyamatosan megujulo

muzeumpedagogiai es muzeumandragogiai programkinalatot biztosit,
g. az intezmeny turisztikai vonzerejenek felhasznalasaval, a latogatoknak nyujtando

szolgaltatasokkal helyi es orszagos szinten elosegiti a gazdasag elenkiteset.

3.1.2. Feladata a mukodesi engedelyeben meghatarozott gylijtokorebe tartozo kulturalis javak:

a. gyujtemenygondozasa, ennek kereteben azok gyarapitasa, nyilvantartasa, allomanyvedelme,
b. tudomanyos feldolgozasa es publikalasa,
c. hozzaferhetove tetele, ennek kereteben allando es idoszaki kiallitasok rendezese,

kozmiivelodesi es muzeumpedagogiai programok es kiadvanyok biztositasa, a kulturalis
javak digitalizalasa, a kutatasi tevekenyseg biztositasa.

3.1.3. A megyei hatokorii varosi muzeum allami feladatai kereteben:

a. vagyonkezeloje a tevekenyseg ellatasahoz sziikseges allami vagyonnak,
b. teriiletileg illetekes muzeumkent gyujtoteriiletere kiterjedoen,

ba. vegzi a megelozo es a mento feltarasokat es az ehhez kapcsolodo egyeb regeszeti
szaktevekenysegeket,

bb. vezeti a regeszeti lelohelyek szalcmai nyilvantartasat, es annak alapjan adatokat
szolgaltat a regeszeti lelohelyekrol,

be. a regeszeti feltaras eseten kivtil elokerult regeszeti leletet vagy lelohelyet a kulturalis
oroksegvedelmi hatosagnak haladektalanul bejelenti,

bd. reszt vesz a regeszeti emlekek es a miiemlekek vissza nem epitheto vagy a helyszinen
meg nem orizheto toredekei es tartozekai muzealis intezmenyben torteno
elhelyezeseben,

be. szakertokent reszt vesz a regeszetileg vedett teriiletek ellenorzeseben,
bf. gyiijtokoreben szakmai tanacsadast folytat a muzealis intezmeny ek szakmai

egyuttmiikodese, munkajuk osszehangolasa, valamint az egyeb kulturalis javak vedelme
erdekeben,

bg. reszt vesz a szellemi kulturalis orokseg vedelmevel kapcsolatos helyi tevekenysegek
koordinalasaban es szakmai tamogatasaban,

bh. muzeologiai, muzeumpedagogiai, kepzesi es restauralasi szakmai-modszertani
kozpontkent miikodik.

3.2. A koltsegvetesi szerv alaptevekenysegenek allamhaztartasi szakagazat szerinti besorolasa:

910200 Muzeumi tevekenyseg

3.3. A koltsegvetesi szerv alaptevekenysegenek allamhaztartasi szakfeladatrend szerinti besorolasa:

581100K6nyvkiadas
910121 Konyvtari allomany gyarapitasa, nyilvantartasa
910122 Konyvtari allomany feltarasa, megorzese, vedelme
910123 Konyvtari szolgaltatas
910201 Muzeumi gyiijtemenyi tevekenyseg
910202 Muzeumi tudomanyos feldolgozo es publikacios tevekenyseg
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910203 Muzeumi kiallitasi tevekenyseg
910204 Muzeumi kozmiivelodesi, kozonsegkapcsolati tevekenyseg
910301 Tortenelmi hely, epitmeny, egyeb latvanyossag mukodtetese
910302 Tortenelmi hely, epitmeny, egyeb latvanyossag megovasa

3.4. A koltsegvetesi szerv vallalkozasi tevekenysege :

3.4. LA koltsegvetesi szerv vallalkozasi tevekenyseget vegezhet.
3.4.2. A koltsegvetesi szerv vallalkozasi tevekenysegenek felso hatara a modositott kiadasi
eloiranyzatanak 10 %-a."

5. Az alapito okirat 4. pontja helyebe az alabbi rendelkezesek lepnek:

,,4. A koltsegvetesi szerv illetekessege, miikodesi kore:

Salgotarjan Megyei Jogu Varos es Nograd megye kozigazgatasi teriilete."

6. Az alapito okirat 5. pontja helyebe az alabbi rendelkezesek lepnek:

,,5. A koltsegvetesi szerv alapitoja es fenntartqja:
5.1. Az alapito es fenntarto neve: Salgotarjan Megyei Jogu Varos Onkormanyzata
5.2. Az alapito es fenntarto szekhelye: 3100 Salgotarjan, Muzeum ter 1."

7. Az alapito okirat 6. pontja helyebe az alabbi rendelkezesek lepnek:

,,6. A koltsegvetesi szerv iranyfto szerve:

6.1. Az iranyito szerv neve: Salgotarjan Megyei Jogu Varos Kozgyiilese
6.2. Az iranyito szerv szekhelye: 3100 Salgotarjan, Muzeum ter 1."

8. Az alapito okirat 7. pontja helyebe az alabbi rendelkezesek lepnek:

,,7. A koltsegvetesi szerv gazdalkodasi besorolasa:

Onalloan miikodo es gazdalkodo koltsegvetesi szerv.
A koltsegvetesi szerv gazdasagi szervezettel nem rendelkezik, a penziigyi, gazdalkodasi es
szamviteli feladatait a fenntarto altal alapitott, Kozoktatasi Intezmenyek Gazdasagi Szolgalata
(3100 Salgotarjan, Kassai sor 2.) latja el."

9. Az alapito okirat 8. pontja helyebe az alabbi rendelkezesek lepnek:

,,8. A koltsegvetesi szerv szakmai besorolasa:

Megyei hatokorii varosi muzeum"

10. Az alapito okirat 9. pontja helyebe az alabbi rendelkezesek lepnek:

,,9. A koltsegvetesi szerv feladatellatasat szolgalo, a koltsegvetesi szervre rabizott vagyon:

9.1. A fenntarto vagyonkezeleseben levo ingatlanok: 3896/A hrsz.

3893/A/13. hrsz.

9.2. Ingovagyon: a koltsegvetesi szerv vagyonleltara szerint."
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11. Az alapito okirat 10. pontja helyebe az alabbi rendelkezesek lepnek:

,,10. A Koltsegvetesi szervre rabizott vagyon feletti rendelkezesi jog:

Az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny, a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI.
torveny, valamint a fenntarto vagyonrendelete alapjan. A koltsegvetesi szervre rabizott ingatlan,
valamint az ingo vagyon feletti rendelkezesi jog a vagyon hasznalati joganak gyakorlasara es
rendeltetesszeru hasznalatra terjed ki.

A koltsegvetesi szerv leltaraban szereplo kulturalis javak elidegenitesere, kolcsonbe adasara,
cserejere a muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos konyvtari ellatasrol es a kozmxivelodesrol szolo
1997. evi CXI. torveny alapjan kertilhet sor."

12. Az alapito okirat az alabbi 11. pontja helyebe az alabbi rendelkezesek lepnek:

,,11. A koltsegvetesi szerv vezetojenek megbizasi rendje:

A koltsegvetesi szerv vezetoje a kozalkalmazottak jogallasarol szolo 1992. evi XXXIII. torveny (a
tovabbiakban: Kjt.) es a kozalkalmazottak jogallasarol szolo 1992. evi XXXIII. torveny
vegrehajtasarol a muveszeti, a kozmiivelodesi es a kozgyiijtemenyi teriileten foglalkoztatott
kozalkalmazottak jogviszonyaval osszefiiggo egyes kerdesek rendezese targyaban sziiletert
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Kjt. vhr.) alapjan, nyilvanos palyazat utjan
keriil kivalasztasra.
Az intezmeny vezetqjet a fenntarto legfeljebb 5 ev hatarozott idotartamra bizza meg, illetve vonja
vissza megbizasat, tovabba gyakorolja felette a munkaltatoi jogokat.
A Knit. tv. 45. § (4) bekezdese alapjan a megyei hatokoru varosi muzeum vezetojenek
megbizasahoz, illetve megbizasanak visszavonasahoz a miniszter egyetertese sziikseges."

13. Az alapito okirat 12. pontja helyebe az alabbi rendelkezesek lepnek:

,,12. A koltsegvetesi szerv foglalkoztatottjaira vonatkozo foglalkoztatasi jogviszonyok megjelolese:

A koltsegvetesi szerv szakalkalmazottjainak es egyeb kozalkalmazottjainak foglalkoztatasi
jogviszonyara a Kjt. es a Kjt. vhr. rendelkezesei az iranyadoak.
Egyes, a Kjt., illetve a Kjt. vhr. hatalya ala nem tartozo alkalmazottak foglalkoztatasi jogviszonyara
a Munka Torvenykonyverol szolo 2012. evi I. torveny rendelkezesei az iranyadoak.
Az egyeb jogviszonyokra a Polgari Torvenykonyvrol szolo 1959. evi IV. torveny megbizasi
szerzodesre vonatkozo rendelkezesei az iranyadoak.."

14. Az alapito okirat zaro rendelkezesei helyebe az alabbi rendelkezesek lepnek:

,,Zaro rendelkezesek:
Az alapito okirat a kozigazgatasi es igazsagiigyi miniszter altal IX.-09/30/1108/2012. Okiratszamon
2012. december 13. napjan kiadott es Salgotarjan Megyei Jogu Varos Kozgyiilesenek 253/2012.
(XII.13.) Oh. szamu hatarozataval modositott, 2013. januar 1. napjatol hatalyos, egyseges
szerkezetbe foglalt szovege."

15. Az alapito okirat modositassal egyidejxileg a Nograd Megyei Muzeumi Szervezet
tagintezmenyekent mukodo alabbi intezmenyek kivalassal - az allamhaztartasrol szolo 2011. evi
CXCV. torveny 8.§ (3) bekezdese es a 2012. evi CXLII. torveny 30.§ (3) bekezdese alapjan - 2013.
januar 1. napjatol miikodnek tovabb a teriileti elhelyezkedesiik szerint illetekes teleptilesi
onkormanyzatok fenntartasaban:
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Feladat: Onkormanyzat:

3.1. Madach Imre Emlekmuzeum Csesztve Kozseg Onkormanyzata,
2678 Csesztve, Kossuth u. 76. onkormanyzati szakfeladatkent.

3.2. Mikszath Kalman Emlekhaz Horpacs Kozseg Onkormanyzata,
2658 Horpacs, Kossuth ut 2. onkormanyzati szakfeladatkent.

Koltsegvetesi szerv:

3.3. Szlovak Nemzetisegi Kiallitas Bank Kozseg Onkormanyzata,
2653 Bank, Petofi ut 94. onkormanyzati szakfeladatkent.

3.4. Falumuzeum
3176 Holloko, Kossuth ut 82.

3.5. Kubinyi Ferenc Muzeum
3170 Szecseny, Ady E. lit 7.

3.6. Pasztoi Muzeum
3060 Paszto, Muzeum ter 5.

3.7. Oskolamester haz
3060 Paszto, Muzeum ter 6.,.
hrsz.: 59

Holloko Kozseg Onkormanyzata
onkormanyzati szakfeladatkent.

Szecseny Varos Onkormanyzata
altal alapitott, onalloan miikodo
koltsegvetesi szervkent.

Paszto Varos Onkormanyzata
altal alapitott, onalloan miikodo
koltsegvetesi szervkent.

Paszto Varos Onkormanyzata

Kubinyi Ferenc Muzeum

Pasztoi Muzeum

Pasztoi Muzeum
tagintezmenye

4. Az alapito okirat modositasa 2013. januar 1. napjan lep hatalyba.

Salgotarjan, 2012. december 13.

"dr.lSztremr Melinda
polgarmester ft
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A Dornyay Bela Muzeum alapito okirata
(modositasokkal egyseges szerkezetben)

Salgotarjan Megyei Jogu Varos Kozgyiilese az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny 8.
§-a, valamint az allamhaztartasrol szolo torveny vegrehajtasarol szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 5. §-a alapjan, figyelemmel a muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos konyvtari ellatasrol es
a kozmiivelodesrol szolo 1997. evi CXL torveny, valamint az azt modosito 2012. evi CLII.
torvenyre, a Dornyay Bela Muzeum modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt alapito okiratat -
a kulturaert felelos miniszter elozetes velemenyenek kikeresevel - az alabbiak szerint adja ki:

1. A koltsegvetesi szerv neve, szekhelye, telephelyeinek neve es cime:

1.1. Neve: Dornyay Bela Muzeum

1.2. Szekhelye: 3100 Salgotarjan, Muzeum ter 2.
1.3. Telephelyei:
1.3.1. A feladatellatast szolgalo tovabbi ingatlan:

Dornyay Bela Muzeum raktarbazis
3100 Salgotarjan, Rakoczi ut 17.

2. A koltsegvetesi szerv kozfeladata:

A muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos konyvtari ellatasrol es a kozmiivelodesrol szolo 1997. evi
CXL. torveny (tovabbiakban Kultv.) 37/A. §, a 42. § (2) bekezdese es a 45/A. § alapjan
gondoskodik a kulturalis javak meghatarozott anyaganak folyamatos gyujteserol, nyilvantartasarol,
megorzeserol es restauralasarol, tudomanyos feldolgozasarol es publikalasarol, valamint
kiallftasokon es mas modon torteno bemutatasarol, a kozmuvelodesi es kozgyiijtemenyi feladatok
ellatasarol.
A kulturalis orokseg vedelmerol szolo 2001. evi LXIV torveny 20. § (2) bekezdese alapjan
teriiletileg illetekes muzeumkent regeszeti feltarast vegez.

3. A koltsegvetesi szerv tevekenysege:

3.1. A koltsegvetesi szerv alaptevekenysege:

3.1.1. Salgotarjan Megyei Jogu Varos es Nograd megye kozigazgatasi teriileten a kulturalis
javakhoz valo hozzaferes biztositasa erdekeben:

a. a kulturalis javak egyseges szaktudomanyos szempontok szerint, tudomanyos
szaktevekenyseg kereteben kialaldtott, nyilvantartott es dokumentalt egyiitteset orzi,
gondozza es kiallitason bemutatja,

b. biztositja a kulturalis javakhoz kapcsolodo kutatasi tevekenyseg lehetoseget,
c. kulturalcozvetito, kozmuvelodesi tevekenysegevel hozzajarul az egesz eleten at tarto tanulas

folyamatahoz,
d. kozmuvelodesi rendezvenyeket es egyeb programokat rendez,
e. egyuttmukodik a nevelesi-oktatasi intezmenyekkel es muzeumpedagogiai programjaival segiti

az iskolai es az iskolan kiviili neveles celjainak elereset,
f. elvegzi a kulturalis javak muzeumpedagogiai celu feldolgozasat, folyamatosan megujulo

muzeumpedagogiai es muzeumandragogiai programkinalatot biztosit,
g. az intezmeny turisztikai vonzerejenek felhasznalasaval, a latogatoknak nyiijtando

szolgaltatasokkal helyi es orszagos szinten elosegiti a gazdasag elenlciteset.
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3.1.2. Feladata a mukodesi engedelyeben meghatarozott gyiijtokorebe tartozo kulturalis javak:

a. gylijtemenygondozasa, ennek kereteben azok gyarapitasa, nyilvantartasa, allomanyvedelme,
b. tudomanyos feldolgozasa es publikalasa,
c. hozzaferhetove tetele, ennek kereteben allando es idoszaki kiallitasok rendezese,

kozmiivelodesi es muzeumpedagogiai programok es kiadvanyok biztositasa, a kulturalis
javak digitalizalasa, a kutatasi tevekenyseg biztositasa.

3. 1 .3. A megyei hatokoru varosi muzeum allami feladatai kereteben:

a. vagyonkezelqje a tevekenyseg ellatasahoz sztikseges allami vagyonnak,
b. teruletileg illetekes muzeumkent gyujtoteriiletere kiterjedoen,

ba. vegzi a megelozo es a mento feltarasokat es az ehhez kapcsolodo egyeb regeszeti
szalctevekenysegeket,

bb. vezeti a regeszeti lelohelyek szakmai nyilvantartasat, es annak alapjan adatokat
szolgaltat a regeszeti lelohelyekrol,

be. a regeszeti feltaras eseten kiviil elokeriilt regeszeti leletet vagy lelohelyet a kulturalis
oroksegvedelmi hatosagnak haladektalanul bejelenti,

bd. reszt vesz a regeszeti emlekek es a miiemlekek vissza nem epitheto vagy a helyszinen
meg nem orizheto toredekei es tartozekai muzealis intezmenyben torteno
elhelyezeseben,

be. szakertokent reszt vesz a regeszetileg vedett teriiletek ellenorzeseben,
bf. gyujtokoreben szakmai tanacsadast folytat a muzealis intezmenyek szakmai

egyiittmukodese, munkajuk osszehangolasa, valamint az egyeb kulturalis javak vedelrne
erdekeben,

bg. reszt vesz a szellemi kulturalis 6'rokseg vedelmevel kapcsolatos helyi tevekenysegek
koordinalasaban es szalonai tamogatasaban,

bh. muzeologiai, muzeumpedagogiai, kepzesi es restauralasi szakmai-modszertani
kozpontkent miikodik.

3.2. A koltsegvetesi szerv alaptevekenysegenek allamhaztartasi szakagazat szerinti besorolasa:

910200 Muzeumi tevekenyseg

3.3. A koltsegvetesi szerv alaptevekenysegenek allamhaztartasi szakfeladatrend szerinti
besorolasa:
581100K6nyvkiadas
910121 Konyvtari allomany gyarapitasa, nyilvantartasa
910122 Konyvtari allomany feltarasa, megorzese, vedelme
910123 Konyvtari szolgaltatas
910201 Muzeumi gyiijtemenyi tevekenyseg
910202 Muzeumi tudomanyos feldolgozo es publikacios tevekenyseg
910203 Muzeumi kiallitasi tevekenyseg
910204 Muzeumi kozmiivelodesi, kozonsegkapcsolati tevekenyseg
910301 Tortenelmi hely, epitmeny, egyeb latvanyossag mukodtetese
910302 Tortenelmi hely, epitmeny, egyeb latvanyossag megovasa

3.4. A koltsegvetesi szerv vallalkozasi tevekenysege :

3. 4.1. A koltsegvetesi szerv vallalkozasi tevekenyseget vegezhet.
3.4.2. A koltsegvetesi szerv vallalkozasi tevekenysegenek felso hatara a modositott kiadasi
eloiranyzatanak 10 %-a.
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4. A koltsegvetesi szerv illetekessege, mukodesi kore:

Salgotarjan Megyei Jogu Varos es Nograd megye kozigazgatasi teriilete.

5. A koltsegvetesi szerv alapitoja es fenntartoja:

5.1. Az alapito es fenntarto neve: Salgotarjan Megyei Jogu Varos Onkormanyzata
5.2. Az alapito es fenntarto szekhelye: 3100 Salgotarjan, Muzeum ter 1.

6. A koltsegvetesi szerv iranyito szerve:

6.1. Az iranyito szerv neve: Salgotarjan Megyei Jogu Varos Kozgyiilese
6.2. Az iranyito szerv szekhelye: 3100 Salgotarjan, Muzeum ter 1.

7. A koltsegvetesi szerv gazdalkodasi besorolasa:

Onalloan mukodo es gazdalkodo koltsegvetesi szerv.
A koltsegvetesi szerv gazdasagi szervezettel nem rendelkezik, a penziigyi, gazdalkodasi es
szamviteli feladatait a fenntarto altal alapitott Kozoktatasi Intezmenyek Gazdasagi Szolgalata (3100
Salgotarjan, Kassai sor 2.) latja el.

8. A koltsegvetesi szerv szakmai besorolasa:

Megyei hatokorii varosi muzeum

9. A koltsegvetesi szerv feladatellatasat szolgalo, a koltsegvetesi szervre rabizott vagyon:

9.1. A fenntarto vagyonkezeleseben levo ingatlanok: 3896/A hrsz.

3893/A/13.hrsz.

9.2. Ingovagyon: a koltsegvetesi szerv vagyonleltara szerint.

10. A Koltsegvetesi szervre rabizott vagyon feletti rendelkezesi jog:

Az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny, a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI.
torveny, valamint a fenntarto vagyonrendelete alapjan. A koltsegvetesi szervre rabizott ingatlan,
valamint az ingo vagyon feletti rendelkezesi jog a vagyon hasznalati joganak gyakorlasara es
rendeltetesszerii hasznalatra terjed ki.

A koltsegvetesi szerv leltaraban szereplo kulturalis javak elidegenitesere, kolcsonbe adasara,
cserejere a muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos konyvtari ellatasrol es a kozmiivelodesrol szolo
1997. evi CXI. torveny alapjan kertilhet sor.

11. A koltsegvetesi szerv vezetojenek megbizasi rendje:

A koltsegvetesi szerv vezetoje a kozalkalmazottak jogallasarol szolo 1992. evi XXXIII. torveny (a
tovabbiakban: Kjt.) es a kozalkalmazottak jogallasarol szolo 1992. evi XXXIII. torveny
vegrehajtasarol a miiveszeti, a kozmiivelodesi es a kozgyujtemenyi teriileten foglalkoztatott
kozalkalmazottak jogviszonyaval osszefiiggo egyes kerdesek rendezese targyaban sziiletett
150/1992. (XL 20.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Kjt. vhr.) alapjan, nyilvanos palyazat utjan
keriil kivalasztasra.
Az intezmeny vezetqjet a fenntarto legfeljebb 5 ev hatarozott idotartamra bizza meg, illetve vonja
vissza megbizasat, tovabba gyakorolja felette a munkaltatoi jogokat.

3

LES



A Kult. tv. 45. § (4) bekezdese alapjan a megyei hatokorii varosi muzeum vezetqjenek
megbizasahoz, illetve megbizasanak visszavonasahoz a miniszter egyetertese sziikseges.

12. A koltsegvetesi szerv foglalkoztatottjaira vonatkozo foglalkoztatasi jogviszonyok
megjelolese:

A koltsegvetesi szerv szakalkalmazottjainak es egyeb kozalkalmazottjainak foglalkoztatasi
jogviszonyara a Kjt. es a Kjt. vhr. rendelkezesei az iranyadoak.
Egyes, a Kjt., illetve a Kjt. vhr. hatalya ala nem tartozo alkalmazottak foglalkoztatasi jogviszonyara
a Munka Torvenykonyverol szolo 2012. evi I. torveny rendelkezesei az iranyadoak.
Az egyeb jogviszonyokra a Polgari Torvenykonyvrol szolo 1959. evi IV. torveny megbizasi
szerzodesre vonatkozo rendelkezesei az iranyadoak.

Zaro rendelkezesek:
Az alapito okirat a kozigazgatasi es igazsagiigyi miniszter altal IX.-09/30/1108/2012. Okiratszamon
2012. december 13. napjan kiadott es Salgotarjan Megyei Jogu Varos Kozgyiilesenek 253/2012.
(XII.13.) Oh. szamu hatarozataval modositott, 2013. januar 1. napjatol hatalyos, egyseges
szerkezetbe foglalt szovege.

Salgotarjan, 2012. december 13.
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