
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: ISU/492-34/2020. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről. 

 

A Képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat székhelyén, (3980 

Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) a Városháza gróf Andrássy Gyula Termében 

 

A Képviselő-testületi ülés ideje: 2020. szeptember 9. napján 8 órakor 

 

Jelen vannak: Szamosvölgyi Péter polgármester 

   Dankó Dénes alpolgármester 

   Csernai Ferencné 

Kracson Norbert 

   Lukács Tamás 

Palicz István  

Pasztorniczky István 

Róth József 

Schweitzer Tamás 

Szabó János 

Szőnyi István 

képviselők 

 

Távol voltak:   Sebes Péter 

   képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző, Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna 

aljegyző, Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Tóthné dr. Galambos Andrea Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal vezetője, Kuczik Júlia 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szebényi Gáborné Német Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke, Balogh Ernő Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Kababik Edina 

Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke, Tagainé Fabók Tímea osztályvezető Költségvetési és 

Gazdálkodási Osztály.  

 

Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző, Tagainé Fabók Tímea 

osztályvezető Költségvetési és Gazdálkodási Osztály.  

 

Jegyzőkönyvvezető: Obráz Béláné 

 

Az ülés tervezett napirendi pontját a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket 

és az ülést megnyitotta. Jó munkát kívánt mindenkinek. Megállapította, hogy a testület 

határozatképes, mert 12 képviselőből 11 képviselő jelen van. Megkérdezte, hogy van-e más 

vélemény, javaslat a napirendi pontokat illetően.  

 

Mivel egyéb vélemény, javaslat a napirendi pontokat illetően nem hangzott el, ezért Szamosvölgyi 

Péter polgármester javasolta az ülés napirendjének elfogadását. 
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S z a v a z á s :  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal - 

egyhangúlag - elfogadta az alábbi napirendi pontokat: 

 

1. Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására 

vonatkozó igény benyújtásáról  

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Egyebek  

 

 

1. Napirendi pont: Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy nem kíván kiegészítést tenni, megkérdezte 

Tagané Fabók Tímea osztályvezető asszonyt, hogy van-e kiegészíteni valója a napirendet illetően.  

 

Tagané Fabók Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy nincs kiegészíteni valója.  

 

Kérdések, vélemények következtek.  

 

Róth József képviselő: Megkérdezte, hogy mekkora összeggel lesz benyújtva a pályázat.  

 

Tagané Fabók Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy jelenleg 56 millió forinttal számol az 

osztály. Tavasszal 55 millió forinttal lett benyújtva a pályázat, 48 millió forintot fogadott el a 

Magyar Államkincstár és 29 millió forint támogatást ítéltek meg. Úgy gondolta, hogy 55 millió 

forinttal lesz benyújtva a pályázat.  

 

Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására 

vonatkozó igény benyújtásáról szóló előterjesztést. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

84/2020. (IX.9.) határozata 

a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó 

igény benyújtásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásával kapcsolatosan az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. 

számú melléklete I. 9. pontja alapján pályázatot nyújt be rendkívüli önkormányzati 

támogatás elnyerése érdekében.   

 

2. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy tegyenek intézkedést a pályázati anyag 

elkészítésére, benyújtására és egyben felhatalmazza őket a pályázathoz szükséges 

nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős:  polgármester, jegyző 

Határidő:  azonnal 
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2. Napirendi pont: Egyebek  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy tájékoztatásként kiküldésre került a határozati 

javaslat az Alapító Okiratok módosításával együtt, melyről a képviselő-testület már korábban 

határozott. Elmondta, hogy az Államkincstár vezeti a törzskönyvnyilvántartást, korábban a 

képviselő-testületi döntéseket csak átvezette. Jelenleg úgynevezett konstruktív hatáskörrel áll 

szemben a képviselő-testület, a szakmaiságon, a szabályosságon túl a pont és a vessző helyét is 

meghatározzák. Elmondta, hogy jelen esetben az u. helyett utca és Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzata helyett Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testülete szerint kéri az 

Államkincstár átnevezni. Kérte az Államkincstár igazgatóját már két évvel korábban, hogy a 

kollégák egyeztessenek, hogy ne kerüljön a módosítás újból és újból a képviselő-testület elé.  

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra 

javasolta a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár valamint a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos 

Művelődési Központ Alapító Okiratának módosításáról szóló határozat módosítására vonatkozó 

előterjesztést. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

85/2020. (IX.9.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról szóló 

határozat módosításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi Városi 

Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról szóló 72/2020.(VII.31.) határozatát 

módosította, akként, hogy a jóváhagyott Módosító Okirat, valamint a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat helyébe a jelen határozat melléklete szerinti 

Módosító Okirat és Alapító Okirat lép. 

Felhatalmazta a polgármestert a Módosító Okirat aláírására. 

Felkérte a jegyzőt, hogy a módosítás átvezetése céljából a Magyar Államkincstár Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság részére a szükséges dokumentumok megküldéséről 

gondoskodjon. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

86/2020. (IX.9.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ Alapító Okiratának 

módosításáról szóló határozat módosításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi Kossuth 

Lajos Művelődési Központ Alapító Okiratának módosításáról szóló 73/2020.(VII.31.) 

határozatát módosította, akként, hogy a jóváhagyott Módosító Okirat, valamint a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat helyébe a jelen határozat 

melléklete szerinti Módosító Okirat és Alapító Okirat lép. 

Felhatalmazta a polgármestert a Módosító Okirat aláírására. 
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Felkérte a jegyzőt, hogy a módosítás átvezetése céljából a Magyar Államkincstár Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság részére a szükséges dokumentumok megküldéséről 

gondoskodjon. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 

 

 

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy rendes képviselő-testületi ülés lesz-e, ha 

igen mikor.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy polgármester úr által kitűzött nap szeptember 24. 

A tárgysorozat a héten véglegesítésre kerül, a kiküldés az SzMSz szerint szeptember 18. péntek, 

de szeretné csütörtökön kiküldeni a megtárgyalandó anyagot.  

 

 

 

Mivel további észrevétel, kérdés, javaslat nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester 

megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a nyílt ülést 8 óra 8 perckor berekesztette. 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc sk.     Szamosvölgyi Péter sk. 

 jegyző               polgármester 
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1. melléklet:  

 
Okirat száma: M3/2020 

Módosító okirat 

A Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár, a Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete által 2016. február 11. napján kiadott A10/2016. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének a 72/2020.(VII.31.) és a 85/2020.(IX.9.) határozataira 
figyelemmel - a következők szerint módosítom: 
 

1. Az Alapító Okirat 1.2.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„1.2.1.székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Dózsa György utca 8. 

 
2. Az Alapító Okirat 3.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„3.1.2. székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5.” 
 

3. Az Alapító Okirat 3. pontja a következő 3.2. ponttal egészül ki: 

            „3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5.” 

 

4. Az Alapító Okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:   

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az intézmény feladata a helyi könyvtári tevékenység 
ellátása, gyűjtemények folyamatos fejlesztése, feltárása, megőrzése, gondozása és 
rendelkezésre bocsátása.  A szabadidő művelődési célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.  
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvényben meghatározott feladatok ellátása.” 

5. Az Alapító Okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szerv élére pályázat alapján, 
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki, 
határozott időre, legfeljebb 5 évre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 
alapján. A költségvetési szerv vezetőjét a Képviselő-testület menti fel, az egyéb munkáltatói 
jogokat a polgármester gyakorolja.” 

 
5.  Az Alapító Okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

   5.2.    A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

  Foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

2 Közfoglalkoztatási jogviszony 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

3 Megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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Jelen módosító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni. 

Sátoraljaújhely, időbélyegző szerint      

P.H. 

 

Szamosvölgyi Péter 
polgármester  
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Okirat száma: A3/2020. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Sátoraljaújhelyi Városi 
Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Dózsa György utca 8. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2004.09.13. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az intézmény feladata a helyi könyvtári tevékenység 
ellátása, gyűjtemények folyamatos fejlesztése, feltárása, megőrzése, gondozása és 
rendelkezésre bocsátása.  A szabadidő művelődési célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.  
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A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvényben meghatározott feladatok ellátása.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az intézmény biztosítja a  Gyűjtőköri Szabályzat 
figyelembe vételével a könyvtár által állományba vett, alap- és kiegészítő feladatai ellátásához 
szükséges tudományos, oktatási, művészeti, közművelődési vagy történeti értékű könyv, 
időszaki kiadvány, egyéb kiadvány, illetőleg minden szöveg-, kép-, adat- és hangrögzítés, 
beleértve a könyvtár állományába vett elektronikus dokumentumot – kivéve az Ltv. hatálya 
alá tartozó, irattári jellegű levéltári anyagnak minősülő dokumentum – beszerzését, 
használatát, megőrzését és védelmét. Tájékoztatja a könyvtárhasználókat a nyilvános 
könyvtári rendszer dokumentumairól, szolgáltatásairól és ezek eléréséről. A szabadidő 
kulturális, művelődési célú eltöltéséhez író-olvasó találkozók, ismeretterjesztő előadások 
szervezése, kiállítások rendezése.  

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

2 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

3 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

4 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

5 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

6 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

7 082044 Könyvtári szolgáltatások 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Sátoraljaújhely város közigazgatási 
területe 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a költségvetési szerv élére pályázat alapján, jogszabályban megállapított 
képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki, határozott időre, legfeljebb 5 évre a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) alapján. A költségvetési szerv 
vezetőjét a Képviselő-testület menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 
gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 Foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény   

2 Közfoglalkoztatási jogviszony 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

3 Megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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2. melléklet:  
 
Okirat száma: M4/2020. 

Módosító okirat 

A Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ, a Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. február 11. napján kiadott A11/2016. 
számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 73/2020.(VII.31.) és a 
86/2020.(IX.9.) határozataira figyelemmel - a következők szerint módosítom: 

 
1. Az Alapító Okirat 1.2.2. pontjába foglalt táblázat 1. sorában a „3945. Sátoraljaújhely-

Rudabányácska, Bányácska u. 53.” szövegrész helyébe a „3945 Sátoraljaújhely, Bányácska 
utca 53.” szöveg lép. 

 
2. Az Alapító Okirat 1.2.2. pontjába foglalt táblázat 2. sorában a „3988. Sátoraljaújhely-

Széphalom, Kazinczy u. 273.” szövegrész helyébe a „3988 Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 
273.” szöveg lép. 

 
3. Az Alapító Okirat 1.2.2. pontjába foglalt táblázat 3. sorában a „3944. Sátoraljaújhely-

Károlyfalva, Rákóczi u. 11.” szövegrész helyébe a „3944 Sátoraljaújhely, Rákóczi Ferenc 
utca 11.” szöveg lép. 
 

4. Az Alapító Okirat 1.2.2. pontjába foglalt táblázat 4. sorában a „3980. Sátoraljaújhely, 
Táncsics tér 3.  1275/3/A/10 hrsz.” szövegrész helyébe a „3980 Sátoraljaújhely, Táncsics 
tér 3.  1275/3/A/10 hrsz.” szöveg lép. 

 
5. Az Alapító Okirat 3.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„3.1.2. székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5.” 
 

6. Az Alapító Okirat 3. pontja a következő 3.2. ponttal egészül ki: 

„3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5.” 
 

7. Az Alapító Okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

”4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján a helyi közművelődési tevékenység 
biztosítása, valamint a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 76. § (3) bekezdésében a)-g) pontja szerinti 
közművelődési alapszolgáltatások biztosítása, tekintettel Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkori hatályos közművelődési tárgykörű 
önkormányzati rendeletében foglaltakra.”   

8.   Az Alapító Okirat 4.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 
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9.    Az Alapító Okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az intézmény megszervezi a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi  CXL. 
törvény 76. § (3) bekezdés alapján az alapszolgáltatások teljes körét. Az intézmény kulturális 
rendezvények szervezésével, színházi előadások, olvasókörök megtartásával, mozi 
működtetésével, közösségi színteret biztosít a település lakosságának, s ezzel hozzájárul a 
szabadidő kulturális célú eltöltéséhez. Ismeretszerző, amatőr alkotó művelődési közösségek 
számára teret biztosít, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúra értékeit megismerteti. 
Az előadóművészet valamennyi ágának művelői számára teret biztosít annak érdekében, 
hogy a helyi társadalom művelődési érdekei és kulturális szükségletei biztosítottak legyenek. 
A lakosság, valamint az ide látogató turisták részére vendéglátást biztosít.” 
 

10.  Az Alapító Okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szerv élére pályázat alapján, 
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki, 
határozott időre, legfeljebb 5 évre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 
alapján. A költségvetési szerv vezetőjét a Képviselő-testület menti fel, az egyéb munkáltatói 
jogokat a polgármester gyakorolja.” 

 
11. Az Alapító Okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

  
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

2 Közfoglalkoztatási jogviszony 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

3 Megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 
 
Jelen módosító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni. 

 

Sátoraljaújhely, időbélyegző szerint 

P.H. 

Szamosvölgyi Péter 
polgármester  
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Okirat száma: A4/2020. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

3. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

5.3. A költségvetési szerv 

5.3.1. megnevezése: Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 

5.4. A költségvetési szerv 

5.4.1. székhelye: 3980. Sátoraljaújhely, Táncsics tér 3. 

5.4.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Rudabányácskai Szlovák Nemzetiségi és 
Művelődési Ház 

3945 Sátoraljaújhely, Bányácska utca 53. 

2 Széphalom Művelődési Ház 3988 Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 273. 

3 Károlyfalva Művelődési Ház 3944 Sátoraljaújhely, Rákóczi Ferenc utca 11. 

4 Latabár Kávéház 
3980 Sátoraljaújhely, Táncsics tér 3. 
1275/3/A/10 hrsz. 

6. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

6.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007.07.01. 

7. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

7.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

7.1.1. megnevezése: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

7.1.2. székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5.  

 

7.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
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7.2.1.  megnevezése: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 

7.2.2.  székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5.  

8. A költségvetési szerv tevékenysége 

8.1. A költségvetési szerv közfeladata: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján a helyi közművelődési tevékenység 
biztosítása, valamint a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 76. § (3) bekezdésében a)-g) pontja szerinti 
közművelődési alapszolgáltatások biztosítása, tekintettel Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkori hatályos közművelődési tárgykörű 
önkormányzati rendeletében foglaltakra.   

8.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 

8.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az intézmény megszervezi a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi  CXL. 
törvény 76. § (3) bekezdés alapján az alapszolgáltatások teljes körét. Az intézmény kulturális 
rendezvények szervezésével, színházi előadások, olvasókörök megtartásával, mozi 
működtetésével, közösségi színteret biztosít a település lakosságának, s ezzel hozzájárul a 
szabadidő kulturális célú eltöltéséhez. Ismeretszerző, amatőr alkotó művelődési közösségek 
számára teret biztosít, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúra értékeit megismerteti. 
Az előadóművészet valamennyi ágának művelői számára teret biztosít annak érdekében, hogy 
a helyi társadalom művelődési érdekei és kulturális szükségletei biztosítottak legyenek. A 
lakosság, valamint az ide látogató turisták részére vendéglátást biztosít. 

8.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

2 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

3 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

4 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

5 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

6 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

7 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

8 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

9 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

10 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

11 086090 Mindenféle egyéb szolgáltatás  

8.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Sátoraljaújhely Város közigazgatási 
területe. 
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9. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szerv élére pályázat alapján, 
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki, 
határozott időre, legfeljebb 5 évre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 
alapján. A költségvetési szerv vezetőjét a Képviselő-testület menti fel, az egyéb munkáltatói 
jogokat a polgármester gyakorolja. 

 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

2 Közfoglalkoztatási jogviszony 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

3 Megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 
 

 
 
 
 
 
 


