223/2009. (IX.24.) sz. közgyűlési határozat
a költségvetési szervek alapító okiratairól 1
(Egységes szerkezetbe foglalva a 259/2009. (X.29.) sz. és a 262/2009. (X.29.) sz. és a 281/2009. (X.29.) sz. és a
323/2009. (XII.17.) sz. és a 21/2010. (1.28.) sz. és a 61/2010. (111.25.) sz. és a 100/2010. (IV.15.) sz. és a 104/2010.
(IV.29.) sz., és a 105/2010. (W.29.) sz., a 106/2010. (IV.29.) sz., a 136/2010. (V.27.) sz., a 137/2010. (V.27.) sz.,
a 174/2010. (VI.24.) sz., a 214/2010. (VIII.19.) sz., a 223/2010. (IX.23.) sz., a 282/2010. (XI.25.) sz., a 11/2011.
(1.26.) sz., a 37/2011. (11.24.) sz., a 73/2011. (111.31.) sz., a 143/2011. (V.26.) sz., a 170/2011. (VI.30.) sz., a
172/2011. (VI.30.) sz., a 220/2011. (IX.29.) sz., a 221/2011. (IX.29.) sz., a 269/2011. (XI.24.) sz., a 292/2011.
(XII.l5.) sz., a 293/2011. (XI1.15.) sz., a 7/2012. (1.26.) sz., 31/2012. (11.23.) sz., az 56/2012. (111.29.) sz., a
85/2012. (IV.26.) sz., a 136/2012. (V.31.) sz., a 162/2012. (VI.28.) sz., a 195/2012. (VIII.29.) sz., a 215/2012.
(IX.27.) sz., a 258/2012. (XI.29.) sz., a 275/2012. (XII.13.) sz., a 277/2012. (XJI.13.) sz., a 278/2012. (XII.13.) sz.,
a 279/2012. (XII.13.) sz., a 286/2012. (XII.20.) sz., a 288/2012. (XII.20.) sz., a 7/2013. (1.31.) sz., a 126/2013.
(V.30.) sz., a 140/2013. (V.30.) sz., a 163/2013. (V1.27.) sz.. a 209/2013. (IX.26.) sz., a 234/2013. (X.31.) sz., a
261/2013. (XI.28.) sz., a 263/2013. (XI.28.) sz., a 291/2013. (XII.19.) sz., a 6/2014. (1.30.) sz., a 20/2014. (1.30.)
sz., a 25/2014. (11.27.) sz., a 114/2014. (V.29.) sz., a 116/2014. (V.29.) sz., a 199/2014. (11.2.) sz., a 212/2014.
(IX.25.) sz., a 17/2015. (11.26.) sz., a 42/2015. (111.26.) sz., a 124/2015. (V.28.) sz., a 159/2015. (V1.25.) sz., a
203/2015. (IX.24.) sz, 35/2016. (11.25.) sz., a 35/2016. (11.25.) sz., a 88/2016. (111.31.) sz, a 106/2016. (IV.28.) sz.,
a 150/2016. (V.26.) sz., a 172/2016. (VI.30.) sz., a 185/2016. (VI.30.) sz., a 326/2016. (XII.15.) sz., a 161/2017.
(V.25.) sz., a 192/2017. (VI.29.) sz., 309/2017. (XI.30.) sz.közgyűlési határozattal)

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásrót szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény, a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosftott 1990. évi LXV. törvény. 10.
-ában biztosított jogkörében eljárva figyelemmel a 2008. évi CV. törvény 44.
(4)
bekezdésében és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korrn.
rendelet 171. -ban foglaltakra az alábbi határozatot hozza:
-

-

1.! A Közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratainak módosítását
és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokat ezen határozati javaslat 1-30.
sz. mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja.
2./ 2A Közgyűlés felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert az alapító okirat módosítások és
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására. A Közgyűlés
elrendeli, hogy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratainak módosításáról,
és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokról a Magyar Attamkincstárat,
a törzskönyvi nyilvántartásokon történő átvezetések érdekében értesíteni kell.
33/

A Közgyűlés elrendeli az alapító okiratok évente történő felülvizsgálatát, valamint
szükségszerű módosítását.

1 A címet módosította a 104/2010. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat
2 A határidő, fetetó, közreműködő szövegrészt hatályon kívül helyezte a 281/2009. (129.) sz.
közgyűlési határozat.

Módosította a 20/2014. (1.30.) sz. közgyűlési határozat

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanrié Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgánrtester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Költségvetési Szervek Vezetői
Magyar Allamkincstár Eszak-aWőldi Regionális Igazgatósága

Értesülnek:

Szatay Ferenc s.k.
polgármester

Kiadmány hiteléül:
Szolnok, 2017. december 22.

Ra ‘ri Teodóra
fotanacsos

-

Dr.Szakali Erzsébet s.k.
jegyző

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a aJapján a Verseghy Ferenc
Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1.

A költségvetési szerv

1.1 .1. megnevezése: Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
1.1.2. rövidített neve: Verseghy Ferenc Könyvtár
1.2

A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1 angol nyelven: Verseghy Ferenc Library and Cultural bstitute

1.3.

A költségvetési szerv
1.3.1

székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 2.

1.3.2. telephelyei:
telephely megnevezése

telephely címe

1

HiId Viktor Könyvtár

5000 Szolnok, Karczag László Út 2

2

Szandaszőlősi Művelődési Ház és
Fiókkönyvtár

5008 Szolnok, Simon Ferenc Út 32.

3

Abonyi Úti Fiókkönyvtár

5000 Szolnok, Abonyi Út 36.

4

Kertvárosi Közösségi Ház és Fiókkönyvtár

5000 Szolnok, Napsugár utca 59.

5

Tallinn Városrész Fiókkönyvtára

5000 Szolnok, Balogh Béla Út 14.

6

Egyéb telephely

5000 Szolnok, Aranyi Sándor utca 5.

2. A költségvetési szerv
alapításával összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1999.01.01.
2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1

megnevezése

székhelye

HiId Viktor Városi Könyvtár és
Közművelődési Intézmény

5000 Szolnok, Karczag László utca 2.

3. A köttségvetési szerv irányítása

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése
3.1.2. székhelye: 5000 Szolnok, Kossuthtér9.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1.
A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 2012. évi CLII. törvénnyel módosított 1997. évi CXL.
törvény
(a továbbiakban: Kult.tv.) 55. (1) bekezdése, valamint 65.-66.--a alapján a nyilvános
könyvtári ellátás, továbbá a megyei hatókörű könyvtári feladatok ellátása és a Kult.tv. 76.-78.-a
alapján helyi közművelődési feladatok.
—

—

A költségvetési szerv az Országos Dokumenturnellátási Rendszerről szóló 73/2003.(V.28.) Korm.
rendelet (továbbiakban: ODR-ről szóló Korm.rend) alapján, az ODR keretében működő
szolgáltató megyei hatókörű városi könyvtár.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenyséének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

910100

Könyvtári, levéltári tevékenység

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A megyei hatókörű városi könyvtári tevékenység
és nyilvános könyvtári feladatok ellátása.
Ezen belül:
A Kult.tv. 55. (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv nyilvános könyvtári
alapfeladatai:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban
meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi,
gyűjteményét fotyamatosan fej leszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól,
biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában,
az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
segíti az oktatásban, képzésben részt vevők inforrnációellátását. a tudományos kutatás és az
adatbázisokból történő információkérés lehetőségét.
kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez,
tudás-. információ ás kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség
javításához, az ország versenyképességének növeléséhez,
szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait űgyelembe véve szervezi,
a nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet
hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét tehetővé tevő,

könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoflverrel ellátva biztosítja a kiskorúak
lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében.
A Kult.tv. 65. (2) bekezdése alapján települési könyvtárként:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt.
szabadpotcos állornányrésszel rendelkezik.
A Kult.tv. 66.-a alapján megyei hatókörű Városi könyvtárként a fentieken túl, állami
feladatként:
ellátja a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektronikus
katalógus építésével kapcsolatos feladatokat,
szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését,
végzi és szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását,
a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt,
szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását,
végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést,
működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert, szervezi a könyvtári, információs és
közösségi helyek részvételét a kulturális alapellátás kiterjesztésében,
megállapodás alapján biztosítja a teleülési önkormányzatok számára a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer működéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott feladatok
ellátását a 64. (3) bekezdése szerinti könyvtári, információs és közösségi helyen,
koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését, ennek keretében javaslatot tesz a megyében
működő városi könyvtárak és a települési nyilvános könyvtárak fenntartóinak a könyvtár
fejlesztésére a miniszteri rendeletben meghatározott szakmai követelmények érvényesítése
érdekében,
koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését,
ellátja az ODR-ről szóló Korrn.rend.-ben a szolgáltató könyvtár számára meghatározott
feladatokat,
szakmai műhelynapot szervez a megyében lévő városi könyvtárak könyvtárosai számára,
ellátja a helyismereti dokumentumok elektronikus hozzáférhetővé tételével kapcsolatos
feladatokat.
Egyéb könyvtári feladatok:
önállóan és partnerként is részt vesz Európai Uniós és más fejlesztési pályázatokban,
szakmai pályázatok koordinálásában, lebonyolításában,
nemzetközi szakmai kapcsolatokat ápol,
a „Verseghy-kultuszt” ápolja, az életművet gondozza,
Európai Információs Pontot működtet.
Közművelődési tevékenység:
A Kult.tv. a helyi közművelődésről szóló, a települési önkormányzatok közművelődési
feladatait szabályozó 76.-a alapján a költségvetési szerv közművelődési tevékenységet is
ellátó telephelyeinek feladata a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása:
művelődő közösségek létrejöttének elősegítése. működésük támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítása,
a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

a tehetséggondozás- ás fejlesztés feltételeinek biztosítása,
a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.
Közművelődési intézményként ellátandó speciális feladatok:
a kulturális élettel, a helyi társadalom életével kapcsolatos információk megszerzése és
terjesztése,
közművelődési tevékenységekkel, kulturális műsorokkal, rendezvényekkel, kiállítások
szervezésével, rendezésével kapcsolatos feladatok ellátása,
a város felnőtt és gyermek lakosságának a művelődéshez, tanuláshoz, át- és
továbbképzéshez, a szakmai, közéleti tájékozódáshoz, az igényes szórakozáshoz, az
Európai Unióval kapcsolatos információk megszerzéséhez szükséges könyvtári
szolgáltatások, egyéb szórakoztató és kulturális tevékenységek biztosítása,
az iskolarendszeren kívüli szakmai, tartalmi oktatás és egyéni érdeklődésen alapuló, nem
szakmai tanfolyamok szervezésében, és tárgyi feltételeinek biztosításában történő
feladatvállalás,
a Kertvárosban. a Széchényi városrészben és Szandaszőlősön biztosítja a lakossági.
közösségi és egyéni művelődési igények kielégítését, a rendszeres kulturális és
közművelődési programkínálatot,
népművészeti és kulturális értékmegőrző. hagyományőrző és fejlesztő tevékenységet
folytat, művészeti csoportok és szellemi műhelyek létrejöttét és működését segíti,
könyvkiadást, könyvámsítást, Iskolai, szünidei foglalkoztatást biztosít, napközis
táboroztatást lát el.
kiállításokat, szakmai bemutatókat szervez,
támogatja a helyi társadalom kapcsolatrendszerét, közösségi életét, érdekérvényesítését,
melyet tárgyi és szakmai információkkal segít,
Segíti a településen működő civil szervezetek munkáját, rendezvényeik szervezését,
színház, hangverseny és műsorrendezési tevékenységet végez,
biztosítja a szórakozáshoz, a szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges tárgyi és személyi
feltételeket.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013390

egyéb kiegészítő szolgáltatás

2

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

3

041232

Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás

4

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5

041236

Országos közfoglalkoztatási program

6

081045

Szabadidősport

7

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

8

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

9

082044

Könyvtári szolgáltatások

10

082091

Közművelődés

11

082092

Közművelődés

12

082093

Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

13

082094

Közművelődés

—

—

—

—

frekreációs Sport)

—

tevékenység és támogatása

közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

kulturális alapú gazdaságfejlesztés

14

083020

Könyvkiadás

15

083030

Egyéb kiadói tevékenység

16

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

17

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Jász-Nagykun-Szolnok megye
közigazgatási területe a megyei hatókörű városi könyvtári feladatok vonatkozásában.
Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területe a települési könyvtári ellátás, valamint a
közművelődés feladatok vonatkozásában.
Az ODR-ről szóló Korm.rend. 3.-a alapján, az ODR szolgáltatások tekintetében Magyarország
területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottakjogviszonyával
összefüggő egyes kérdések rendezése tárgyában született 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet
(a továbbiakban Kjt. vbr.) alapján nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra. A Kjt. vbr. 7.
(1) bekezdése értelmében a közgyűjteményi és közművelődési intézményben magasabb vezető
beosztás ellátására történő megbízás a pályázat elnyerését követően legfeljebb öt év határozott
időre szól. A megyei hatókörű városi könyvtár vezetőjét Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyűlése bízza meg, szükség esetén nevezi ki és menti fel, illetve a megbízást Szolnok
Megyei Jogú Város Közgyűlése vonja vissza. A muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján a megyei
hatókörű városi könyvtár igazgatójának vezetői megbízásához és annak visszavonásához a
kultúráért felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges. A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 19.
b) pontja szerinti egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja
5.2.

költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

Kjt. és Kjt. vhr.

2

munkavállalói jogviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2017. december 8. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2015. szeptember 24. napján kiadott IX. 11078-l 8/2015. okiratszámú
alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Szolnok, 2017. november 30.
P.H.
./
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Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. (4) bekezdése alapján a Magyar Allamkincstár nevében igazolom, hogyjelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Verseghy
Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2017. november 30. napján kelt, 2017.
december 8. napjától alkalmazandó
okiratszámú módosító okirattal
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Kelt: Szolnok,
P.H.

Magyar Államkincstár

