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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…./2018. (XI. 22.) határozata 1. számú melléklete

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése által 2016. 02. 18. napján kiadott, K-2016/A-3 okiratszámú
alapító okiratát (továbbiakban: Alapító Okirat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV
törvény 8/A.§ alapján – valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…/2018. (XI. 22.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1. Az Alapító Okirat 1.3.2. pontjában szereplő táblázat 9. sora törlésre kerül
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6000 Kecskemét, Szent László-város 1.

2. Az Alapító Okirat 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
A költségvetési szerv közfeladata: a muzeális intézményekről a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény (továbbiakban: Kult. tv.) 55.
§ (1) bekezdése, valamint 65.§ (2) és a 66.§ alapján a nyilvános könyvtári ellátás
biztosítása, a közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása. A megyei könyvtár a
73/2003. (V.28.) Korm. rendelet alapján az ODR keretében működő szolgáltató megyei
hatókörű városi könyvtár.
3. Az Alapító Okirat 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
A Kult. tv. 66. §-ban meghatározott állami feladatok ellátása. A megyei hatókörű városi
könyvtári tevékenység szervezése, végzése.
• 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 települési önkormányzatok számára a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott feladatainak 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 miniszter rendeletében meghatározott
szakmai követelmények érvényesítése érdekében,
Koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését,
Ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló kormányrendeletben a
szolgáltató könyvtár számára meghatározott feladatokat,
Évente két alkalommal a könyvtári szolgáltatások megvalósításával kapcsolatos
információs szakmai műhelynapot szervez a megyében lévő városi könyvtárak
könyvtárosai számára,
Ellátja a helyismereti dokumentumok elektronikus hozzáférhetővé tételével
kapcsolatos feladatokat,
Elektronikus formában megőrzi és hozzáférhetővé teszi a települési könyvtárak éves
szakmai beszámolóját és munkatervét.

Kecskemét Megyei Jogú Város területén a Kult. tv. 64-65. §-ban meghatározott nyilvános
könyvtári feladatok végzése. A városrészekben alapszintű ellátás működtetése
fiókkönyvtári hálózaton keresztül.
A megyei hatókörű városi könyvtár vagyonkezelője a tevékenységét biztosító
vagyonnak.
4. Az Alapító Okirat 4.5. pontja az alábbiak szerint módosul:
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: szakmai besorolása szerint
megyei hatókörű városi könyvtár, ezért Bács-Kiskun megye közigazgatási területe,
továbbá az ODR-ről szóló Korm. rendelet 3. § alapján, az ODR szolgáltatások
tekintetében Magyarország közigazgatási területe, valamint a Europe Direct hálózaton
keresztül Európa.
5. Az Alapító Okirat 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: költségvetési szerv vezetője a
megyei hatókörű városi könyvtár igazgatója, aki a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. (továbbiakban: Kjt) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések
rendezése tárgyában született 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kjtvhr)
alapján, nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra. A költségvetési szerv igazgatóját
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános pályázat kiírásával legfeljebb öt év
határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja vissza megbízását, továbbá gyakorolja
felette a munkáltatói jogokat. A Kult.tv. 68.§ (2) bekezdése alapján a megyei hatókörű
városi könyvtár igazgatójának vezetői megbízásához és annak visszavonásához a
kultúráért felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges. Ha a miniszter a fenntartó
erre irányuló javaslatának kézhezvételétől számított 30 napon belül nem hoz döntést,
úgy kell tekinteni, hogy a javaslatban foglaltakkal egyetért.
A módosításokkal nem érintett rész változatlan tartalommal hatályban marad.

A jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

Kecskemét, 2018. november…
Dr. Szeberényi Gyula Tamás
alpolgármester
Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata

NYILATKOZAT
A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár
Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba
bejegyzett adatokkal.
Kecskemét, 2018. november...
Varga Miklós
osztályvezető

