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Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 

 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 

alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-a, valamint a 

végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a  

muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

élvi CXL törvény valamint az azt módosító 2012. évi CLII. törvényre –  a kultúráért felelős 

miniszter előzetes véleményének kikérésével – a Bács-Kiskun Megyei Katona József 

Könyvtár alapító okiratát egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint adja ki: 

 

1. A költségvetési szerv neve, nevének rövidítése, idegen neve, székhelye, telephelyei neve 

és címe: 

 

1.1.  Költségvetési szerv neve: Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár  

1.2.  Nevének rövidítése:   Katona József Könyvtár 

1.3.  Idegen neve: 

Angolul Katona József Library of Bács-Kiskun County 

Franciául  Bibliothèque Katona József du Département Bács-Kiskun 

Oroszul  Библиотека им. Йожефа Катона Области Бач-Кишкун 

Németül  Katona-József-Bibliothek des Komitats Bács-Kiskun 

 

 

1.4.  Székhelye:  Kecskemét, Piaristák tere 8. 

 

1.5. Telephelyei neve és címe:   

1.5.1.      Széchenyivárosi Fiókkönyvtár 

   6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 6. 

1.5.2.   Hetényegyházi Fiókkönyvtár 

6044 Hetényegyháza, Posta u. 3.    

1.5.3.     Műkertvárosi Fiókkönyvtár 

6000 Kecskemét, Mártírok útja 29. 

1.5.4.      Kadafalvi Fiókkönyvtár 

6000 Kecskemét-Kadafalva, Boróka u. 4. 

1.5.5.      Ménteleki Fiókkönyvtár 

6008 Méntelek, Kecskeméti út 41. 

1.5.6.      Petőfivárosi Fiókkönyvtár 

6000 Kecskemét, Alkony u. 11.  

1.5.7.      Katonatelepi Fiókkönyvtár 

6000 Kecskemét- Katonatelep, Katona Zs. u. 1.  

1.5.8.      Margaréta Otthon 

6000 Kecskemét, Nyíri út 77. /A. 

1.5.9.      Platán Otthon 

6000 Kecskemét, Szent László-város 1.  

 

 

2. 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.  
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A megyei könyvtár az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. 

(V.28.) Korm. rendelet alapján az ODR keretében működő szolgáltató megyei 

könyvtár. 

 

3. A költségvetési szerv tevékenysége: 

3.1. Költségvetési szerv alaptevékenysége:  
 

A Kult.tv. 66. §-ban meghatározott állami feladatok ellátása. A megyei 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,  

 Megállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt a 64. § (3) bekezdésében 

megjelölt könyvtári szolgáltató helyen nyújtott könyvtári szolgáltatások 

megszervezéséhez a települési önkormányzatok számára,  

 Koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését,  

 Koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését,  

 Ellátja az országos dokumentumellátási rendszerről szóló kormányrendeletben a 

szolgáltató könyvtár számára meghatározott feladatokat.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város területén a Kult.tv. 64.-65. §-ban meghatározott 

nyilvános könyvtári feladatok végzése. A városrészekben alapszintű ellátás működtetése 

a fiókkönyvtári hálózaton keresztül.  

 

3.2.    A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat-rend 

szerinti besorolása: 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése. 

821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás 

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

855935 Szakmai továbbképzés 

855941 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ –s képzés 

855942 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ –s képzés 

855943 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ –s képzés 

855944 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ –s képzés 

855945 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ –s képzés 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos  

gondolkodásának fejlesztését segítő programok 

890221 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor 

890412 Komplex térségi integrációt segítő programok 

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

910123 Könyvtári szolgáltatások 

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
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3.3. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:  

 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

 

3.4. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:   

Költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet végezhet. Vállalkozási tevékenység 

felső határa a szerv módosított kiadási előirányzatának 7 %-a lehet. 

 

4.  A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:  

 

4.1. Bács-Kiskun megye közigazgatási területe 

4.2. Az ODR –ről szóló Korm. rendelet 3. § alapján, az ODR szolgáltatások tekintetében 

Magyarország közigazgatási területe  

4.3. Europe Direct hálózaton keresztül Európa 

 

5. A költségvetési szerv irányítása és fenntartása: 

 

5.1. Irányító szerv neve:   Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése    

 Irányító szerv székhelye:  6000 Kecskemét Kossuth tér 1. 

 

5.2. Fenntartó szerv neve:  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Fenntartó szerv székhelye:  6000 Kecskemét Kossuth tér 1. 

 

6. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv. 

 

7. A költségvetési szerv szakmai besorolása: megyei könyvtár 

 

8. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási rendje: 

Költségvetési szerv vezetője a megyei könyvtárigazgató, 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 könyvtár igazgatójának vezetői megbízásához és annak 

visszavonásához a kultúráért felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges. 

 

9. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 

megjelölése: 

A költségvetési szerv szakalkalmazottjainak és egyéb közalkalmazottjainak 

foglalkoztatási jogviszonyára a Kjt. és a Kjtvhr. rendelkezései az irányadóak. 

Egyes, a Kjt., illetve a Kjtvhr. hatálya alá nem tartozó alkalmazottak foglalkoztatási 

jogviszonyára a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Törvény rendelkezései az 

irányadóak. 

Egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény megbízási 

szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 

 

10. A költségvetési szerv fenntartói jogának átszállásával, a közfeladat átvételével és a 
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jogutódlással kapcsolatos rendelkezések: 

10.1. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997.évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012.évi CLII. törvény 30.§ (1) bekezdésében 

foglaltak értelmében a 2012 január 1-én állami tulajdonba került megyei könyvtár 2013. 

január 1-jétől a feladat ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi 

feltételek egyidejű átadásával a megyeszékhely megyei jogú város fenntartásába, és a 

feladat ellátását közvetlenül szolgáló, ahhoz szükséges ingó vagyontárgyak, beleértve az 

állomány nyilvántartásban szereplő könyvtári dokumentumokat is, térítésmentesen a 

fenntartó Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonába kerülnek.  

 

10.2.A 2012.évi CLII. törvény 30.§ (4) bekezdésében foglaltak értelmében a megyei 

intézményfenntartó központ helyébe az átvett vagyonnal, illetve intézménnyel kapcsolatos 

jogviszonyok tekintetében 2013. január 1-jét követően általános és egyetemleges 

jogutódként az új fenntartó, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat lép 

 

10.3.  A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyát a 2012. évi CLII. 

tv. 30. § (6) bekezdése értelmében a fenntartói jog átszállás nem érinti. 

 

10.4. A költségvetési szerv kötelezettséget a 2012. évi költségvetésben biztosított előirányzatai 

terhére a napi működést meghaladóan egyéb új kötelezettséget 2012. december 20.-ig 

vállalhat. 

 

 

Az alapító okirat módosítását Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a …/2012. (……) 

határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen egységes szerkezetű alapító okirat 2013. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg 

a IX-09/30/102/2012 sz. alatt a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter által kiadott  egységes 

szerkezetű Alapító Okirata hatályát veszti.” 

 

 

 

Kecskemét, 2012. „……„….. 

   P.H. 

 

      ……………………………………………….. 

          Dr. Zombor Gábor 

        polgármester 


