A határozati javaslat 2. melléklete

Okirat száma: OKT-39209-

/2017.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Méliusz Juhász Péter
Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Méliusz Juhász Péter Könyvtár

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 4026 Debrecen, Bem tér 19/D.
1.2.2. telephelyei:
telephely megnevezése

1

-

telephely címe
4033 Debrecen, Mátyás király utca 29.

2

-

4031 Debrecen, István út 11.

3

-

4027 Debrecen, Viola utca 23/a.

4

-

4030 Debrecen, Monostorpályi út 110.

5

-

4032 Debrecen, Thomas Mann utca 45.

6

-

4029 Debrecen, Víztorony utca 13.

7

-

4032 Debrecen, Kartács utca 2.

8

-

4030 Debrecen, Szabó Kálmán utca 33.

9

-

10

-

4225 Debrecen-Józsa területén a 27091/14
hrsz-ú ingatlan
4032 Debrecen, Jerikó utca 17-19.

11

-

4031 Debrecen, Margit tér 19.

12

-

4024 Debrecen, Piac utca 68.

1

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1980. 02. 01.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.

2.3.
1

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

Debreceni Városi Könyvtár

4024 Debrecen, Piac utca 68.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
3.1.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata:
A megyei könyvtár jogszabályokban előírt feladatainak ellátása a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti
kulturális szolgáltatás, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. § (1) bekezdésében, a 65. § (2)
bekezdésében, valamint a 66. §-ában foglalt állami feladatok, továbbá a 64. § (6) bekezdésben
foglaltak szerint Debrecen városi könyvtári ellátásának biztosítása. A megyei könyvtár az
Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet alapján az
ODR keretében működő szolgáltató megyei könyvtár.

4.2.
1
4.3.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

910100

Könyvtári, levéltári tevékenység

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A nyilvános könyvtári alapfeladatai keretében:
- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi,

2

-

gyűjteményét folyamatosan fejleszti, 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 információellátását, a tudományos kutatás és
az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez,
tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség
javításához, az ország versenyképességének növeléséhez,
a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.

A települési könyvtári feladatai keretében:
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.
A megyei könyvtári feladatai keretében a megye egész területére vonatkozóan 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,
- megállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (3)
bekezdésében megjelölt könyvtári szolgáltató helyen nyújtott könyvtári szolgáltatások
megszervezéséhez a települési önkormányzatok számára,
- 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 egy alkalommal a könyvtári szolgáltatások megvalósításával kapcsolatos
információs szakmai műhelynapot szervez a megye könyvtárosai számára,
- ellátja a helyismereti dokumentumok elektronikus hozzáférhetővé tételével kapcsolatos
feladatokat.
4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1

kormányzati
funkciószám
082010

2

082030

Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

3

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

kormányzati funkció megnevezése
Kultúra igazgatása

3

4

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

5

082044

Könyvtári szolgáltatások

6

082091

7

082092

8

082093

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

9

083020

10

083030

11

084070

12

086020

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai
szolgáltatások fejlesztése, működtetése
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

13

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

14

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

15

095020

16

095040

17

101240

18

102050

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai
szolgáltatások
Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő
képzések, támogatások
Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok

19

105020

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

4.5.

Könyvkiadás
Egyéb kiadói tevékenység

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Debrecen Megyei Jogú Város és Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe, valamint az
Országos Dokumentumellátási Rendszer szolgáltató könyvtáraként Magyarország egész
területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásról a művészeti, a közművelődési és
a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő
egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján nyilvános
pályázat kiírásával legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, továbbá gyakorolja
felette a munkáltatói jogokat. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § (2) bekezdése alapján a megyei
könyvtár igazgatójának vezetői megbízásához, illetve megbízásának visszavonásához a
kultúráért felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges. Az intézmény magasabb
vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere
gyakorolja.

5.2.
1

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

4

2
3

közfoglalkoztatási jogviszony
megbízásos jogviszony

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény,
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Méliusz
Juhász Péter Könyvtár 2017. ……………………………napján kelt, …………………………napjától
alkalmazandó OKT-39209- /2017. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása
szerinti tartalmának.

Kelt: Debrecen, 2017.
P.H.

Magyar Államkincstár
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