Okirat száma:

A Közgyűlés 109/2017. (VI.14.) számú határozatának 1. számú melléklete

Módosító okirat
A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése által 2016. június 29. napján kiadott, KUO. 310.5451/2016 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a
alapján – a………………………………………… számú közgyűlési határozatra figyelemmel –a
következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 1.3.2. pontjába foglalt táblázat 2. sora
telephely megnevezése
telephely címe
2 József Attila Könyvtár szociális letét
elhagyásra kerül a további szerkezeti
megváltozásával.

3527 Miskolc Baross Gábor utca
egységek számozásának értelemszerű

2. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az 1997. évi CXL. törvény 54. § (1) bekezdés szerint működése megfelel a nyilvános könyvtár
alapkövetelményeinek, az 55. § (1) bekezdése szerint ellátja a nyilvános könyvtári
alapfeladatokat, a 65. § (2) bekezdés szerinti települési városi könyvtári feladatokat, valamint a
66. § szerinti megyei könyvtári állami feladatokat a megye egész területére vonatkozóan.
Nyilvános könyvtári alapfeladatai körében fő céljait küldetésnyilatkozatban közzéteszi,
gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, rendelkezésre bocsátja.
Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja. A könyvtári rendszer
részeként tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól,
szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak állományának, szolgáltatásainak elérését, részt vesz a
könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, biztosítja az elektronikus könyvtári
dokumentumok elérését. Segíti a könyvtárhasználókat a digitális írástudás, az információs
műveltség elsajátításában, az élethosszig tartó tanulás folyamatában, támogatja az oktatásban,
képzésben résztvevők információellátását, a tudományos kutatást, az adatbázisokból történő
információkérést. Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket, programokat szervez,
tudás- információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához,
szolgáltatásait a minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi. Közhasznú információs
és helyismereti információkat, dokumentumokat gyűjt és szolgáltat.
A megye egész területére vonatkozóan állami feladatként ellátja a megyei kötelespéldányok, a
digitalizálás, az elektronikus katalógus feladatait, végzi a nemzetiségekhez tartozók könyvtári
ellátását. Szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését, tevékenységüket segítő
szolgáltatásokat nyújt, szervezi statisztikai adatszolgáltatásukat, működteti a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszert, megállapodás alapján könyvtári szolgáltatásokat szervez. Koordinálja a
települési könyvtárak fejlesztését, minősítésének előkészítését. Iskolán kívüli könyvtári
továbbképzést és szakképzést végez. Szolgáltató feladatokat lát el kormányrendelet szerint az
országos Dokumentum-ellátási Rendszerben.

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.”
3. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetője nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra. A
költségvetési szerv vezetőjét a fenntartó Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése bízza meg, legfeljebb öt évig terjedő határozott időtartamra, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 68. § (2) bekezdése alapján a vezetői megbízáshoz és annak
visszavonásához a miniszter egyetértése szükséges.
Munkáltatói jogok gyakorlója: A vezető kinevezésének és illetménye megállapításának jogát a
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (Mötv. 41. § (7) bekezdés szerint, az egyéb munkáltatói
jogokat a Polgármester gyakorolja (Mötv. 67. §).”
4. Az alapító okirat 5.2. pontjába foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

munkaviszony

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

2

megbízásos jogviszony

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

közalkalmazotti jogviszony

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak
jogállásáról

közfoglalkoztatási jogviszony

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról

3
4

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Miskolc, 2017………………………….

P.H.

Dr. Kriza Ákos
polgármester
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