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Tisztelt Közgyűlés ! 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő Móricz Zsigmond Megyei és 
Városi Könyvtár jelenleg érvényes alapító okiratát Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 267 /2016. 
(IX.22.) számú határozatával fogadta el. 

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okirata vonatkozásában az alábbi módosítások 
szükségesek: 

• a hatályos alapító okiratban szereplő telephelyek közül a Vécsey Úti Fiókkönyvtár címe módosult a 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztályának Igazgatási Osztá lya 
által kiadott házszám-megállapító határozat alapján, 

• a kormányzati funkció az alábbi két funkcióval bővült: 
1. 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
2. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

A fentieken túl az alapító okiratban technikai jellegű módosítások átvezetése is szükséges. Az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése, va lamint 9. § a) pontja szerint az 
alapító okirat, továbbá annak módosítása kiadására az alapító szerv jogosult a Magyar Államkincstá r ált al 
rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szó ló 368/2011. (Xll.31.) Korm. rendelet S. § (4) 
bekezdése alapján az alapító okirat módosítása esetén el ke ll készíteni és a módosító okirathoz csatolni kell 
az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát is. Az alapító okirat módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt változatát nem kell aláírni, azon a Kincstár igazolja, hogy az alapító okirat 
egységes szerkezetbe fogla lt változata megfelel az alapító okirat módosítások szerinti tartalmának. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2018. február 15. 

---· ~ ....-;:::?::::» --Dok a Diána 
osztályvezető 
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Melléklet a KULT/18-2/2018. számú előterjesztéshez 

HATÁROZAT-TERVEZET 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

„.„.„ /2018. (11.22.) számú 

határozata 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Móricz Zsigmond Megyei és Városi 
Könyvtár alapító okiratának módosításáról 

A Közgyűlés 

az előterjesztést megtárgyalta, és az abban foglaltak alapján 

1.) elfogadja a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának 1. számú melléklet szerinti 
módosítását, 

2.) elfogadja a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát a 2. számú melléklet szerint és egyidejű leg felhatalmazza a polgármestert az alapító 
okirat módosítás aláírására, valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy a változás bejelentése 
ügyében teljes jogkörben eljárjon, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, beleértve az esetleges 
hiánypótlást is. 

Nyíregyháza, 2018. február 22. 

A határozatról értesülnek: 

1./ A Közgyűlés tagjai 
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 

NYÍREGYHAZA 



l.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2018 ( .) számú határozatához 

Okirat száma: KULT /18-3/2018. 

Módosító okirat 

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 
által 2016. szeptember 22. napján kiadott, KULT /57-3/2016. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/ A. §-a alapján - Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Közgyűlése /2018. (11.22.) határozatára figyelemmel -a következők szerint 
módosítom: 

1. Az alapító okirat 1.3. pontja helyébe a következő szöveg lép 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. 

1.3.2. telephelye(i) : 

tele hel címe 

1 Kertvárosi Fiókkön tár 4400 N íre háza, Kön ök út 1 a 

2 N írszőlősi Fiókkön ár 4400 N íre háza, Kollé ium utca 54 

3 4551 N íre háza, Fő út 60 

4 tár 4400 N íre 

5 4481 N íre 

a 

6 Vécse Úti Fiókkön tár 4400 N íre háza, Vécse utca 13 A. 

2. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő szöveg lép 

44 Ak "' l , ' k , , k k .. o tsegvetes1 szerv a apteve enysegene . f k . , . l "' l ' ormanyzat1 un c10 szennt1 meg1e o ese: 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószám 

1 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

2 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

4 082044 Könyvtári szolgáltatások 

5 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

6 083020 Könyvkiadás 

7 083030 E!!Véb kiadói tevékenység 

8 086090 E!!Véb szabadidős szolgáltatás 

9 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 



3. Az alapító okirat 5.2. pontjának 4. sorszámú sora elhagyásra kerül. 

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

Kelt: Nyíregyháza, 2018. február 22. 

P.H. 
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Dr. Kovács Ferenc 
polgármester 



2. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2018 (.) számú határozatához 

Okirat száma: KULT /18-4/2018. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/ A. §-a alapján a(z) Móricz Zsigmond 
Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki : 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

1.1.2. rövidített neve: MZSK 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Zsigmond Móricz County and City Library 

1.2.2. német nyelven: Zsigmond Móricz Komi tat-und Stadtbibliothek 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. 

1 Kertvárosi Fiókkön vtár ök út 1 a 

2 N írszőlősi Fiókkön ár 4400 N íre 

3 Orosi Fiókkön tár 4551 N háza, Fő út 60 

4 Örökösföldi Fiókkön tár 4400 N íre háza, Fazekas ános tér 9 

s tár 4481 N 

a 

6 Vécse Úti Fiókkön vtár 4400 N utca 13 A 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.08.09. 



3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 

3.1.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) SS.§ 
(1) és (la) bekezdésében meghatározott nyilvános könyvtári alapfeladatok, valamint a 6S. 
§ (2) bekezdésében meghatározott települési könyvtári feladatok, továbbá a megyei 
könyvtár Kultv. 66. §-ában meghatározott állami feladatai. 

A költségvetési szerv a az Országos Dokumentumellátó Rendszerről szóló 73/2003. (V.28) 
Korm. rendelet alapján (továbbiakban: ODR Korm. rend.), az ODR keretében működő 
szolgáltató megyei könyvtár. 

4.2. A költsé vetési szerv főtevéken sé ének államháztartási szaká azati besorolása: 

szaká azatszáma 

1 910100 Kön sé 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A Kult. tv. SS. § és 64-66. §-ainak megfelelően nyilvános megyei és városi könyvtári szolgáltatásokat 
nyújt, az Országos Dokumentum-ellátási rendszer szolgá ltató könyvtára. A megyei könyvtár 
vagyonkezelője a tevékenységét biztosító vagyonnak. 

44 Ak 1 , ' k .. ö tsegvetes1 szerv a apteve enysegene kk . f k „ 1 l ' ormanyzatl un c10 szerinti megje ö ese: 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkció szám 

1 0133SO Önkormányzati va!lvonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

2 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

4 082044 Könyvtári szolgáltatások 

s 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel feilesztése 

6 083020 Könyvkiadás 

7 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

8 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

9 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Az ODR Korm. rend. 3 . §-a alapján az ODR szolgáltatások tekintetében Magyarország 
közigazgatási területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a 
megyei könyvtárigazgatót Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 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 közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő 
egyes kérdések rendezéséről szóló 150/ 1992. (XI.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Kjt. vhr.) alapján, nyilvános pályázat útján legfeljebb 5 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. Az egyéb munkáltatói jogokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Polgármestere gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII I. 
törvény, az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök 
betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekrő l 

szóló 2/1993. (J.30.) MKM rendelet, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. ' XXXIII. törvény ev1 

1 végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a 
közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes 
kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XJ.20. ) Korm. 
rendelet ( Kit. vhr.), 

munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény, 
2012. évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvérő l 

2 szóló 2012. évi 1. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról 

3 megbízási jogviszony Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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Az államháztartásról szó ló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
S. § ( 4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Móricz 
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2018. február 22. napján kelt, 
.... „„ .. „ ...... . „ . ... .. „ .... ... ... ... . .. .... .. . „ . .. .... napjától alkalmazandó 18-3/2018 oki ratszámú módosító 
okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

Kelt: Nyíregyháza, „.„ .... „ .„.„. „ .. „.„.„„.„.„ .. „„ .. „„ ... „ .. „. 

P.H. 

Magyar Államkincstár 
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