
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

97 /2020. (Vlll.27.) 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.) a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár hatályos Alapító Okiratának 1. számú melléklet 
szerinti módosításával egyetért, 

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

tf/r, 1-
Dr. Kovács Ferenc 
polgármester 

Erről értesülnek: 

1./ A Közgyűlés tagjai 

k.m.f. 

/_. -
Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

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



1. számú melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 97/2020. (Vlll.27.) számú 

határozatához 

Okirat száma: KULT /165-6/2020 

Módosító okirat 

A Móricz Zsigmond Megye és Városi Könyvtár a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlese által 2019. 

december 30. napján kiadott, KULT/230-6/2019. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 97/2020. (Vlll.27.) 

határozatára figyelemmel -a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő szöveg lép 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőj ét, a megyei 

hatókörű városi könyvtár igazgatóját Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény (a továbbiakban: Mt.) és a kulturális intézményekben 

foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú 

törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendelet 

alapján, nyilvános pályázat útján legfeljebb 5 év határozott időtarta mra nevezi ki, illetve vonja vissza 

a kinevezését, 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. Az egyéb munkáltatói jogokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 

gyakorolja. 

2. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő szöveg lép 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény, 2012. 

évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 

1 évi 1. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti 

rendelkezésekről és törvénymódosításokról 

2 megbízási jogviszony Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 



Jelen módosító okiratot 2020. november 01. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Nyíregyháza, 2020. időbélyegző szerint 

P.H. 

Dr. Kovács Ferenc 

polgármester 



2. számú melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 97 /2020. (Vlll.27.) számú 

határozatához 

Okirat száma: KULT /165-7 /2020. 

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 Komitat-und Stadtbibliothek 

1.3. A költségvetési szerv 

1 

2 

3 

1.3.1. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. 

1.3.2. telephelye(i): 

telephely megnevezése telephely címe 

Kertvárosi Fiókkönyvtár 4400 Nyíregyháza, Könyök út 1/a 

Nyírszőlősi Fiókkönyvtár 4400 Nyíregyháza, Kollégium utca 54 

Orosi Fiókkönyvtár 4551 Nyíregyháza, Fő út 60 



4 Örökösföldi Fiókkönyvtár 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 9/ a 

5 Sóstóhegyi Fiókkönyvtár 4481 Nyíregyháza, Igrice utca 6 

6 Vécsey Utcai Fiókkönyvtár 4400 Nyíregyháza, Vécsey Károly utca 13/A 

7 Borbányai Könyvtár Pont 4400 Nyíregyháza, Margaretta utca 50 

--
8 Mandabokori Könyvtár Pont 4400 Nyíregyháza, Mandabokor 8 

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.) 55. § (1) és (la) 
bekezdésében meghatározott nynvános könyvtári alapfeladatok, valamint a 65. § (2) 
bekezdésében meghatározott telepulési könyvtári feladatok, továbbá a megyei hatókörű városi 
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 

hatókörű városi könyvtár. 



4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása 

szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A Kult. tv. 55. § és 64-66. §-ainak megfelelően nyilvános megyei és városi könyvtári szolgáltatásokat 

nyújt, az Országos Dokumentum-ellátási rendszer szolgáltató könyvtára. A megyei hatókörű városi 
könyvtár vagyonkezelője a tevékenységét biztosító vagyonnak. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

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 Egyéb kiadói tevékenység 

8 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

9 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

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. 



S. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezető1ének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét, a megyei 
hatókörű városi könyvtár igazgatóját Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény (a továbbiakban: Mt.) és a kulturális intézményekben 
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvényhez kapcsolódó végreha1tás1 rendelet 
alap1an, nyilvános pályázat útján legfeljebb 5 év határozott időtartamra nevezi ki, .lletve vonja vissza 

a kinevezését, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói Jogokat. 

A Kult.tv. 68. § (2) bekezdése alapján a megye hatókörű városi könyvtár igazgatójának vezetői 

megbízásához és annak visszavonásához a kultúráért felelős miniszter előzetes egyetértése 

szűkséges. Az egyéb munkáltatói jogokat Nyíregyháza Megyei Jogu Város Polgármestere 

gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény, 2012. 

évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 

1 évi 1. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti 

rendelkezésekről és törvénymódosításokról 

2 megbízási jogviszony Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 


