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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés  

20/2011. (II. 11.) számú határozata  
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet 
alapító okiratának módosítására 

 

1./ A Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és 
Művelődési Intézet alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
= törli a „Közfeladata” és a „ Közszolgáltató tevékenység” rovatokat; 
= törli a 

A közszolgáltató szerv fajtája:                                                                     közintézmény 

meghatározást; 
= „A költségvetési szerv típus szerinti besorolása” címet módosítja „A költségvetési szerv 
gazdálkodási jogköre” címre; 
= a szakfeladatok felsorolásában a 

6820 682002-2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

sort 

6820 682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

sorra módosítja; 
= a szakfeladatok felsorolását kiegészíti a 

8904 890441-1 Közcélú foglalkoztatás 

8904 890442-1 Közhasznú foglalkoztatás 

sorokkal; 

= a „Kisegítő és vállalkozási tevékenység” rész helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Vállalkozási tevékenység 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Szabad kapacitását alaptevékenysége körében hasznosítja – a Szervezeti és Működési 
Szabályzatában felsorolt tevékenységek körében.”; 
= A feladatellátást szolgáló vagyon megnevezése” címet módosítja a „A feladatellátást 
szolgáló vagyon, telephely/telephelyek megnevezése” címre; 
 

2./ A Megyei Közgyűlés az intézmény egységes szerkezetű alapító okiratát a melléklet 
szerinti tartalommal 2011. március 1. hatállyal jóváhagyja, egyidejűleg a 117/2009. (VI. 19.) 
KH számú határozattal jóváhagyott alapító okiratot hatályon kívül helyezi. 
 

Erről 
1./ Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke 

2./ Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke 

3./ dr. Csoór György, a Megyei Közgyűlés alelnöke 

4./ Rentzné Dr. Bezdán Edit, megyei főjegyző 

5./ Kovács József igazgató, MÁK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság 

6./ az érintett intézmény igazgatója 

7./ a Megyei Önkormányzati Hivatal irodavezetői 
értesülnek. 
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ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

 

Költségvetési szerv neve Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc 

Könyvtár és Művelődési Intézet 

Székhelye 5000 Szolnok, Kossuth tér 2. 
Létrehozásának éve 1952 

Jogelődje: Városi Könyvtár, alapítási éve: 1934 

Létrehozását elrendelte 2042/13/1952. Sz. MT. h.  

Alaptevékenység Könyvtári, levéltári tevékenység 

TEÁOR’08 9101 

Szakágazat 910100 

Működési köre Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Alapító szerv Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 

Felügyeleti szerv Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 

Irányító szerv Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés, 

Az intézmény szervezeti és a működési szabályzatát 
átruházott hatáskörben az irányító szerv vezetője hagyja 
jóvá. 

Irányító szerv székhelye, címe 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2. 

Az irányító szerv vezetője A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke 

A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: 
- önállóan működő, 
- szakmai célú költségvetési keretei felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal 
és felelősséggel bír, 
- önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve a Megyei Múzeumok 
Igazgatósága, 
- a kiemelt költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik, kivéve a Megyei 

Önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott részelőirányzatokat 
Bankszámlarend Költségvetési elszámolási számlával nem rendelkezik, a 

banki forgalma az önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szervnél nyitott alszámlán kerül 
lebonyolításra 

A költségvetési szerv vezetője megbízásának rendje: 
Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit az irányító szerv – nyilvános 
pályázat útján – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamra bíz meg. 
 

Az igazgató felett a munkáltatói jogkört, a vezetői megbízás, felmentés, a vezetői 
megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, a fegyelmi eljárás 
megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében az irányító szerv, az egyéb 
munkáltatói jogokat az irányító szerv vezetője gyakorolja. 
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) 
megjelölése: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény. 
Az állami feladatként ellátandó alaptevékenységet meghatározó szakmai jogszabályok: 
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről, 
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 
2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről 
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A költségvetési szerv alaptevékenysége (feladatai) 
TEÁOR 

’08 

Szakfeladat 

Száma Megnevezése 

9101 910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

9101 910122-1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése védelme 

9101 910123-1 Könyvtári szolgáltatások  
9105 910501-1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

9105 910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek 
működtetése 

6820 682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

8559 855931-1 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

8559 855932-1 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

8559 855937-1 Máshová nem sorolt egyéb felnőttoktatás 

8542 854213-1 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés 

8904 890441-1 Közcélú foglalkoztatás 

8904 890442-1 Közhasznú foglalkoztatás 

Vállalkozási tevékenység 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
Szabad kapacitását alaptevékenysége körében hasznosítja – a Szervezeti és 
Működési Szabályzatában felsorolt tevékenységek körében. 

Alaptevékenység leírása /feladatai/ 
- A könyvtár Jász-Nagykun-Szolnok megye önkormányzati könyvtárainak hálózati 
(módszertani és szolgáltató), valamint önkormányzati művelődési intézményeinek 
szakmai tanácsadó és szolgáltató központja. Nyilvános könyvtár, közszolgálati könyvtári 
és közművelődési intézmény. Megyei könyvtárként részt vesz Szolnok város 
lakosságának könyvtári ellátásában, rendelkezésére áll minden érdeklődőnek. Segíti a 
települési és kisebbségi önkormányzatok közművelődési céljai megvalósítását, 
együttműködik a megye területén működő közművelődéssel foglalkozó szervezetekkel, a 
kulturális és művészeti civil szervezetekkel, valamint országos, régiós és kistérségi 
szervezetekkel. 

- Közművelődési elemzések, fejlesztő programok, felkérésre szakvélemények készítése, 
és szaktanácsadás végzése. 
- A könyvtár állományának folyamatos gyarapítása, különös tekintettel a megyei 
vonatkozású helyismereti anyagokra. 
- A dokumentumok nyilvántartása és feltárása. 
- Számítógépes adatbázisok építése – mind a könyvtári, mind a közművelődési területen. 
- A gyűjtemény megőrzése, védelme. A fölöslegessé vált és megrongálódott 
dokumentumok törlése. 
- Felnőtt és gyermek olvasószolgálati tevékenység végzése, közigazgatási szakrészleg 
működtetése. 
- A dokumentumok kölcsönzése, helyben használatának biztosítása, másolatszolgáltatás. 
- Könyvtárközi kölcsönzés. 
- Könyvtári ellátórendszer működtetése. 
- Részvétel országos és más különböző szintű területi szolgáltatások kialakításában és 
nyújtásában. 
- Partneri részvétel Európai Uniós és más fejlesztési pályázatokban, szakmai pályázatok 
koordinálása, lebonyolítása. 
- A nemzetközi, országos, regionális, megyei és kistérségi szintű közművelődéssel és 
felnőttképzéssel összefüggő rendezvények, szakmai konferenciák, találkozók szervezése 
és segítése.  
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Alaptevékenység leírása /feladatai/ (folyt.): 
- A köteles példányokkal kapcsolatos feladatok ellátása. 
- Az országos és nemzetközi könyvtári információs szolgáltatások közvetítése.  
- Kulturális tevékenység, az olvasás, az információhordozók használatának 
népszerűsítése, a felhasználók képzése. 
- Tájékoztatás, irodalomkutatás.  
- Helyismereti, közéleti, közhasznú információk nyújtása. 
- Bibliográfiák készítése. 
- A tudományos jellegű szakmai és helyismereti kutatómunka végzése. 
- A hátrányos helyzetű rétegek (vakok, csökkent látásúak, mozgáskorlátozottak stb.) 
könyvtári ellátása. 
- Nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó megyei lakosok könyvtári ellátásának 
megszervezése, illetve elvégzése. 
- Közösségi foglalkozások (irodalmi rendezvények, olvasótáborok, iskolai foglalkozások, 
klubok) szervezése, a megye környezeti, művészeti, közművelődési értékeinek, 
sajátosságainak bemutatása. 
- Könyvtári kiadványok, módszertani füzetek, megyei könyvtári és közművelődési 
statisztikák szerkesztése, elemzések készítése. 

- A megye önkormányzati fenntartású nyilvános könyvtárainak, illetve művelődési 
intézményeinek módszertani segítése, szakmai gondozása, együttműködésük 
megszervezése. 
- A megyében működő nyilvános könyvtárak és művelődési házak statisztikai 
adatszolgáltatásának megszervezése, gyűjtése és összesítése. 
- A felnőttképzéssel összefüggő engedélyek, nyilvántartások, jelentési és 
vizsgakötelezettségi statisztikai feladatok ellátása. 
- Tanfolyamok szervezése állampolgárok számára. 
- Könyvtári szakfelügyelet működtetése. 

- A megye könyvtárosainak szakmai képzése, továbbképzése, számukra szakmai 
tapasztalatcserék és érdekvédelmi tanácskozások rendezése, illetve együttműködés az 
országos, regionális, megyei és települési közművelődési, könyvtári és a felnőttoktatással 
foglalkozó állami és társadalmi intézményekkel, szervezetekkel. 
- Közművelődést érintő alap-, tovább- és átképzések, képesítést adó tanfolyamok, vizsgák 
szervezése, felkérésre a közművelődési ügyintézők általános és szakképzésének 
bonyolítása. A civil szervezetek képzéseinek, megyei gyűjtőkörű programjainak segítése. 
- Az iskolán kívüli könyvtári továbbképzés és szakképzés szervezése. 
- Nemzetközi szakmai kapcsolatok ápolása. 
- Részvétel az országos dokumentum-ellátás rendszerében.  
- Tartalomszolgáltatás az interneten. 
- A „Verseghy-kultusz” ápolása, az életmű gondozása. 
- Európai Információs Pont és Regionális Kulturális Iroda működtetése. 
A feladatellátást szolgáló 
vagyon, telephely megnevezése 

Szolnok, Kossuth tér 2., hrsz. 2068. 

- tulajdonosa Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata 

- használója Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc 

Könyvtár és Művelődési Intézet  
Záradék: 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet 
alapító okiratát a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a 20/2011. (II. 11.) KH 

számú határozatával 2011. március 1. hatállyal hagyta jóvá. 
 


