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138/2021.(V1.14,) h a t á r o z a t a
a Madách Imre Városi Könyvtár alapító okiratának módosításárőI

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes töruények módosításáról szóló 2011, évi
CXXVlll. töruény 46, § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséröl szóló 27/2021.(1.29.)
Kormányrendeletben fogl altakra tekintettel az al ábbi döntést hozom :

1.) A Madách lmre Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról szóló okiratot a határozat
mellékletét képezö tartalommal elfogadom.

2.) A fenti módosításoknak megfelelően az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
elfogadom.

3,) Utasítom a Jegyzöt, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolaíos bejelentési kötelezeftségnek
a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei lgazgatósága feté tegyen eteget.

Határidö: 2021. június 30.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
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okirat száma: ÖHl7ao-+o /202t.

Módosító okirat

A Madách Imre Városi Könyvtár a Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviseló-
testiilete által a 2021. február hó 10. napián kiadott Ömlao-s1zozL. számú alapító
okiratát az államháztartásrőI sző|ő ?OLL. évi CXCV. törvény B/A. §-a alapián - a
BalassagyarmatVáros Polgármesterének L3B/2O2L. (VI. 14.) határozatára figyelemmel -a
következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1.2.2. pontiába foglalt táb|ázatkövetkezó 2. sora elhagyásra kerül:

7.2,2. te|ephelye(i):

2. Az alapító okirat 4.3. pontia helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,4,3, Aköltségvetési szerv alaptevékenysége:

Olyan, összetett funkciójú, nyilvános könyvtár működtetése, amely gyűjteményeit,
szolgáltatásait úgy alakítja, hogy azok biztosítsák a munkához, tanuláshoz, kutatáshoz,
kulturálódáshoz, oktatáshoz, szórakozáshoz és az ember általános fejlődéséhez szükséges
információk tárgyilagos és sokoldalú közvetítését a település és vonzáskörzetének lakói,
valamint az ezen kívül élő, lakó állampolgárok számára, Ennek keretén belül az intézmény
a KulW. 55, § (1) bekezdésében meghatározott nyilvános könyvtári alapfeladatok körében
az alábbi feladatokat végzi, szolgáltatásokat nyújtja:
, Gyűjteményét - a helyi igényeknek megfelelően - folyamatosan gyarapítja, feltárja,

megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja. Gondoskodik az állomány védelméről, a
fölöslegessé vált dokumentumok törléséről.

- Felnőtt és gyermek olvasószolgálati tevékenységet folytat, valamint helytörténeti
gyűjteményt és kutatóhelyet működtet.

, Biztosítja dokumentumainak helyben használatá! kölcsönzését, előjegyzését,
másolatszolgáltatását, valamint számítógépes nyomtatását, szkennelését.

- Számítógépes adatbázisokatépít.
- A gyűjteményben nem található dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel szerzi

be.
- Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és

szolgáltatásairól.
, Biztosítja más könyyj{laP állományainak és szolgáltatásainak elérését.
, Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
- Bekapcsolódik az országos informatikai és telematikai fejlesztésbe, internethozzáférést

biztosít és részt vesz a használók képzésében.
- közhasznúinformációkattovábbít.
- Irodalomkutatást végez, bibliográfiákat állít össze.
- Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt.

telephelv megnevezése telephelv címe

,r2 Letéti Könyvtár, Városi ldősek Otthona 2 660 Balassagyarmat, Markusovszky
utca 1."



3.

4,4.

- szociális funkciókat lát el.

- Kiadványokat jelentet meg.

Közösségi programokat tart: Könyves ünnepek, irodalmi rendezvénye§ könyvpremierek,
ismeretterjesztő előadások, Óvodai, iskolai foglalkozások, olvasótáborok, kiállítások,
emléknapo\ a városból elszármazottak baráti találkozói, vetélkedők.

Az intézmény közművelődési, közösségépítő tevékenységén belül:
- Konferenciákattanácskozásoka!emléküléseketrendez.
- Részt vesz a Madách- és Mikszáth-kultusz ápolásában, a város irodalmi

hagyományainak továbbéltetésében.
, Szervezi és támogatja a Honismereti Kör tevékenységé! valamint támogatja a Komjáthy

|enő lrodalmi és Művészeti Társaság tevékenységét."

Az alapító okirat4.4. pontiába foglalttáblázatakövetkező5,6,7,B,9, 10. sorral egészül
ki a további szerkezetíegységek számozásának értelemszerű megváltozásával:

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

4. Az alapító okirat 5.1. pontjának 2. mondata helyébe az a|ábbi rendelkezés lép:
.i költségvetési szerv vezetői feladatainak ellátására Balassagyarmat Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete pá|yázatotír ki a Kultv. 94. § t3) bekázdése, valaminta kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási
kÖvetelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes
kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39 /2020,(X.30.) EMMI rendelet szerint."

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

Kelt: Balassagyarmat,,,időbélyegző szerint"

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

,5 0B2091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

6 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása

7 0B2093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr
művészetek

B 082094 Közművel ő dés - kulturáli s alapú gazdaságf ei l esztés
9 0B3020 Könyvkiadás
10 0B3030 Egyéb kiadói tevékenység"

flW3 Csach Gábor Lórá
polgármester



okirat száma: ÖHI7so-+r /202L

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetb e foglalva

Az államháztartásról sző|ő 2O1L évi CXCV. törvény B/A. §-a alapián a Madách Imre Városi
Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megneve zése, székhelye, telephelye

1,,L. A költségvetési szerv
L7.L. megnevezése: Madách Imre Városi Könyvtár

1,,2, A költségvetési szerv

1,2.t. székhelye; 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50.

1,2.2. telephelye[i):

telephely megnevezése telephely címe

1, Helytörténeti Gyűjtemény és Kutatóhely 2660 Balassagyarmat Rákóczi fejedelem
útL07.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.L A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1989. június 12.

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.7. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3,L.2. székhelye: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem űt12.

megnevezése székhelye

7 Madách Imre Városi Könyvtár 2 660 Balassagyarmat, Rákóczi fej edelem
Útia 50,



4.L.

4,2,

4. A költségvetési szerv tevékenysége

A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről sző|ő 7997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kulw,) 53-5B.
§-a szerinti nyilvános könyvtári ellátás, a 64-65, §-a szerinti települési könyvtári ellátás.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakásazatszáma szakáeazat me sn evez és e

1 910100 könyvtári, levéltári tevékenység

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Olyan, összetett funkciójú, nyilvános könyWár működtetése, amely ffijteményeit,
szolgáltatásait úgy alakítja, hogy azok biztosítsák a munkához, tanuláshoz, kutatáshoz,
kulturálódáshoz, oktatáshoz, szőrakozáshoz és az ember általános fejlődéséhez szükséges
információk tárgyilaggg és sokoldalú közvetítését a település és vonzáskörzetének lakói,
valamint az ezen kívül élő, lakó állampolgárok számára. Ennek keretén belül az intézmény
a Kulw. 55. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvános könyvtári alapfeladatok körében
az alábbi feladatokat végzi, szolgáltatásokat nyújtja:
- Gyűjteményét - a helyi igényeknek megfelelően - folyamatosan gyarapítja, feltárja

megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja. Gondoskodik az állomány védelméről, a
fölöslegessé vált dokumentumok törléséről.

- Felnőtt és gyermek olvasószolgálati tevékenységet folytat, valamint helytörténeti
gyűjteményt és kutatóhelyet működtet.

- Biztosítja dokumentumainak helyben használatát kölcsönzésé§ e|őjegyzését,
másolatszolgáltatását, valamint számítógépes nyomtatását, szkennelését,

- Számítógépes adatbázisokatépít.
- A gyűjteményben nem található dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel szerzi

be.
, Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és

szolgáltatásairól.
- Biztosítja más könyvtárak állományainak és szolgáltatásainak elérését.
- Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
- Bekapcsolódik az országos informatikai és telematikai fejlesztésbe, internetbozzáíérést

biztosít és részt vesz a használók képzésében.
- közhasznúinformációkattovábbít.
- Irodalomkutatást végez, bibliográfiákat állít össze.
- Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt.

- szociális funkciókat lát el.

- Kiadványokat jelentet meg.

Közösségi programokat tart: Könyves ünnepe[ irodalmi rendezvények, könyvpremierek,
ismeretterjesztő előadások, óvodai, iskolai foglalkozáso§ olvasótáboro§ kiállítások,
emléknapoh a városból elszármazottak baráti találkozói, vetélkedők.

Az intézmény közművelődési, közösségépítő tevókenységén belül:
- Konferenciákattanácskozásokat,emléküléseketrendez.
- Részt vesz a Madách- és Mikszáth-kultusz ápolásában, a város irodalmi

hagyományainak továbbéltetéséb en.



, Szervezi és támogatja a Honismereti Kör tevékenységét, valamint támogatja a Komjáthy
|enő lrodalmi és Művészeti Társaság tevékenységét.

4,4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

4.5, A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:- Balassagyarmatváros közigazgatási területe ésvonzáskörzete.- Az intézmény egyidejűleg ellátja a Nógrád Megyei SZC Szent-Györgyi Albert Technikum
iskolai könyvtári funkcióját is.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5,1. A kÖltségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: |gazgatőjaa munka törvénykön yvérő|
szólő 2072. évi I. törvény 20B. § (1) bekezdése alapjánveiető áIlású munkavállaió.
+ kÖltségvetési szerv vezetői feladatainak ellátására Balassagyarmat Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete pá|yázatot ír ki a Kultv, g+. § isl bekezdése,
valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről Ós ióglalkoztatási
kÖvetelménYeiről, az intézményvezetői pá|yázat lefolytatásának rendjéről, vaÉmint egyes
kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/rO2O,(X.30.) EMMI rendelet szerint. A
pá|yázatlegfeljebb 5 év határozott időtartamra írható ki.
Avezető felett a munkáltatói jogokat Balassagyarmat Város önkormányzatánakKépviselő_
testÜlete, az egYéb munkáltatói jogokat Balassagyarmat Város Polgármestere gyakbrolja a
Magyarország helyi önkormányzatairő|sző|ő 2017. évi XDfiXIX. törvény szeriii.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási j o gviszony
i ogviszonvt szab á|y oző j ogszabály

1 munkaviszony a munka törvénykönyvérő| sző|ó 2O7Z, évi L törvény

kormányzati
funkciószám kormányzati funkció megnevezése

I 013360 M ás szerv részére v égzett p énzügyi- gazdálkodási,
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

2 082042 kö nyvtári áll o má ny gya rapítása, nyilvántartása
3 082043 Könyvtári áll qmány feltárása, megőrzése, védelme
4 082044 Könyvtári szol gáltatások

5 082091, Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

6 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása

7 0B2093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr
művészetek

B 082094 Közművelődés - kulturál i s alapú Eazdasáefei lesztés
9 0B3020 Könyykiadás
10 0B3030 Egyéb kiadói tevékenység
I7 095020 Iskolarendszeren kiyqli egyéb oktatás, képzés

5.2.

3


