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A katasztrÓfavédelemrÖl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításárót szóló 2011. évi
CXXVlll, töruénY 46. § (4) bekezdése alap!án, a ve§zélyhelyzei kihirdetéséről szóló 27/2021.(1.2g,)
kormányrendelet 1. §-ában foglaltakra tekinieftel az alábbi aontest hozom:

1.) A Madách lmre Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról szótó okiratot a határozat
mellékletét képező taftalom m al elfogadom.

2.) A fenti mÓdosÍtásoknak megfetetően az intézmény egységes szerkezetbe foglalt atapító okiratát
elfogadom.

3.) tlP|itom a,!9OV!!I, hogy az alapító okirat módosításávat kapcso/afos bejelentési kötelezettségnek
a Magyar Allamkincstár Nógrád Megyei lgazgatósága felé tegyen etegeí.

Határidő: 2021. február 28.
Felelös: dr. Varga Andrea jegyző
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Okirat száma: Öm 1 ao-a 1zozt.

ASP2O_PROUD_IRAT*

Módosító okirat

A Madách Imre Városi Könyvtár a Balassagyarmat Város önkormányzata Képviselő-
testÜIete által a 2OI3. máius 30. napján kiadott alapító okiratát az á||amháztartásról szóló
20lí' évi CXCV. törvény B/A. §-a alapján - Balassagyarmat Város Polgármesterének
IS/2021.(lI.10.) határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:

L Az alapító okírat bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

,,Az államháztartásról szőlő ZOI-L évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapián a Madách Imre
városi könyvtár alapító okíratát a következők szerint adom ki:"

2, Az alapító okirat L.,2.,3. pontja helyébe az alábbi !., 1.!., 1,!.L.,1.2,, !.2.!., I.2.2. pont
lép:

"1. 
A költségvetési szerv

megneve zése, székhelye, telephelye

7,7, A költségvetési szerv
1,.1.1, megnevezése: Madách Imre Városi Könyvtár

7,2. A költségvetési szerv
L,2,1,. székhe|ye:2660 Balassagyarma! Rákóczi fejedelem út 50.
I.2.2, telephelye[i):

3. Az alapítő okirat 4., 5. pontia helyébe az a|ábbi2.,2.1.,2.2. pont lép:

,,2. A köItségvetési szerv
alapításával és me8szűnésével összefüggő rendelkezések

2,1,. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1989. június 12.

2,2, A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

telephely megnevezése telephely címe

1 Helytörténeti Gyűjtemény és Kutatóhely 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem
űt707.

2 Letéti Könyvtár, Városi Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky
utca 1."

megnevezése székhelye

1, Madách Imre Városi Könyvtár 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem
útja 50.



4. Azalapítóokirat 6.,7.,g.pontiahelyébeazalábbi 4.,4.í.,4.3.,4.3.,4,4.,4.S.pontlép:

,,4 A költségvetési szerv tevékenysége

4,L A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekrőI, nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről sző|ő 7997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult. tv.) 53-
5B, §-a szerinti nyilvános könywári ellátás, a 64-65. §-a szerinti települési könyvtári ellátiás.

4,2, A költségvetési szerv főtevékenységének áIlamháztartási szakágazati besorolása:

szakágazatszáma szakáEazat m e gnevezés e

1 910100 Könwtári, levéltári tevékenvség

4,3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Olyan, összetett funkciójú, nyilvános könyvtár működtetése, amely gyűjteményeit,
szolgáltatásait úgy alakítja, hogy azok biztosítsák a munkához, tanu]áshoz, 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
az alábbi feladatokat végzí, szolgáItatásokat nyújtja:
- Gyűjteményét - a helyi igényeknek megfelelően - folyamatosan gyarapítja, feltárja,

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

- Felnőtt és gyermek olvasószolgálati tevékenységet folytat, audiovizuá]is részleget,
valamint helytörténeti gyűjteményt és kutatóhelyet működtet,

- Biztosítja dokumentumainak helyben használatát, kölcsönzését, előjegyzését,
másolatszolgáltatását, valamint számítógépes nyomtatását, szkennelését, fax küldését
és fogadását.

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

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

szoIgáltatásairól,
_ Biztosítja más könyvtárak 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.
- közhasznú információkattovábbít.
- Irodalomkutatást végez, bibliográfiákat állít össze,
- Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt.
- szociális funkciókat lát el.
- Kiadványokat jelentet meg.

Közösségi programokat tart: Könyves ünnepek, irodalmi rendezvények, könyvpremierek,
ismeretterjesztő eIőadások, óvodai, iskolai foglalkozások, olvasótáborok, kiállítások,
emléknapok, a városból eIszármazottak baráti taláIkozói, vetélkedők.

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

hagyományainak továbbéltetésében.



kormányzati
funkciószám kormányzati funkció megnevezése

7 013360 Más szerv részére v égzettpénzügyi-gazdálkodási,
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

2 082042 Könwtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
4 082044 Könyvtári szolgáltatások
5 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

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

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

4.5, A költségvetési szerv illetékessége, múködési területe:- Balassagyarmat város közigazgatási területe és vonzáskörzete.
' AzintézménY egyidejűleg ellátja a Nógrád Megyei SZC Szent-Györgyi Albert Technikum

iskolai könyvtári funkcióját is.''

5. Az alapítő okirat 10. pontia helyébe az alábbi 3., 3.1., 3.1.1., s.I.z.pont lép:

, 3. A költségvetési szeny irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.I.2, székhelye: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem űt.J,2."

6. Az alapító okirat t2., L3.pontja helyébe az alábbi s., 5.1., 5.2, pont lép:

,5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5,1, A kÖltségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: lgazgatójaa munka törvénykön yvérő|
szőlő 2012. évi I. törvénY 20B, § (1) bekezdése alapjáű eiető állásűmunkavállaló.A 

, kÖltségvetési szerv vezetői feladatainal eilátására Balassagy".-"t Város
OnkormánYzatának Képviselő-tesülete pályázatot ír ki a Kult. w. 94. § (3) bekezdése
szerint. Apályázatlegfeljebb 5 évhatározott időtartamra írható ki.
Avezető felett a munkáltatói jogokat Balassagyarmat Város önkormányzatánakKépviselő-
testÜlete, az egYéb munkáltatói jogokat BalaJiagyarmat Város rolgárűestere gyakoro5a aMagYarország helyi önkormányzatairól szó|ő 201l.évi XLXXXIX. tol.ueny szeriit.

5.2, A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

a munka törvénykönyvéről szóló 2012, évi I. törvénv''



7. Azalapitó okirat Zárad,ékának helyébe az alábbi 6, pont lép:

,,6.Zárő rendelkezés

|elen alapító okiratot 2020. november hó 1. napjától kell alkalmazni, ezze| egyidejűleg a

költségvetési szerv 2013. május 30. napján kelt alapító okiratát visszavonom."

B. Azalapító okirat 8.,!1.,14,,LS. és 16. pontia elhagyásra kerül.

|elen módosító okiratot 2020. november hó 1. napjától kell alkalmazni,

Kelt: Balas s a gyarmat,,,időb é|y egző szerint"

Csach Gábor Lóránt
polgármester

P.H.
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Okirat száma: Ölll1so-o 1zozt.

Alapító okirat
m ó do sításo kkal e gys éges szerkezetb e foglalva

Az államháztartásról szőlő 20tt 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

1.1. A költségvetési szerv
1.1.t. megnevezése: Madách Imre Városi Könyvtár

7,2. A költségvetési szerv
7,2.I. székhe|ye:2660 Balassagyarma! Rákóczi fejedelem út 50.
L2,2, telephelye[i):

2. A költségvetési szerv
alapításával és me8szűnésével összefüggő rendelkezések

2,"J.. A költségvetési szerv alapításának dátuma; 1989. június 12.

2,2, A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

3. A költségvetési szery irányítása, felüryelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12,

telephelv megnevezése telephely címe

1 Helytörténeti Gyűjtemény és Kutatóhely 2660 Ba]assagyarmat, Rákóczi fejedelem
űt 107.

2 Letéti Könyvtár, Városi Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky
utca 1.

megnevezése székhelye

1 Madách Imre Városi Könyvtár 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem
útja 50.



4. Aköltségvetési szerv tevékenysége

4,L, A költségvetési szerv közfeladata; A muzeális intézményekrŐI, nyilvános kÖnyvtári

ellátásról és a közművelődésről sző|ő t997. évi CXL, törvény (továbbiakban: Kult. tv.) 53-

58. §-a szerinti nyilvános könyvtári elláás, a 64-65.§-a szerinti települési könyvtári ellátás.

4,2. A költségvetési szerv fótevékenységének á||amháztartási szakágazati besorolása:

szakásazatszáma szakágazat m e gn eve z é s e

1, 9 10100 Könwtári, levéltári tevékenység

4,3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
o]yan, 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 éIő, lakó állampolgárok számára. Ennek keretén belül az intézménY

az alábbi fe l a d ato ka t v é gzi, szo|gáItatá s o kat nyú j tj a :

- Gyűjteményét - a helyi igényeknek megfelelően - folyamqtosan gyarapítja, feltárja,

meg,őrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja. Gondoskodik az áIlomány védelméről, a

fölöslegessé váIt dokumentumok tör]ésérő].
- Felnőtt és gyermek olvasószolgálati tevékenységet folytat, audiovizuális részleget,

valamint helytörténeti gyűjteményt és kutatóhelyet működtet.
- Biztosítja dokumentumainak helyben használatát, köIcsönzését, előjegyzését,

másolatszol gáltatását, valamint számítőgépes nyomtatását, szkennelését, fax kÜldését

és fogadását.
- Számítógépes adatbázisokat épít.
- A gyűjteményben nem talá]ható 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, internethozzáférést

biztosít és részt vesza használók képzésében.
- közhasznú információkattovábbít.
- Irodalomkutatást végez, bibliográfiákat állít össze,
- Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
- Szociális funkciókat Iát el.
- Kiadványokat jelentet meg,

Közösségi programokat tart: Könyves ünnepek, irodalmi rendezvények, kÖnyvpremierek,

ismeretterjesztő eIőadások, óvodai, isko]ai fogIalkozások, olvasótáborok, kiállítáSok,

emléknap ok, a városb ól elszármazottak baráti ta]álkozói, vetélke dők,

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

ha gyományainak továbbéltetésében,
- Szervezr és támogatja a Komjáthy Jenő Irodalmi és Művészeti Társaság, valamint a

Honismereti Kör tevékenységét.



kormányzati
funkciószám kormányzati funkció megnevezése

1, 013360 Más szerv részére v égzettpénzügyi-gazdálkodási,
üzemeltetési, e€yéb szolgáltatások

2 082042 Könwtári állomány gyarapítása, nvilvántartása
3 082043 Könwtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
4 082044 Könwtári szolgáltatások

5 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

4.4. A kÖltségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
- Balassagyarmat város közigazgatási területe és vonzáskörzete.- 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: lgazgatőjaa munka törvénykönyvérő|
szŐ|Ő 2012. éví L törvény 208. § [1) bekezdése alapján veiető áIlású munkavállaló.
+ kÖltségvetési szerv vezetői feladatainak ellátására Balassagyarmat Város
Önkormányzaának Képviselő-testtilete pályázatot ír ki a Kult. w. 94. § [3) bekezdése
szerint. Apályázatlegfeljebb 5 év határozott időtartamra írható ki.
Avezető felett a munkáltatói jogokat Balassagyarmat Város ÖnkormányzatánakKépviselő-
testÜlete, az egyéb munkáltatói jogokat Balassagyarmat Város Polgármestere gyakorolja a
Magyarország hell Önkormányzatairól sző|ő 2017,évi XLXXXX. töivény szerint.

5,2, A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási iogviszony i ogviszonW szabál y oző j ogszabálv
1, munkaviszony a munka törvénykönyvéről szól ő 2012. évi I. törvény

e. zárő rendelkezés

Jelen alaPÍtó okiratot 2020. november hó 1. napjától kell a]kalm azni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2013, május 30, napján kelt alapitó okiratát visszavonom.

Kelt: Balassa gyarmat,,,időb ély egző szeri nt''

Csach Gábor Lóránt
polgármester

P.H.


