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aMikszáthKátmán;Y::,'á!:,'ÍLr:;:Ír;:rr':;;ánakmődosíásárót

A katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes töruények módosításárót szóló 2011. éviCXXVlll, tÖrvény 46. § (4) bekezdése aiapján, a vőzetynetyzei kihirdetéséről szótó 27/2021.(1.2g.)
kormányrendelet 1. §ában foglaltakra tekiniettel az atábbi aoíltest hozom:

1.) A Mikszáth Kálmán MŰvelÖdési Központ atapító okiratának módosításárót szóló okiratot a
határozat mellékletét képezó tartatommal elfogadom.

2,) A fenti módosÍtásoknak megfelelóen az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
elfogadom,

3,) UtasÍtom a.JegYzÖt, h9Oy az alapító okira.t módosításával kapcso/aíos bejetentési kötelezettségnek
a Magyar Allamkincstái Nógrad Megyei lgazgatósága ráÉ iegyen elegeí.

Határidő: 2021, február 28.
Felelös: dr. Varga Andrea jegyző
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okirat száma: Öru 1 ao-n 1 zozt,

Módosító okirat

A Mikszáth Kálmán Művelődési Központ a Balassagyarmat Város önkormányzata
KépviselŐ,testülete áItal 2019. április B. napián tiaaott, ÓHv26s-8/2o19. számú alapító
okiratát az államháztartásról szóló zol-t. évi cxcv. törvény B/A. §-a alapján
Balassagyarmat Város Polgármesterének 16/2027.(|I.10.) határozatira figyelemmel - a
következők szerint módosítom:

1, Az alapitő okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
,,5.1. A kÖltségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: |gazgatőja a munka törvénykönyvéről

szőlő 2072. évi I. törvény 20B, § [1) bekezdése alapján vezető állású munkavállaló.
+ kÖltségvetési szerv vezetői feladatainak ellátására Balassagyarmat Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a muzeális iniézményekről, a
nyilvános kÖnyvtári ellátásról és a közművelődésről sző|ó 7997, évi CXL. törvény94. § (3)
bekezdése szerint. Apá|yázatlegfeljebb 5 év határozott időtartamra írható ki.
Avezető felett a munkáltatói jogokat Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő_
testÜlete, az egyéb munkáltatói jogokat Balassagyarmat Város Polgármestere gyakorolja a
MagYarország helyi önkormányzatairól szőlő 20l7.évi XDOfiIX. törvény szerint."

2, Az alaPÍtő okirat 5.2. pontjába foglalt táblázat következő 1. sora elhagyásra kerül a
továbbÍ szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváItozásávál:

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

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

Ke l t : B a l a s s a gya rm at,,,i d őb ély e gz ő szer int'

Csach Gábor Lóránt
polgármester

P.H.

foglalkoztatási i ogviszony

,1 közalkalmazotti j ogviszony

a közalkalmazottak jogáIlásáról szőlő 7992, évi X)fiIII.
törvény és a közalkalmazottak jogáIlásáróI szőlő L992,
évi XXXIII. törvény végrehajtásáró| a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggő egyes kérdések rendezésére szóIó L50 /L992.
(XI. 20.'l Korm, rendelet"



Okirat száma: ÖHI7ao-rz /202t.

Alapító okirat
mó do s ításokkal egységes szerkezetb e foglalva

Az államházárásről szóló 2011' évi CXCV. törvény s/A. §-a alapián a Mikszáth
Kálmán MŰvelődési Központ alapító okiratát a köveikezők szerint ádom ki:

1. A költségvetési szerv
megneve zése, székhelye, telephelye

1.7. A költségvetési szerv
].1.t. megnevezése: Mikszáth Kálmán Művelődési Központ

!.2. A költségvetési szerv
!.2.I. székhelye: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50.
t.2.2. telephelye[i):

2. Aköltségvetési szerv
alaPÍtásával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.L. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 19B9. június 12.

2.2, A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

3. A köItségvetési szerv irányítása, felüryelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3,1,1. megnevezése: Balassagyarmat Város ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete
3.7.2. székhelye: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem űt12.

1

telepheIy megnevezése telephely címe

Jánossy Képtár 2660 Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 1

?
3

Szerbtemplom Galéria 2660 Balassagyarma! Szerb utca 5.

civitas Fortissima Múzeum 2660 Balassagyarmat, Széchenyi utca 13.
4 Palóc Színpad 2660 Balassagyarmat, 2 ltrsz.
5 Horváth Endre Galéria 2660 Balassagyalmat, Rákóczi feiedelem út 50.

7

megnevezése székhelye
Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útjá

50.



4. Aköltségvetési szerv tevékenysége

A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről sző|ő t997. évi CXL. törvény 76. §-a szerinti települési
közművelődési feladatok ellátása.

4,2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazatszáma szakágazat m e gn ev e z é s e

910110 Közművelődési intézmények tevékenysége

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A település közművelődési intézményeként az itt" élő,lakó, dolgozó polgárok művelődési
igényeinek kielégítése és fejlesztése, társadalmi és kulturális értékek közvetítése,
létrehozása, információközvetítés, kommunikációs, közösségi színtér biztosítása. Ennek
keretén belül az intézmény az alábbi feladatokat végzi, szolgáltatásokat nyújtja:

Biztosítja a helyi igényekhez és sajátosságokhoz, életmódhoz igazodő
művelődési és szórakozási tevékenységekhez szükséges feltételeket.
Közreműködik a város közművelődési és kulturális rendezvényeinek
szervezésében.
Segíti és szervezi a művészeti csoportokat, amatőr mozgalmakat, alkotó
közösségeket.
Gondoskodik a közösségi élet kereteinek megteremtéséről klubok, körök
működtetésével.
Közreműködik a tudományos és szakmai ismeretek terjesztésében,
tanfolyamokat, előadásokat szerv ez.

A székhely intézményen belül működő, időszakos kiállításoknak otthont adó
Horváth Endre Galéria, az ál|andő és időszakos kiállításokat bemutató |ánossy
Képtár, valamint azidőszakos kiállításoknak otthont adó Szerbtemplom Galéria

, működtetésével közreműködik a művészeti alkotások bemutatásában,
befogadásának elősegítésében,
Műsorok, koncertek, táncestek szervezésével lehetőséget biztosít a szabadidő
eltöltéséhez és a szórakozáshoz a központi intézményben, a szabadtéri
színpadon és egyéb helyszíneken,
Történelmi emlékek bemutatása céljából kiállítást szervez és működtet,végzi az
ezzel kap cs ol ato s P R é s m arketi n g tevékenys é get.

Kőszínházak, befogadó színházak, valamint a produkciós színházak
tevékenységével és támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések
teljesítése.
Ellátja a zeneművészeti, táncművészeti, cirkuszművészeti, egyéb előadÓ-

művészeti, valamint alkotóművészeti tevékenységgel és támogatásával
összefüggő feladatokat, kifizetések telj esítése.
A kulturális javak által alkotott gyűjtemények folyamatos gyarapításával
összefüggő feladatok ellátása.
A gyűjteményi anyag elsődleges feldolgozásával, rendezésével, gondozásáva|,
raktári megőrzésével, megelőző állagvédelmével és aktív restaurálásával,
konzerválásával, revíziőjával, a műtárgyak mozgatásával, kölcsönzésével és

visszasorolásával összefüggő feladatok ellátása.



Ellátja a múzeumigyűjteményi, kiállítási, tudományos feldo|gozóés publikációs,
valamint múzeumi közművelődési és közönségkapcsolati tevékenységekkel
összefüggő feladatokat,
A kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság
feltételeinek biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá azlnfÖrmációs
és kommunikációs technológiákhoz valő hozzáférés biztosítása.
KÖnYv, hangoskÖnyv, szőtár, enciklopédia, atlasz, térkép, grafikai mű, brosúra,
prospektus és hasonló nyomtatott termék önáIló, más funkciótól elkülönült
kiadásával összefüggő feladatok ellátása.
FolYÓirat időszaki kiadvány, napilap, címtár, plakát, formanyomtatvány,
reklámanYag, statisztikák papíralapú vagy on-line kiadásával összefüggő
feladatok ellátása.
A gYermekek és fiatalok saját projektjeinek, programjainak támogatásával, a
fiatalok Önkéntes munkában való részvételét Ólősegítő állami intéztedésekkel,
a gyermekek és fiatalok őket érintő döntésekbe történő bevon ásáva|, a
gYermekek és fiatalok által létrehozott új típusú együttműködések, hálózatok
társadalmi elismerését szolgáló intézkedésekkel.
Nemzetközi kulturális tevékenységekkel, a kulturális
összefüggő feladatok eIlátása.
KÖzreműkÖdik a kiemelt állami, nemzeti és önkorm ányzati rendezvényekkel
összefüggő feladatok ellátásában.

A kÖItségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:

csereprogramokkal

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése

1,

?
3
L
5

6

013360 Más szervek részére v égzettpénzügyi-gazdálkodási,
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

0160B0 Ki e melt áll am i é s ö rr\qlqé ny zati re n d ezvé nyek
082020 Színházak tevékenysége
0B2030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
08206I Múzeumi gyűjteményi tevékenység
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs

tevékenység
7

B

9

10

0B2063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenvsés
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb láwányosság

működtetése és megóvása
08209I Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel

fejlesztése

17
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális

értékek gondozása

72
0B2093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr

művészetek
13

74

082094 Közművelődés - kulturalis alapú gazdaságfeilesztés
0B3020 Könwkiadás



15 0B3030 Eevéb kiadói tevékenység

76
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra,

szakmai szolgáltatások feilesztése, működtetése

17 0B6020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működte!é§g

1B 0B6030 Nemzetközi kulturális eeyüttműködés

19 0B6090 Mindenféle esyéb szabadidős szolgáltatás

4,5, A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Balassagyarmat város
közigaz gatá s i te rü l ete.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

7. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: |gazgatőja a munka
törvénykönyvéről sző|ő20l2.évi L törvény 208, § (1) bekezdése alapjánvezető állású
munkavállaló.
A költségvetési szerv vezetői feladatainak ellátására Balassagyarmat Város
ö nko rm án y zatának Ké pvi s el ő -te stül ete pá|y ázatot ír ki a muzeál i s i ntézm ényekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szó|ő 1997. évi CXL. törvény 94.

§ [3) bekezdése szerint. Apályázatlegfeljebb 5 év határozott időtartamra Írható ki.
A vezető felett a munkáltatói jogokat Balassagyarmat Város Önkormányzatának KépviselŐ-

testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Balassagyarmat Város Polgármestere gyakorolja a

Magyarország helyi önkormányzatairó|sző|ő 20t7, évi XDOfiIX. törvény szerint.

5.2, A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási j o gviszony jogviszonyt szabá|yoző jogszabály

L munkaviszony a munka törvénykönyvéről sző|ő Z0I2, évi I. w,


