BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
46/2013.(XII.23.) önkormányzati r e n d e l e t e
a Madách Imre Városi Könyvtár beiratkozási díjának megállapításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában és a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a
Kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 56. §. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Madách Imre Városi Könyvtár beiratkozási díjának megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a Madách Imre Városi Könyvtárba tárgyévben beiratkozó olvasók körére.
2. §1
A beiratkozási díj mértéke 1.400.- Ft/fő/év, melyet a beiratkozott olvasó egy összegben köteles
megfizetni, de legkésőbb a könyvtári szolgáltatás (kölcsönzés) tárgyévben első ízben történő
igénybevétele alkalmával.
3. §
/1/ A beiratkozási díjból 50 %-os kedvezménybe részesülnek:
• az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező 16 éven felüli tanulók,
• a nyugdíjasok 70 éves korig,
• az érvényes pedagógusigazolvánnyal rendelkezők,
• 2 a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ,
a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája és a
Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet
dolgozói.
/2/
•
•
•
•
•

Mentesülnek a beiratkozási díj fizetése alól:
a 16 éven aluliak,
a 70 éven felüliek,
a muzeális intézmények és levéltárak dolgozói,
a könyvtárak dolgozói,
Balassagyarmat Díszpolgára és Balassagyarmatért Emlékérem kitüntetettje.
4. §

A beiratkozási díjak befizetéséből származó költségvetési többletbevétel a Madách Imre
Városi Könyvtár könyvállományának bővítésére fordítható.
5. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépésével egyidejűleg a 32/1998.
(XII.31.) rendelet, valamint az azt módosító 9/2006. (II.24.); 2/2006. (II.1.); 7/2008. (II.28.); 39/2008.
(XII.20.); 43/2009. (XII.22.); 43/2010. (XII.27.); 44/2011. (XII.23.) önkormányzati rendeletek
hatályukat vesztik.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester
Kihirdetve:
Balassagyarmat, 2013. december 23.
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/: Dr. Varga Andrea :/
jegyző

/: Dr. Varga Andrea :/
jegyző

Módosította a 46/2018.(XII.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. december hó 23. napjától.
Módosította a 46/2018.(XII.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018. december hó 23. napjától.

