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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 
 
 
 
E-szám: 107/2016. 
 

Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének 
elfogadása 

 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
 
Vezetői ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 
 

előadó osztályvezetője 
 
Pénzügyi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

  
 
pénzügyi osztályvezető 

 
Törvényességi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 
Nagykovácsi, 2016. december 7. 
 

jegyző 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
 
Nagykovácsi, 2016. december 7. 
 
 
        polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 
ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik a kulturális szolgáltatás, 
különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti 
szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) szerint a települési önkormányzatok kötelező 
feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.   

 
A törvény 78. § (5) bekezdése alapján az önkormányzat: 

a) meghatározza a közösségi színtér, illetve a közművelődési intézmény használati 
szabályait, működésének módját, valamint a közművelődési intézmény 
feladatait, 

b) kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, működési 
engedélyét, jóváhagyja, szervezeti és működési szabályzatát, éves 
munkatervét és költségvetését, 

c) biztosítja a feladatok ellátásához és a közösségi színtér, illetve közművelődési 
intézmény fenntartásához szükséges, szervezeti, személyi, szakképzettségi és 
tárgyi feltételeket, 

d) kijelöli a közművelődési intézmény esetében a működtetői jogok gyakorlóját. 
 
A 15.000 fő alatti lakosságszámú településeken - a feladatellátás veszélyeztetése 
nélkül - a települési önkormányzat a muzeális intézményekkel, a nyilvános könyvtári 
ellátás biztosításával és a közművelődés támogatásával összefüggő feladatait közös 
szervezetben láthatja el. 
 
A települési könyvtári ellátás biztosítása az önkormányzat kötelező feladata.  Az 
önkormányzat nyilvános könyvtár fenntartásával biztosítja a feladat ellátást.  
A nyilvános könyvtár alapfeladatai: 

 a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 

 gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 
rendelkezésre bocsátja, 

 tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól, 

 biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
 részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
 biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 
 a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 
 segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos 

kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, 
 kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez, 
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 tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az 
életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, 

 a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve 
szervezi. 

 
65. § (1) bekezdése szerint a települési könyvtár a gyűjteményét és szolgáltatásait a 
helyi igényeknek megfelelően alakítja, közhasznú információs szolgáltatást 
nyújt,  helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, valamint szabadpolcos 
állományrésszel rendelkezik. 
 
A közművelődési és közgyűjteményi szakterületek feladatellátásához, a nyilvános 
könyvtári ellátásból adódó állami feladatokhoz, az önkormányzati felelősségvállalás 
közérdekű jellegéből fakadóan az előírt kötelezettségek teljesítéséhez a központi 
költségvetés hozzájárul. 
 
Az 1997. évi CXL. törvény, valamint az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 
Szervezeti és Működési Szabályzata alapján az intézményvezető asszony elkészítette 
az intézmény 2017. évre vonatkozó munkatervet.  
 
Intézményvezető asszony alaposan átgondolva, az igényekhez igazodva más – főként 
környékbeli – könyvtárak díjszabását alapul véve javasolja a könyvtárhasználati 
szabályzat könyvtárhasználati díjszabás részének előterjesztés melléklete szerint 
tartalommal történő módosítását.  
 
Az 1997. évi CXL. törvény 56. § szerint: 
(1)  A könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak 
igénybevételére. 
(2) A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások: 
a) a könyvtárlátogatás, 
b) a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybenhasználata, 
c) az állományfeltáró eszközök használata, 
d) információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól. 
(3) A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználónak az 57. 
§ (1) bekezdésében meghatározott adatait beiratkozási díj nélkül regisztrálhatja. 
(4) A (2) bekezdésben felsoroltakon kívüli szolgáltatások a könyvtárba való 
beiratkozással vehetők igénybe. A beiratkozásért a fenntartó döntése alapján 
beiratkozási díj szedhető. 
(5) A beiratkozott olvasó ingyenesen kölcsönözheti a nyomtatott könyvtári 
dokumentumokat. 
(6) A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek mentesülnek a beiratkozási díj 
megfizetése alól. A pedagógusok és a diákok más jogszabályban 
megállapítottak szerinti kedvezményekben részesülnek. 
57. § (1) *  A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait 
kell közölnie és igazolnia: természetes személyazonosító adatok és lakcíme. 
(2) *  
(3) A könyvtárhasználó által igénybe vehető szolgáltatások körét, az igénybevétel 
módját és a díjak mértékét a könyvtárhasználati szabályzat tartalmazza, melyet a 
könyvtárhasználó köteles betartani. 
(4) A könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat 
módosítását. 
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58. § (1) A könyvtárhasználati szabályzatot nyilvánosságra kell hozni. 
 (2) A dokumentumok, illetőleg mások könyvtárhasználati jogának védelme érdekében 
a könyvtárhasználat részletes feltételeit a használati szabályzat állapítja meg. 
(3) A fenntartó további könyvtárhasználati feltételeket és kedvezményeket is 
meghatározhat. 
 
A könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről szóló 6/2001. (I. 17.) Korm. 
rendelet szerint: 
- Nyilvános könyvtárban az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulók, 

hallgatók számára a beiratkozási díjból 50%-os kedvezményt kell adni. 
- A könyvtári dolgozó valamennyi nyilvános könyvtárban mentesül a beiratkozási 

díj fizetése alól. 
- A nyilvános könyvtárban nem kell beiratkozási díjat fizetni a muzeális intézmények 

és a levéltárak dolgozóinak. 
- A fenntartó mentesítheti az általa fenntartott könyvtár beiratkozási díjának 

megfizetése alól különösen a pedagógusokat, a közművelődési intézmények 
dolgozóit, a felsőoktatási intézmények főfoglalkozású oktatóit, továbbá azokat az 
aktív korú, nem foglalkoztatott személyeket, akik munkanélküli járadékban, nyugdíj 
előtti munkanélküli segélyben, jövedelempótló támogatásban részesülnek, vagy az 
aktív korúak ellátására jogosultak. 

- A fenntartó által biztosított kedvezményeket a könyvtár használati 
szabályzatában kell meghatározni. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat egyszerű többséggel történő elfogadására.  
 
Nagykovácsi, 2016. december 7. 
 
 
        Kiszelné Mohos Katalin  
                 polgármester  
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT I. 

 

Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének 
elfogadása 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 
2017. évi munkatervét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Intézményvezető 
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HATÁROZATI JAVASLAT II. 

 

Tárgy: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár könyvtári díjszabásáról 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 
könyvtárhasználati szabályzatának könyvtári díjszabását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Intézményvezető 
 


