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Tisztelt Képviselő-testület!
A jelenlegi mozgókönyvtári ellátás a jövő évben megváltozik. Az elfogadott
törvénymódosítás, valamint a tervezett jogszabályok alapján a megyei könyvtár működteti
a kistelepülések könyvtári ellátását biztosító rendszert (Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer – KSzR), változatlan formában. A jogszabálytervezetek az állami kiegészítő
támogatás előirányzatát és a KSzR működtetésének módját is meghatározzák. A
kistelepülések számára 1.140,- Ft/fő mértékű fajlagos összeget irányoznak elő
(T/7655/425) IV. fejezet d) és h) pontja).
A Magyar Közlöny 2012. évi 140. számában megjelent a 2012. évi CLII. törvény a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény módosításáról. Az 1-28. § és a 31-33.§ 2013. január 1-jén lép
hatályba.
A törvény így rendelkezik:
„64. § (1) a települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok kötelező
feladata.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatot a községi és a városi önkormányzat
a) nyilvános könyvtár fenntartásával vagy
b) a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti.
(3) A (2) bekezdés b) pontja esetén a települési önkormányzat megállapodást köt a
megyei könyvtárral, és az igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári,
információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató helyet működtet.”
A Megállapodást a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásáról és igénybevételéről legkésőbb
2012. december 31-ig meg kell kötni, pótjelentkezés nem lehetséges.
A további részleteket tartalmazó jogszabályokat ezután fogadják el:
- A költségvetési törvényjavaslat (T/7655) még az Országgyűlés előtt van.
- A benyújtott módosító indítvány (T/7655/425) IV. fejezet d) és h) pontja
tartalmazza az 5 000 főnél kisebb lélekszámú települési önkormányzatok
kulturális feladatainak támogatását.
- Készül a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSzR) működéséről szóló
EMMI miniszteri rendelet.
Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet célja, hogy a község lakói a
jövőben is a megszokott színvonalon vehessék igénybe a könyvtári szolgáltatásokat.
Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.
Eplény, 2012. december 6.
Fiskál János
polgármester

Határozati javaslat
Az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2012.(….) Kt. határozata
1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy a
kötelező feladatellátást könyvtári szolgáltatás megrendelésével biztosítja a lakosság
számára. A Szolgáltatást 2013. január 1-jétől, határozatlan ideig, az Eötvös Károly
Megyei Könyvtártól (8200 Veszprém, Komakút tér 3.) rendeli meg.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztéshez
mellékelt „Megállapodás a könyvtári szolgáltatás nyújtásáról és igénybevételéről”
szerződést az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézettel (8200
Veszprém, Komakút tér 3.) 2012. december 31-ig aláírja.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal, illetve 2013. január 1-től folyamatosan
2./ pont esetében: 2012. december 31.

