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E l ő t e r j e s z t é s 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. októberi ülésére 

 
Tárgy:  könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató rendszer működtetését lehetővé tevő 
 megállapodás jóváhagyása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Emlékeztetem Önöket arra, hogy évek óta szerződéses jogviszonyban áll önkormányzatunk a Somogyi 
Károly Városi és Megyei Könyvtárral a helyi nyilvános könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok beszerzésére, 
melyet a megyei könyvtár szolgáltatás megrendeléseként teljesít. Ennek azért van jelentősége, mert a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
(továbbiakban: Kultv.) 64. § (1)-(2) bekezdése akként rendelkezik, hogy az önkormányzat kötelező 
feladataként, vagy nyilvános könyvtár fenntartásával (intézmény működtetésével), megyei könyvtár szolgáltatásainak 
igénybevételével kell hogy teljesítse kötelezettségét, melyet alátámaszt a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 7. pontja, amely kulturális 
szolgáltatás, különösen nyilvános könyvtári ellátás biztosítását, mint közfeladat teljesítését írja elő a helyi közügyek 
keretein belül az önkormányzat számára. 
A település nyilvános könyvtára működését, mint kötelező feladatát az önkormányzat képviselő-
testülete, az általa alapított és fenntartott Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként, 
önálló szakmaisága megtartása mellett, pénzügyileg szakfeladatként finanszírozva (Mötv. 41. § 
(2)-(4) bekezdése szerint eljárva, átruházott hatáskörben) a jegyzővel láttatja el (a fenti hivatkozott 
jogszabályokban rögzítettnek megfelelve)  az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 29/2012. 
(XII. 14.) szám alatt kiadott önkormányzati rendelete 28. § (2) bekezdése b) pontja és a hivatal belső szervezeti 
felépítését tartalmazó szervezeti ábrája  szerint. 
A Képviselő-testület 97/2012. (XII. 14.) Ökt határozatával hagyta jóvá a Polgármesteri Hivatal szervezeti és 
működési szabályzatát, benne a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyrendjét, amelynek elválaszthatatlan részét 
képezi a Községi Könyvtár szervezeti és működési szabályzata.  
A polgármesteri hivatal alapító okiratában a hivatal közművelődési szervezeti egységeként rögzített 
feladataként, a Képviselő-testület által kiadott, a közművelődésről szóló önkormányzati rendeletében foglaltakat 
figyelembe véve gondoskodom a községi könyvtárban segéd-könyvtárosi munkakörben közalkalmazottként 
foglalkoztatott közreműködésével a munkaköri leírásában szereplő kötelezettségeinek teljesítése (vonatkozó 
hatályos jogszabályi feltételeinek való megfelelés) biztosításáról, a fent írt városi és megyei könyvtárral 
kötött szolgáltatás megrendelésére irányuló megállapodásban foglaltak betartásával. 
Az OSZK Könyvtári Intézete illetékes Főosztálya 2012. márciusában a település könyvtárát felvette a 
nyilvános könyvtárak jegyzékébe, amely lehetővé tette plusz költségvetési támogatások lehívását és vonatkozó 
pályázatokon való részvétel lehetőségét.   
A nyilvános könyvtári feladat ellátása címén a központi költségvetésből 2013. évre 3,5 millió Ft összegű 
finanszírozás épült be az önkormányzat idei költségvetésében és további egyszeri 70 E Ft 
érdekeltségnövelő támogatást vehetett igénybe a feladatot ellátó. Ez mindent összevetve, alig fedezte a 
segéd-könyvtáros illetménye és terhei éves összegét, ezért a szolgáltatás megrendelése fenti összegét saját 
bevételéből finanszírozta az önkormányzat éves költségvetése terhére. Az önkormányzat éves 
költségvetéséből a fent írt megállapodás  keretében az idei évben 360 E Ft-ot utalt át a hivatal  szolgáltatás 
megrendelése  teljesítése címén a Somogyi Könyvtárnak, melyből a szolgáltatás végzése költségeire 300 E 
Ft, míg dokumentumok beszerzésére 60 E Ft-ot fordíthatott a Somogyi Könyvtár. Ebben pozitív irányú 
változás következhet be, amennyiben a Képviselő-testület az alább vázolt átalakítás mellett dönt. 
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet jogalapot 
teremt az 5000 főnél kisebb lakosságszámú települési önkormányzat és a megyei könyvtár között kötött megállapodás (a 
Kultv. 64. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak megvalósítása érdekében) szerint működő szolgáltatási rendszer 
(KSZR) mint a nyilvános könyvtári ellátás kötelező önkormányzati feladata biztosításához.  Ezen EMMI rendelet 4. 

  



§-a szabályozza a megyei könyvtár által nyújtandó szolgáltatásokon túl az önkormányzat Kultv. 64. § (3) 
bekezdésében rögzítetteknek megfelelve működtetett könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű 
könyvtári szolgáltató helyre irányadó követelményeket. Fontos kitétele a jogszabálynak, hogy a megyei 
könyvtárral kötött megállapodás alapján nyújtott szolgáltatások pénzügyi fedezetét a központi költségvetésről szóló 
törvény biztosítja akként, hogy a megyei könyvtár fenntartója (Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése) 
jogosított a Somogyi könyvtár jogán lehívni településünk könyvtárára fordítandó éves kb. 1 millió Ft 
összegű támogatást, amelyet nem készpénzben, hanem a megállapodásban rögzített újfajta szolgáltatások 
nyújtásában valósít meg a Somogyi könyvtár. Ezzel a támogatási összeggel nem csak a fenntartó és a 
központi költségvetés felé tartozik elszámolással a Somogyi Könyvtár, hanem évente május 31-ig az 
önkormányzat felé is, így pontosan ellenőrizhető az éves tervben feltüntetett támogatás összege 
felhasználásának ok- és jogszerűsége, amely nyilvánvalóan kihat a megállapodás további létére, vagy annak 
felmondására. A megállapodás határozott, vagy határozatlan időre köthető, amelyet az önkormányzat az év 
vége előtt 3 hónappal mondhat fel december 31. napjával, viszont a megyei könyvtár a szolgáltatás 
nyújtását abban az esetben szüneteltetheti, ha az önkormányzat e rendeletben írt kötelezettségeként 
biztosított szolgáltatási hely nyitva tartását nem biztosítja.  A rendelet 5. §-a részletezi a KSZR keretébe 
tartozó szolgáltatások nyújtásának és befogadásának (a megállapodás elengedhetetlen részekénti) feltételeit, 
így többek között: a dokumentumok tárolására alkalmas eszközök, bútorzat, műszaki felszerelés, internet- 
és telefonkapcsolat meglétét, komfortos, megfelelő fűtéssel, világítással ellátott, a könyvtári szolgáltatásra 
alkalmas helyiség  rendelkezésre állását, amely közterületről akadálymentesen megközelíthető és a feladat 
ellátására közalkalmazotti jogviszonyban álló felsőfokú végzettséggel és könyvtáros szakképzettséggel 
rendelkező személy  foglalkoztatását. Jelenleg a tárgyi feltételek megfelelnek a rendelet szerinti elvárásnak, 
viszont a személyi feltételek nem, mivel eddig a Kultv. értelmében településünk lakosságszámát tekintve, 
elegendő volt a segéd-könyvtárosi képesítés a feladat ellátásához. A feladatellátó köteles gondoskodni a 
szolgáltatási hely (könyvtár) a megállapodásban rögzítettek szerinti nyitva tartásról, a könyvtári dokumentumok 
raktári rendjének, az állomány és a szolgáltatási hely rendjének  megőrzéséről, a statisztikai adatok gyűjtéséről annak 
megyei könyvtárba való továbbításáról, továbbá  javaslattételi joga van a könyvtári dokumentumok beszerzésére, 
a könyvtári és ahhoz köthető közművelődési programok szervezésére. A megállapodó felek évente 
felülvizsgálják az éves tervben szereplő, igénybe vett szolgáltatások körét és a leszűrt tapasztalatok alapján 
hoznak döntést annak változtatás nélküli fenntartásáról, vagy esetleges módosításáról.  
Visszautalva a Képviselő-testület 2012. decemberi azon döntésére, melynek értelmében állami fenntartásba 
került helyi Szent László általános iskola működtetőjével olyan megállapodás van hatályban, melyben a 
KIK számára az önkormányzat tulajdonában lévő épületben működtetett könyvtárban, a szintén 
önkormányzati tulajdonú könyvállomány (lakosság általi igénybe vételén túl) az iskolakönyvtári feladat ellátását 
is biztosítja, melynek ellentételezéseként a KLIK a logisztikai háttér költségeit (fűtés, világítás, takarítás) 
nem számolja fel  a tulajdonos felé. Ezen kölcsönös előnyökön alapuló megállapodásba (annak felmondása 
nélkül) kellene engedményezni az önkormányzat helyébe a megyei könyvtár belépését, mivel a fenti EMMI 
rendelet 9. §-a lehetőséget teremt a KSZR szolgáltatás teljesítése ezen körre való kiterjesztésére is. 
Az EMMI rendelet 11. § (3) bekezdése lehetőséget teremt arra, hogy amennyiben az önkormányzat a 
rendelet 5. § (1) bekezdésében előírt valamennyi feltétel teljesítésére nem képes, úgy a megállapodásban kell 
rögzíteni a hiányzó követelmények teljesítésének módját és legkésőbb 2018. december 31. napjáig tartó ütemezését. Fent 
már említettem, hogy jelenleg nem felel meg a segéd-könyvtárosi képzettség a most elvárt jogszabályi 
kitételeknek, ezért kezdeményezem a megállapodásban a képzés, továbbképzés keretében belevenni a 
felsőfokú szakirányú végzettség megszerzésére irányuló kitételt, melynek teljesítési határideje 
időpontjaként 2018. december 31. napja megjelölését kezdeményezem.  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Indítványozom tárgyi előterjesztés megvitatását, a szakbizottság véleményének figyelembe vételével ezen 
előterjesztésben, a határozati javaslatban és a csatolt megállapodásban foglaltak változtatás nélküli 
elfogadását és feladat-ellátóként a megállapodás aláírására való felhatalmazás megadását. 
 
C s a n y t e l e k, 2013. október 15. 
       Tisztelettel: 
 
          Kató Pálné 
            jegyző 



 …./2013. (X. 25.) Ökt határozat 
 
Tárgy: könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató rendszer működtetését lehetővé tevő 
 megállapodás jóváhagyása 
 

Határozati   j a v a s l a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú, a feladat-ellátó által 
benyújtott előterjesztésben és a csatolt megállapodásban foglaltakat, figyelembe vette a Pénzügyi Ellenőrző 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tárgyra vonatkozó véleményét és az alábbi döntést 
hozta. 

1.) A Képviselő-testület a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdése b) pontjában biztosított joga 
alapján, a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárral meglévő, könyvtári szolgáltatás megrendelésére kötött 
megállapodás 2013. december 31. napjával való  felmondására és 2014. január 1. napjától a Somogyi Károly 
Városi és Megyei Könyvtárral megállapodás kötésére utasítja Csanytelek Község Önkormányzata 
Jegyzőjét (feladatellátóként, átruházott hatáskörben eljárva) akként, hogy gondoskodjon a megyei 
könyvtár által nyújtott szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári, információs és közösségi hely 
elnevezésű, az önkormányzat tulajdonában lévő, Csanytelek, Szent László u. 4/a sz. alatti 
ingatlanban könyvtárnak kialakított helyen a lakossági és iskolai könyvtári szolgáltatás működési 
feltételeinek – a vonatkozó hatályos EMMI rendelet szerinti - folyamatos biztosításáról. 

 
2.) A Képviselő-testület ezen határozat 1.) mellékleteként csatolt könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására 

vonatkozó megállapodást változtatás nélkül elfogadja és  - az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése b) pontjában 
rögzített közművelődési feladatok és ezen belül a nyilvános könyvtár működtetésére irányuló feladatok 
átruházása érvényesítésével - felhatalmazza Kató Pálné jegyzőt ezen határozathoz csatolt, 
határozatlan időre kötendő megállapodás aláírására, a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer 
működtetéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendeletben foglaltak maradéktalan betartására, 
betartatására. 
 

3.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt az ezen határozathoz csatolt megállapodásban 
foglaltak alkalmazása miatti változások Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatában, annak Pénzügyi Ügyrendjében,  a Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzatában, továbbá a könyvtáros munkaköri leírásában  való átvezetésére és a további 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
4.) A Képviselő-testület felkéri a KLIK Csongrádi Tankerület Vezetőjét Cseri Gábor urat a KLIK és 

a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal között  a Szent László Általános Iskola (Csanytelek, Szent 
László u. 4/a) iskolakönyvtári feladatai ellátására kötött megállapodás módosításában való közreműködésre, a 
KLIK Igazgatójának hozzájárulása megszerzésére annak érdekében, hogy a szerződő felek közül a 
feladat-ellátó Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzője helyébe engedményezettként  beléphessen a 
Könyvellátási Szolgáltató Rendszer működtetése keretében szolgáltatást nyújtó Somogyi Károly 
Városi és Megyei Könyvtár - a  39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 9. §-ában foglaltakat alkalmazva -, 
amely kölcsönös előnyökön alapul.  

 
5.) A Képviselő-testület kezdeményezi az Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtári Intézete 

Vezetőjénél a Csanytelek Községi Könyvtár nyilvános könyvtárak jegyzékéről való törlését, tekintettel arra, 
hogy a feladatellátó 2014. január 1. napjától a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár által a 
KSZR keretein belül, a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelve,  az Mötv. 
13. § (1) bekezdése 7. pontjában rögzített nyilvános könyvtári feladatok ellátását a Kultv. 64. § (2) 
bekezdés b) pontjában szabályozott megyei könyvtári szolgáltatás megrendelésével biztosítja, és igényt tart 
a megyei könyvtár fenntartója által a központi költségvetésből (Csanytelek) kistelepülési könyvtári 
feladatellátás címén  leigényelt kiegészítő támogatásból finanszírozott, a megyei könyvtár által  
nyújtott szolgáltatásokra. 

 



 
Végrehajtás határideje:   1.)-5.) pontban írtakra azonnal, 2013. X. 25.  

(megállapodás felmondására, új megállapodás kötésére, nyilvános 
könyvtárak jegyzékéből való törlés kezdeményezésére, iskolakönyvtári 
ellátásra kötött megállapodás módosításának kezdeményezésére) 

Végrehajtásért felelős:    Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:   1.)-5.) pontban írt feladatok végrehajtását követő soros ülés időpontja 

 
6.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy  a Somogyi Károly Városi és  Megyei 

könyvtár által a településen  KSZR szerint nyújtott szolgáltatásokról szóló megyei könyvtári 
tájékoztató - a vonatkozó hatályos EMMI rendelethez igazodó, tárgyi megállapodás szerinti 
határidőben való - beterjesztéséről gondoskodjon. 
Végrehajtás határideje:  2015. február 28. és minden tárgyévet követő február 28.  
Végrehajtásért felelős:   Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  a végrehajtás szerinti képviselő-testület soros ülésének időpontja 

 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Dr. Botka László Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere (Szeged) 
- Palánkainé Sebők Zsuzsanna Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Igazgatója (Szeged)    
- Dr. Amberg Eszter főkönyvtáros OSZK Könyvtári Intézet (Budapest) 
- EMMI Könyvtára Főosztálya Vezetője (Budapest) 
- Cseri Gábor KLIK Csongrádi Tankerület Igazgatója (Csongrád)  és általa 
- Marekné Dr. Pintér Aranka  KLIK Elnöke (Budapest)  
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Szabó Lajosné segéd-könyvtáros 
- Irattár 

        
 
 
 


