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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 64. § (1) bekezdése értelmében a települési könyvtári 

ellátás biztosítása a települési önkormányzatok kötelező feladata. Ennek egyik lehetséges 

módjaként a községi önkormányzatok szerződést köthettek a megyei könyvtárral a települések 

könyvtári ellátásának megszervezésére. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) célja, 

hogy az 5500 főnél kisebb lakosságszámú településeken élők minőségi könyvtári 

szolgáltatásokhoz jussanak. Tekintettel a lakosságszámra a Nagytarcsa Községi Könyvtár 

KSZR szerződése 2022. december 31. napjával megszűnik. A változásra tekintettel a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően szükséges a Nagytarcsa Községi Könyvtár nyilvános könyvtári 

jegyzékbe történő felvétele. 

 

A Kultv. értelmében a nyilvános könyvtárakról a kultúráért felelős miniszter jegyzéket vezet, 

az alapkövetelmények és alapfeladatok teljesítését a könyvtári intézet bevonásával értékeli. 

 

A Kultv. 54. § (1) bekezdése alapján a nyilvános könyvtár alapkövetelményei:   

a) mindenki által használható és - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - megközelíthető; 

b) rendelkezik kizárólagosan a könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel; 

c) rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban, ötezer fő feletti 

településen működő települési könyvtár esetében legalább heti 25 órában, továbbá legalább 

havonta két hétvégi napon tart nyitva; (megjegyzés: az energiacsökkentési intézkedés 

következtében a november 7-től terjedő időszakban ezen rendelkezésnek nem felel meg a 

Könyvtár) 

d) vezetője a könyvtárakban foglalkoztatottak képesítési követelményeire és jogviszonyára 

irányadó jogszabályokban meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik; 

e) könyvtári szakembert alkalmaz; 

f) helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek; 

g) statisztikai adatokat szolgáltat; 

h) éves szakmai munkaterv alapján ellátja az 55. § (1) bekezdésében felsorolt alapfeladatokat, 

tevékenységéről éves szakmai beszámolót készít; 

i) részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében; 

j) elnevezésében megjelenik a könyvtár kifejezés. 
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A nyilvános könyvtárak jegyzékébe történő felvétel iránti kérelem a jogszabály értelmében 

kötelező, annak tartalmi követelményeit a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 

379/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) tartalmazza.  

 

A jegyzékbe történő felvétel iránti kérelmet a Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a 

fenntartó nyújtja be a miniszternek.  

 

A kérelemnek a Rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében tartalmaznia kell a fenntartó 

nyilatkozatát arról, hogy: 

a) gondoskodik a könyvtár folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges pénzügyi, 

személyi és tárgyi feltételek biztosításáról, 

b) a könyvtár megfelel az alapkövetelményeknek, valamint 

c) a könyvtár biztosít-e nemzetiségi könyvtári ellátást. 

 

A Rendelet 2. § (3) bekezdése alapján a kérelemhez mellékelni kell: 

a) a könyvtár vezetőjének szakképzettségét igazoló dokumentum másolatát, 

b) kimutatást a felsőfokú szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztattak számáról, 

c) a Kultv. 54. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ingyenes alapszolgáltatások felsorolását, 

d) a Kultv. 55. § (1) bekezdés a) pontja alapján elkészült küldetésnyilatkozatot, valamint 

e) tájékoztatást 

ea) a könyvtár heti nyitvatartási idejéről, 

eb) a könyvtár kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiségeinek 

alapterületéről, 

ec) a könyvtárhasználók által igénybe vehető munkaállomások számáról és azok 

felszereltségéről, valamint 

ed) a gyarapodási naplóban rögzítettek alapján a könyvtár - a kérelem benyújtásához képest - 3 

évre visszamenő gyarapodási adatairól. 

 

A Rendelet 4. § -a értelmében az alapkövetelmények teljesítését a miniszter a kérelem, a 

szakértői szakvélemény, valamint az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 

adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló kormányrendeletnek megfelelően készült statisztikai 

jelentések figyelembevételével vizsgálja.  

 

A Rendelet 5. § (1) – (2) bekezdése szerint: 

„A miniszter dönt 

a) a jegyzékbe való felvételről vagy 
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b) a jegyzékről való törlésről, ha 

ba) a könyvtár nem teljesíti az alapkövetelményeket és a könyvtár fenntartója a Kultv. 54. § (5) 

bekezdése szerinti hiánypótlásnak 30 napnál nem rövidebb határidőben nem tett eleget, vagy 

bb) a Kultv. 54. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó könyvtár fenntartója a miniszternek 

megküldött kérelmével a törlést kezdeményezte. 

(2) A miniszter elutasítja a kérelmet, ha a könyvtár nem teljesíti az alapkövetelményeket.” 

 

Fenti jogszabályhelyek, valamint a Nagytarcsa Községi Könyvtár szabályszerű, törvényes 

működésének biztosítása érdekében szükséges és indokolt a Nagytarcsa Községi Könyvtár 

nyilvános könyvtárak jegyzékébe történő felvétele. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Nagytarcsa, 2022. november 24. 

                   Gulyás Tamás István  

                                                                                         polgármester  

 

 

Határozati javaslat: 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2022.(XI. 28.) sz. 

határozata 

a Nagytarcsa Községi Könyvtár nyilvános könyvtári jegyzékbe történő felvételének 

kérelmezéséről 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Nagytarcsa Községi 

Könyvtár fenntartója kérelmezi a Nagytarcsa Községi Könyvtár nyilvános könyvtári jegyzékbe 

történő felvételét. 

 

Nagytarcsa Községi Könyvtár adatai:  

Könyvtár neve Nagytarcsa Községi Könyvtár 

Könyvtár címe 2142 Nagytarcsa, Tompa M. u. 19. 

Könyvtár honlapjának címe https://kistelepulesek.hbpmk.hu/kistersegi_kezdolap/48 

 

Könyvtár fenntartójának, illetve 

működtetőjének megnevezése 

Nagytarcsa Község Önkormányzata 

 

https://kistelepulesek.hbpmk.hu/kistersegi_kezdolap/48
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A nyilvános könyvtári jegyzékbe történő felvétellel egyidejűleg fenntartó nyilatkozik arról, 

hogy gondoskodik a könyvtár folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges 

pénzügyi, személyi és tárgyi feltételek biztosításáról. 

Fenntartó nyilatkozik továbbá, hogy a könyvtár megfelel az alapkövetelményeknek. 

Nagytarcsa Községi Könyvtár nemzetiségi könyvtári ellátást biztosít. 

 

A nyilvános könyvtári jegyzékbe történő felvételi kérelem mellékletei a következők: 

1. a könyvtár vezetőjének szakképzettségét igazoló dokumentum másolata, 

2. kimutatást a felsőfokú szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztattak számáról, 

3.  a Kultv. 54. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ingyenes alapszolgáltatások felsorolása, 

4. a Kultv. 55. § (1) bekezdés a) pontja alapján elkészült küldetésnyilatkozatot,  

5. tájékoztatás 

 a) a könyvtár heti nyitvatartási idejéről, 

b) a könyvtár kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiségeinek 

alapterületéről, 

 c) a könyvtárhasználók által igénybe vehető munkaállomások számáról és azok 

felszereltségéről,  

 d) a gyarapodási naplóban rögzítettek alapján a könyvtár - a kérelem benyújtásához 

képest - 3 évre visszamenő gyarapodási adatairól.   

 

A Képviselő-testület fentiek tudomásul vételével felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Nagytarcsa Községi Könyvtár nyilvános könyvtárak jegyzékébe történő felvételével 

kapcsolatos eljárást megindítsa.  

 

Határidő: 45 nap 

Felelős: polgármester 

 

 


