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Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület!

Tolvaj Lászlóné Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár megyei hálózatellátás hálózati csoport
igazgató helyettese levelében tájékoztatott arról a lehetöségről, hogy településünk könyvtára
csatlakozhat a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez (a továbbiakban: KSZR), mivel a
lakosságszámunkjelenleg 5000-t nem éri el.

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséröl szóló 39/2013. (V. 31. ) EMMI rendelet
a KSZR-t úgy határozza meg, mint a megyei könyvtár és az illetékességi területén lévö, 5000
főnél kisebb lakosságszámú település önkormányzata között kötött kistelepülési megállapodás
alapján működő szolgáltatási rendszert, amely a nyilvános könyvtári ellátás kötelező
települési önkormányzati feladatának biztosítására szolgál

A megyei könyvtár által a kistelepülési megállapodás alapján nyújtott szolgáltatások fedezetét
a központi költségvetésröl szóló törvény biztosítja, emellett a települési önkormányzatok
nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása céljára megjelölt 1210 FVfö
támogatást is megkapja.

Jelenleg a muzeális intézményekröl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelödésről
szóló 1997. évi CXL. törvény alapján nyüvános könyvtárként működünk, melynek
alapkövetelményei közé tartozik, hogy

mindenki által használható és megközelíthetö,
vezetöje felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik és könyvtári szakembert
alkalmaz,
rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel,
rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva,
helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek,
statisztikai adatokat szolgáltat,
elnevezésében megjelenik a könyvtár kifejezés,
részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében.

A KSZR-hez történő csatlakozás esetén le kellene mondanunk a nyilvános könyvtár címről,
valamint a könyvtári anyagok, kiadványok beszerzését sem végezhetnénk önállóan, az a Pest
Megyei Könyvtár feladata lenne, negyedévenként a település igényeihez viszonyítva történne
meg.
A költségvetési törvény alapján kapott összeggel ők gazdálkodnának, valamint a fent említett
kb. 1 millió Ft többlettámogatással is.
Fontos szempont az is, A települési könyvtárat érintö pályázatokról benyújtás előtt konzultálnia
kell a Pest Megyei Könyvtárral.
A könyvtárban tartott programokat a Pest Megyei Könyvtár ajánlaná és szervezné meg, viszont
az önkonnányzat feladata maradna az épület fenntartása, üzemeltetése és a dolgozók bérének
finanszírozása.

A KSZR-hez való csatlakozás nem kötelezettség, csak lehetöség, pozitívuma lehet a
- megyei könyvtárral való szorosabb kapcsolat,
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Pilisborosjenö Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

...... /2021. (....... ) Kt. határozata

Pilisborosjenö Községi Önkonnányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1) a Reichel József Művelödési Ház és Könyvtára Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszerhez csatlakozik.

2) Felkéri a Polgármestert, hogy a mellékelt "csatlakozás folyamata" dokumentumban

foglaltak szerintjárjon el.

3) Felhatalmazza a Polgánnestert, hogy szintén mellékelt "Megállapodás Könyvtárellátási

Szolgáltatás nyújtására" című szerződés aláírására

Határidő: 2021. október 1.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester



illetve a megnövelt támogatási összeg,
szakmai segítségnyújtás, segítség az állományellenőrzésben, gondozásban,
leltározásban

- segítség, több lehetöség a könyvek, folyóiratok beszerzésében, rendezvények,
foglalkozások szervezésében

- jó felzárkózási lehetőség
lehetőség eszközök, bútorok biztosítására

- informatikai ellátottság javul - Szikla könyvtári nyilvántartó rendszer éves díját
2022. 01. 01-töl átvállalja a PMK
könyvtárközi kölcsönzési lehetöség
megmarad a normatívánk

negatívuma az önállóságról, anyilvános könyvtári státuszról való lemondás, bizonyos pályázati
lehetöségektől való elesés.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a KSZR-hez való csatlakozás kérdésében.

A sürgösség indoka az SZMSZ-ben meghatározott önkonnányzati érdek.

Pilisborosjenö, 2021. szeptember 10.

Tisztelettel:

/
D-

*

P^T^a
'^
^

4RM&-

Tömöri Balázs

polgármester


