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Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés  2012. október  18-án megalkotta  a muzeális  intézményekről,  a nyilvános 
könyvtári  ellátásról  és a  közművelődésről  szóló 1997. évi  CXL. törvény (a továbbiakban: 
Kultv.) módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvényt.
A  módosító  törvény  17.  §-a  alapján  2013.  január  1-jétől  a  Kultv.  64.  §-a  az  alábbi 
rendelkezéseket tartalmazza:
„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 szolgáltatásának igénybevételével teljesíti.
(3) A (2) bekezdés b) pontja estén a települési önkormányzat  megállapodást köt a megyei 
könyvtárral, és az igénybevett szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári, információs és 
közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató helyet működtet.”

A Kultv. módosított 67. §-a alapján a tizenötezer fő feletti lakosságszámú városokban kell 
elsősorban önálló intézményben a nyilvános könyvtári ellátást biztosítani.

A  Somogyi  Károly  Városi  és  Megyei  Könyvtár  könyvtárigazgatója,  Palánkainé  Sebők 
Zsuzsanna fentiekkel kapcsolatban megkereste Önkormányzatunkat azzal, hogy amennyiben a 
T. Képviselő-testület úgy dönt, hogy a könyvtárellátási szolgáltatást tőlük szeretnénk 2013. 
január  1.  napjától  igénybe  venni,  akkor  a  megkereséshez  mellékelt  együttműködési 
megállapodást 2012. december 20-ig juttassuk vissza hozzájuk.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  a 
könyvtárellátási  szolgáltatás  nyújtásával  kapcsolatos  megállapodás  megkötése  tárgyában 
dönteni szíveskedjen.

Kiszombor, 2012. december 11.

Tisztelettel:
Szegvári Ernőné
  polgármester

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155903.613328
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HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
könyvtárellátási szolgáltatás tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  akként  határoz,  hogy  az 
Önkormányzat 2013. január 1. napjától – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (1)-(3) bekezdése alapján 
-  a  települési  könyvtári  ellátás  biztosítását  a  megyei  könyvtár  szolgáltatásainak 
igénybevételével  teljesíti,  ennek  érdekében  a  könyvtárellátási  szolgáltatás  nyújtására 
megállapodást köt a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárral (6720 Szeged, Dóm tér 
1-4. képv.: Palánkainé Sebők Zsuzsanna könyvtárigazgató).

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szegvári  Ernőné  polgármestert  arra,  hogy  a 
könyvtárellátási  szolgáltatás  nyújtásával  kapcsolatos  megállapodást  a  határozat  melléklete 
szerinti tartalommal aláírja.

A határozatról értesül:
- Palánkainé Sebők Zsuzsanna könyvtárigazgató
  Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár (6720 Szeged, Dóm tér 1-4.)
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Vígh Krisztina könyvtáros
- Irattár














