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iszaeszlár Község Képviselő-testülete
2017. június 12-én (hétfőn)
18. 00 őrátő| tartandó ülésére.

Helye : Közsé gháza nagyterme

Napirend:

Előadó:

1.) Együttműködési megállapodás megkötése a Móricz Zsigmond

Nagy Tibor
polgármester

2.) Rendkívüli települési támogatás benyújtása

Nagy Tibor
polgarmester

Megyei és Városi Könfiárral
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Tiszaeszlár Község Képviselő-testületének2)L7 , május 29-éntartott ülésének
a.) Tárgysorozata

b.) Jegyzőkönyve

c.)Hatfuozatat: 14-15
d.) Rendelete: -

6-9l20I7.

rÁncysoRo zAT
Pol gármesteri me gnyitó, tárgysorozati pont me gállapítására j avaslat

1.) Együttműködési megállapodás megkötése aMőricz Zsigmond Megyei és Városi

Könyvtárral

2.) Rendkívüli települési támogatás benyújtása
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Készült :

Jelen

T

tszaeszlár Közsé g Képviselő

vannak:

-te

stülete 20 l

7 .j

unius t2- én tartott ülésén.

Nagy Tibor polgármester
Csanyi Zsolt
Farkas Ferenc
kunkli Miklósné
Meleg Bamabás
Rácz Tibor képviselők

Megielent továbbá: Badicsné Kormos Évajegyző
Je gyzőkö nyvv ezető : D ét Lász|őné

Nagy Tibor polgármester szeretettel köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy 6
képviselőből 5 képviselő megjelent, így aziléshatátozatképes, azt megnyitja.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásétra, melyet a képviselő

- testület

6 igen egyhangú szavazatral elfogadott.

Tárw: (1.tsp.) Rendkívüli települési támogatás benvúitása (Szóbeli előteriesztés)
Előadó: Nagy Tibor polgiármester
Nagv Tibor p9lgármester

A

Magyar Allamkincstár a 2015. évre vonatkozóan teljes köni ellenőrzést tartott
Önkormányzatwtknál. melynek során talált hiányosságok miatt megállapították, hogy
visszaftzetési kötelezettségünk keletkezett az általuk folyósított állami normatívákból.
A visszafizetési kötelezettség teljesítésérejavaslom, hogy igényeljiink rendkívüli települési
támogatást, annak érdekében, hogy a gazdálkodásunkat a megszokott módon tudjuk fol1tatni.
Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet
benyújtsuk, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy ahatározati javaslatot a Képviselő - testület 7 igenegyhangú szavazattal
elfogadta.
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l20l7 (V1.12.) kt. sz. határ ozatz

A Képviselő-testület

-

Elhatátozza,

hogy a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati

költségvetésitámogatásarapályéuatátbenyűjtja.

2

Tárw: (2.tsp.) Könwtári ellátás biztosítása
Előadó: Nagy Tibor polgármester
Nagv Tibor polgármester

Az

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
közművelődésről így rendelkezik :

ellátásról és a

,,64, § (1) a települósi könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok

feladata.
(2)

Az

kötelező

(1) bekezdésben meghatátrozott feladatot a közösségi és a városi önkormányzat
a) nyilvános könyvtár fenntartásával

b) a me gyei könyl.tár szolgáItatásainak igénybevételéveltelj esíti.

(3) A (2) bekezdés b) pontja esetén a települési önkormányzat megállapodást köt a megyei
könyvtárra, és az igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas könfiári, információs és
közösségi hely elnevezésű könyvtári szoIgáltatói helyet működtet.
66.§ A megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan az 55. § (1) bekezdésébenés a
65.§ (2) bekezdésébenfoglaltakon túl az állarni feladatként...
- szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését,
- a települési könyr,tárak tevékenységétsegítő szolgáltatásokat nyújt,
- működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert,
- megállapodás alapján igénybe vehető szolgáitatásokat nyújt a 64. § (3) bekezdésében
megjelölt könyvtári szolgáltatő helyen nyújtott könfiári szolgáItatások megszervezéséhez a
települési önkormány zatok számár a.

Tiszaeszlér Közsóg Önkormányzata jelen megállapodás megkötésével teljesíti a települési
könyvtari ellátás biáosítására vonatkozó törvényi kötelezettségét.
Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a Megyei könyvtárral az együttműködési megállapodást

megkössi.ik, kérem kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy ahatározati javaslatot a Képviselő - testület 7 igen egyhangú szavazattal
elfogadta.
l20l7 (YI.12.) kt. sz. határ ozat:
A Képviselő-testület
1. Elhatározza, hogf a települési könyr,tári ellátás biztosítását , gyakorlat át átszervezi.
Ezt afeladatot aMőricz Zsigmond Megyei Könyvtár szolgáItatásainak
igénybevételévelkív ánja telj esíteni.
2. Kezdeményezi a könyvtári íntézetnél,hogy a könyvtár a nyilvános könyrtarak
j egy zékéből törlésre kerülj ön.
3. A nyilvános könyvtár alapítő okiratát hatályon kívül helyezi.
l, 4

A

napirendi pontokkal kapcsolatban több kérdés,hozzászőlás nem hangzott el, Nagy Tibor
polgármester megállapítja, hogy mindvógig határozatképes volt, aztbezátrja.

%;§

í§}

§o-á^qú J/o*

ü",

Badicsné Kormos Eva
jegyző

4

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő - testület!

Az

1997, évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtari ellátásról és a
közművelődésről így rendelkezik:

,,64. § (1) a települési könfiári

ellátás biztosítása a települési önkormányzatok

kötelező

feladata.
(2)

Az

(1) bekezdésben meghatározott feladatot a közösségi és a varosi önkormányzat
a) nyilvanos könyr,tár fenntartásával

b) a megyei könyvtár

szolgáltatásainak igénybevételévelteljesíti.

A

(2) bekezdés b) pontja esetén a települési önkormanyzat megállapodást köt a megyei
könyvtárra, és az igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári, információs és
kOzosségi hely elnevezésű könfiári szolgáltatói helyet működtet.
(3)

66.§ A megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan az 55, § (1) bekezdésébenés a
65.§ (2) bekezdésébenfoglaltakon túl az állami feladatként...
- szervezi a területén működő

könyvtárak együttműködését,

- a települési könyvtárak tevékenységétsegítő szolgáltatásokat nyújt,
- működteti a Könyvtrárellátási Szolgáltató Rendszert,

-

megállapodás alapján igénybe vehető szolgáItatásokat nyújt a 64. § (3) bekezdésében
megjelölt könyl'tári szolgáltaíő helyen nyújtott könyvtári szolgáltatások megszervezéséhez a
települé si önkormány zatok számár a.

Tiszaeszlár Község Önkormányzata jelen megállapodás megkötésével teljesíti a települési
könyvtári ellátás biáosítására vonatkozó törvényi kötelezettségét.
Határozati javaslat:
..... 12017 (............)

kt. sz. határozatz

A Képviselő-testület

1.

2,
3.

Elhatátozza, hogy a települési könyüári ellátás biztosítását , gyakorlat át átszervezi.
Ezt a feladatot a Mőricz Z s i gmond Me gyei Könyvtár szolgáItatás ainak
igénybevételével kívránj a telj esíteni.
Kezdeményezi a kön}T,tári intézetnél,hogy a könyl,tár a nyilvános könyvtárak
j e gy zékéből törlésre kerülj ön.
A nyilvanos könyvtár alapítő okiratát hatályon kívül helyezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő
j

- testületet, hogy az előterjesztésttárgyalja meg, és ahatátrozati
avaslatot elfo gadni szíveskedj en.

T tszaeszlétr, 2017 . május 29
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