
9. 
  

Előterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2019. november 21-i ülésére 

 
 
 
 
Tárgy: I. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára könyvtári leltározási ütemtervének 

jóváhagyása 
II. Könyvtári szolgáltatások szüneteltetésének fenntartói engedélyezése  

 
 
 
             
 
                              
Az előterjesztést készítette:                            Rostásné Rapcsák Renáta 
       intézményi referens  
        
 

 
     

 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:          Önkormányzati Bizottság 
 
 
 
 
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre megkapta:               Muhariné Mayer Piroska  
       aljegyző 
 
                                                                                                                                                                                     
    
                                                                                     
 
 
 
                dr. Balogh László s.k. 
                   jegyző  

 
 



 
 

Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2019. november 21-i ülésére 
 
Tárgy: I. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára könyvtári leltározási ütemtervének 

jóváhagyása 
II. Könyvtári szolgáltatások szüneteltetésének fenntartói engedélyezése  

 
Ikt. szám: LMKOH/13924-2/2019. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
I. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára elkészítette leltározási ütemtervét 

(előterjesztés 1. melléklete) a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az 
állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról szóló 3/1975. (VIII.17.) KM-PM 
együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  8. §-a alapján,  amelyet a fenntartó hagy 
jóvá. 

 
A Rendelet 8. §-ának rendelkezései:  
„8. § A leltározáshoz a könyvtárnak leltározási ütemtervet kell készítenie, amit a fenntartó 
hagy jóvá. A leltározási ütemtervnek tartalmaznia kell 
- a leltározás lebonyolításának módját (folyamatos vagy fordulónapi), 
- a leltározás kezdő időpontját, időtartamát, valamint a záró jegyzőkönyv (11. §) 
előterjesztésének időpontját, 
- a leltározás mértékét (teljes körű vagy részleges), 
- részleges leltározás esetén az ellenőrzésre kiválasztott részlegek megnevezését, továbbá 
mind a teljes, mind a részleges leltározás esetén az egyes részlegek ellenőrzésének 
időrendjét, 
- a leltározás munkálataiban résztvevő (irányító, felvevő, ellenőrző) személyek nevét.” 

 
 /A leltározási ütemterv az előterjesztés 1. melléklete/ 
 
II.  Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Igazgatója azzal a kéréssel fordult a 

Képviselő-testülethez, hogy 2019. november 25. - 2019. december 21-ig a könyvtári 
szolgáltatások szüneteltetését engedélyezze a teljes körű fordulónapi leltározás elvégzése 
céljából (megkeresés az előterjesztés 2. melléklete). 

 
 A Rendelet 4. § (1) bekezdése a következők szerint rendelkezik:  
„4. § (1) Az időszaki leltározást a muzeális értékű dokumentumok (26. §) valamint a (3) 
bekezdésben meghatározott könyvtárak kivételével 
- a 10 000 vagy ennél kevesebb könyvtári egységgel rendelkező könyvtárak 2 évenként, 
- a 10 001-25 000 könyvtári egységgel rendelkező könyvtárak 3 évenként, 
- a 25 001-75 000 könyvtári egységgel rendelkező könyvtárak 5 évenként, 
- a 75 001-250 000 könyvtári egységgel rendelkező könyvtárak 8 évenként, 
- a 250 001-1 000 000 könyvtári egységgel rendelkező könyvtárak 12 évenként, 
- az 1 000 000 könyvtári egységnél nagyobb állományú könyvtárak 16 évenként 
kötelesek elvégezni.”  
 



Az Intézmény állománya 2018.12.31. adat alapján 41244 dokumentum. 
 
A Rendelet 6. §.és 10. §-ának rendelkezései: 
„6. § (1) A folyamatos leltározást a könyvtár az állomány részlegeiben egymás után és 
valamennyi dokumentumra kiterjedően meghatározott időtartam alatt, a könyvtári 
szolgáltatások szüneteltetése nélkül bonyolítja le. 
 (2) A fordulónapi leltározást meghatározott nappal (fordulónappal) kezdődően és a fennálló 
állapotnak megfelelően kell a könyvtárban - a (3) bekezdésben meghatározott könyvtár 
kivételével - végrehajtani. A fordulónapi leltározás időtartama alatt a könyvtári 
szolgáltatások szüneteltethetők. 
(3) A 75 000-nél több könyvtári egységgel rendelkező könyvtár fordulónapi leltározást nem 
végezhet.” 
 
10. § (1) A leltározásban legalább két személynek kell részt venni. 
(2) Amennyiben a könyvtárat egy személy kezeli, a fenntartó köteles a könyvtáros mellé a 
leltározás időtartamára lehetőleg könyvtárosi szakképesítéssel rendelkező munkatársról 
gondoskodni. 
(3) Azokat a dokumentumokat, amelyeket a könyvtár kikölcsönzött (ideértve a könyvtárközi 
kölcsönzést is), vagy fordításra, köttetésre, restaurálásra, másoltatásra, letétbe adott át - és az 
átadás megtörténtét szabályszerűen igazolni tudja - a leltározás során meglevő 
dokumentumnak kell tekinteni. 
(4) Leltározás címén a könyvtári szolgáltatások szüneteltetésére vagy csökkentésére csak a 6. 
§-ban, továbbá a 176/1973. (MK 22.) MM utasításban foglalt rendelkezések 
figyelembevételével kerülhet sor. 
 

/A kérelem az előterjesztés 2. melléklete/ 
 

 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat- tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:  
 

I. Határozat-tervezet 
 
……/2019.(….) ÖH. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára könyvtári leltározási ütemtervének 
jóváhagyása 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Lajosmizse 
Város Művelődési Háza és Könyvtára könyvtári leltározási ütemtervét az előterjesztés 
1. mellékletében foglaltaknak megfelelően. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Intézmény 
vezetőjét, hogy az 1. pont szerinti döntés végrehajtásáról intézkedjen.   
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2019. november 21. 
 
 
 
 
 



II. Határozat-tervezet 
 
……/2019.(….) ÖH. 
Könyvtári szolgáltatások szüneteltetésének fenntartói engedélyezése  
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi Lajosmizse 
Város Művelődési Háza és Könyvtára részére, hogy a könyvtári szolgáltatásokat 
szüneteltesse 2019. november 25. - 2019. december 21. napjáig – teljes körű forduló 
napi leltározás elvégzése céljából.  

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Intézmény 
vezetőjét, hogy az 1. pont szerinti döntés lakossági tájékoztatásról intézkedjen.   
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2019. november 21. 
 

Lajosmizse, 2019. november 13. 
 
 
 Basky András sk. 
   polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



előterjesztés 1. melléklete melléklete 
 
 

 
 



előterjesztés 2. melléklete melléklete 
 
 

 
 


