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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2019. május 28.- ülésére 

 

Tárgy: A könyvtári szolgáltató hely nyitvatartási idejének módosítása. 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Árpád-házi Szent Margit Múzeumban működő könyvtári szolgáltató helyre vonatkozó 

szabályokat, így a könyvtár nyitvatartási idejét is Segesd Község Önkormányzata Képviselő-

testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 24/2014. (VIII. 25.) 

önkormányzati rendelete tartalmazza. 

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 

1. § (1) bekezdése szerint a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer a megyei hatókörű városi 

könyvtár és az illetékességi területén lévő, 5000 főnél kisebb lakosságszámú település között 

megállapodás jön létre. Segesd településen a szolgáltató könyvtár a Takáts Gyula Megyei és 

Városi Könyvtár, tehát az önkormányzat és a megyei könyvtár között szolgáltatási szerződés 

jött létre. A szolgáltatási szerződés értelmében az önkormányzat gondoskodik a könyvtári 

szolgáltató hely rendszeres nyitva tartásáról úgy, hogy 2500 lakos feletti településen 

minimum heti 4 napon 20 óra nyitva tartást kell biztosítani.  

A településen a könyvtár jelenleg heti 6 napon 34 órát van nyitva úgy, hogy ebből 1 óra 

szombati napra esik. A központi költségvetési törvény a közművelődéshez kapcsolódó 

normatíva igénybevételéhez már nem írja elő kötelezettségként a könyvtár hétvégi nyitva 

tartását. A településen élők igényeihez alkalmazkodva a könyvtár nyitva tartása úgy 

módosulna, hogy heti 5 napon 35 órát lenne nyitva, tehát szombati napokon a könyvtár zárva 

tartana, de pénteki napon meghosszabbított nyitva tartással, 18.00 óráig lehetne látogatni a 

könyvtárat. 

Mivel az önkormányzati rendelet 2. függeléke szabályozza Segesd község könyvtári 

szolgáltató helyének használatára vonatkozó rendelkezéseket, ezért a nyitva tartási idő 

módosítása testületi döntéssel, a rendelet módosítása nélkül kivitelezhető. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének   /2019. (V. ….) önkormányzati 

határozata a könyvtári szolgáltató hely nyitva tartási idejének módosításáról.  

  

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 24/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 2. függelékének 4. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

Hatályát veszti a könyvtár nyitvatartási idején belül a szombati nyitva tartás. 

mailto:segesd@latsat.hu


 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

 

Segesd, 2019. május 22. 

 

 

             Péntek László 

              polgármester 

 

 
 


