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Tisztelt Közgyűlés!
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 100. § (1) bekezdés e) pontja felhatalmazást adott a
Kormánynak, hogy a törvény végrehajtásaként rendeletben szabályozza a nyilvános könyvtárak
jegyzékének vezetését.
A Kultv. 54. és 55. §-ai határozzák meg a nyilvános könyvtárak számára az alapkövetelményeket és
a kötelező alapfeladatokat. Az alapkövetelmények és alapfeladatok teljesítésének, valamint a
könyvtári szolgáltatások minőségi követelményeinek érvényesítése és annak folyamatos nyomon
követése érdekében 2014-ben új rendeletben, a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló
120/2014. (IV. 8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) került szabályozásra a
nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetése. A Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a
korábban jegyzékbe felvett nyilvános könyvtárakat a Korm. rendelet hatálybalépésétől számított 5
éven belül – helyszíni vizsgálat keretében – ellenőrzi az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
felkért szakértő.
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékén, ezért 2015 év végén
az intézményben is ellenőrzés kezdődött, melynek eredménye szerint a könyvtár a Kultv. által előírt
alapkövetelményeknek megfelel, ellátja a nyilvános könyvtári alapkövetelményeket, valamint
alapfeladatokat, így továbbra is a könyvtárak jegyzékén maradhat. A jegyzéken szereplő könyvtárak
jogosultak az állami támogatások lehívására, valamint a könyvtári támogatásra irányuló pályázatok
benyújtására.
A jegyzéken tartás feltétele azonban, a fenntartó Önkormányzat részéről a Korm. rendelet 2. § (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelő fenntartói nyilatkozat elfogadása és benyújtása a Könyvtári
Intézet felé.
A fenntartónak a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint az alábbiakról szükséges nyilatkozatot
tenni:
1. gondoskodik a könyvtár folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges feltételeinek biztosításáról,
2. a könyvtár megfelel az alapkövetelményeknek,
3. a könyvtár a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény előírásai szerint megközelíthető,
4. a könyvtár az alapfeladatokat ellátja,
5. a könyvtár a küldetésnyilatkozatát a honlapján közzétette,
6. a könyvtár a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló
miniszteri rendelet alapján kidolgozott könyvtári önértékelés szakmai szempontjait figyelembe véve szervezi a szolgáltatásait, vizsgálja a könyvtárhasználók igényeit,
7. a könyvtár szolgáltatásait – települési önkormányzat által fenntartott könyvtár esetében - beépíti a helyi esélyegyenlőségi programba,
8. a könyvtár biztosít-e nemzetiségi könyvtári ellátást.
A könyvtár a nyilatkozatban foglaltakat jelenleg is maradéktalanul magas színvonalon ellátja, erről
rendszeresen, éves beszámoló keretében tájékoztatást ad.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

H AT Á R O Z AT I

J AVA S L A T

A Közgyűlés
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7. pontja, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 100. § (1) bekezdés e.)
pontja, valamint a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 120/2014. (IV. 8.) Korm.
rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
1./ elfogadja a Méliusz Juhász Péter nyilvános könyvtárak jegyzékén való szerepléséhez szükséges
fenntartói nyilatkozatot a melléklet szerint.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti fenntartói nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a határozatban foglalt döntésről az érintett
intézmény igazgatóját értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Kulturális Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2016. szeptember 1.

Szentei Tamás
osztályvezető

melléklet
FENNTARTÓI NYILATKOZAT

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (címe: 4024 Debrecen Piac u. 20., KSH- és
megyekód: 0915130), mint a Méliusz Juhász Péter Könyvtár fenntartója a 120/2014. (IV. 8.)
Kormányrendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiakról nyilatkozik.
1. gondoskodik a könyvtár folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges feltételeinek biztosításáról,
2. a könyvtár megfelel az alapkövetelményeknek,
3. a könyvtár a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény előírásai szerint megközelíthető,
4. a könyvtár az alapfeladatokat ellátja,
5. a könyvtár a küldetésnyilatkozatát a honlapján közzétette,
6. a könyvtár a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló
miniszteri rendelet alapján kidolgozott könyvtári önértékelés szakmai szempontjait figyelembe véve szervezi a szolgáltatásait, vizsgálja a könyvtárhasználók igényeit,
7. a könyvtár szolgáltatásait beépíti a helyi esélyegyenlőségi programba,
8. a könyvtár biztosít nemzetiségi könyvtári ellátást.

Debrecen, 2016.. …………………..

Dr. Papp László
polgármester

