
8. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. december 14-i ülésére 
 
 
 
Tárgy: Fenntartói nyilatkozat Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára könyvtári 
tevékenységéről 
 
 
 
 
 Az előterjesztést  készítette: Rostásné Rapcsák Renáta 
 intézményi referens 
 
 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Önkormányzati Bizottság 
 Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
 
 
 
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska  
 aljegyző   
 
 
 
 
 
 
 
 dr. Balogh László s.k. 
 jegyző  
 
 
  



2 
 

Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. december 14-i ülésére 
 
Tárgy: Fenntartói nyilatkozat Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára könyvtári 
tevékenységéről 
Ikt. sz.: LMKOH/5523/5/2017.   

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztálya megbízásából 2017. 
december 4. napján a Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára könyvtári szakértői 
vizsgálatára került sor. Az Intézmény a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékében szerepel, az 
ellenőrzéshez kapcsolódóan az előterjesztés melléklete szerinti fenntartói nyilatkozat kiadása 
szükséges, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia:  

a) gondoskodik a könyvtár folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges 
feltételeinek biztosításáról, 

b) a könyvtár megfelel az alapkövetelményeknek, 
c) a könyvtár a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 

törvény előírásai szerint megközelíthető, 
d) a könyvtár az alapfeladatokat ellátja, 
e) a könyvtár a küldetésnyilatkozatát a honlapján közzétette, 
f) 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, 

g) a könyvtár szolgáltatásait - települési önkormányzat által fenntartott könyvtár esetében - 
beépíti a helyi esélyegyenlőségi programba, valamint 

h) a könyvtár biztosít-e nemzetiségi könyvtári ellátást. 
  

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

Határozat-tervezet 
……../2017. (…..)ÖH. 
Fenntartói nyilatkozat Lajosmizse Város Művelődési Háza és  
Könyvtára könyvtári tevékenységéről 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 
előterjesztés melléklete szerinti nyilatkozatot.   

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a nyilatkozat aláírására és kiadására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. december 14. 
                  
Lajosmizse, 2017. december 4. 
 Basky András s.k. 
 polgármester  
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előterjesztés melléklete 
Fenntartói Nyilatkozat 

 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről 

szóló 120/2014. (IV.8.) Korm. rendelet rendelkezései alapján (6050 Lajosmizse, Városház tér 

1.; KSH- és megyekód: 0317677-BÁCS), mint a Lajosmizse Város Művelődési Háza és 

Könyvtára (6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.;  ) fenntartója nyilatkozik arról, hogy 

 

a) gondoskodik a könyvtár folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges 

feltételeinek biztosításáról, 

b) a könyvtár megfelel az alapkövetelményeknek, 

c) a könyvtár a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 

törvény előírásai szerint részben megközelíthető, 

d) a könyvtár az alapfeladatokat ellátja, 

e) a könyvtár a küldetésnyilatkozatát a honlapján közzétette, 

f) 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, 

g) a könyvtár szolgáltatásait beépíti a helyi esélyegyenlőségi programba, valamint 

h) a könyvtár nem biztosít nemzetiségi könyvtári ellátást.  

 

A fenntartói nyilatkozatot Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

……………../2017. (…………….) határozatával hagyta jóvá. 

 

Lajosmizse, 2017. ……………………………….. 

 

 
 
 ___________________________________ 
 fenntartó képviseletében 
  
 Basky András  
 polgármester 
 


