
Izsák Város Polgármesterétől. 

 

 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

a Képviselő-testület 2018. április 17-én tartandó ülésére. 

 

 

 

Tárgy: Nyilvános könyvtár dokumentumainak módosítása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztálya szakértői vizsgálatot 

tartott az izsáki Általános Művelődési Ház Szily Kálmán Városi Könyvtárban. Az elvégzett 

vizsgálat megállapítottak, hogy a működés nem mindenben felel meg a jogszabályi 

előírásoknak és az alábbi javaslatokkal éltek, határidő megszabásával az alábbiak szerint: „ 

 

1. Az Alapító okirat nem tartalmazza teljes körűen a nyilvános könyvtári 

alapfeladatokat. (Kultv.55.§ (1) és 65.§ (2) bekezdés) 

2. A szervezeti és működési szabályzatban hiányos a költségvetési szerv alapításáról 

rendelkező jogszabály megjelölése. Az intézmény neve nem azonos az alapító 

okiratban lévővel. 

3. A könyvtárhasználati szabályzatot önálló dokumentumként kell elkészíteni, és az 

olvasók számára hozzáférhetővé tenni ( Kultv.58.§ (1) bekezdés) , jelenjen meg a 

fenntartó döntésez az ingyenes használatról. 

4. A gyűjtőköri szabályzatból hiányzik a fő- és mellék gyűjtőkör meghatározása,a 

gyűjtés nyelve, tartalmi és formai mélysége, a gyűjtött dokumentumtípusok 

meghatározása. Hiányosak a dokumentumok megőrzésére vonatkozó szabályok. 

5. A munkaköri leírások hiányoznak a helyettesítés, az értékelés és az ellenőrzés 

rendjére vonatkozó szabályok. A munkaköri leírást névre szólóan kell elkészíteni. 

6. A könyvtárnak jelenleg nincs küldetésnyilatkozata, kérjük ennek elkészítését.(Kultv. 

55.§ (1) bekezdés a) pont. 

7. A nyilvános könyvtárak szolgáltatásaiban kiemelten fontos a minőség, ezért a Kultv. 

55.§ (1) bekezdés k) pontja alapján kérem, hogy a jövőben a szolgáltatások 

szervezésében a könyvtári minőségirányítás szempontjait vegyék figyelembe. Az 

EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága a könyvtári minőségirányítás 

bevezetéséhez módszertani ajánlást tett közzé, amely a Könyvtári intézet honlapján 

elérhető (http://ki.oszk.hu/contenet/aj-nl-s-k-nyvt-ri-min-s-gir-ny-t-shoz). 

8. A szakértő javasolja az iskolai könyvtári feladatellátást elválasztani és az iskola 

épületében ellátni. „ 

 

A felsorolt hiányosságokkal kapcsolatban a szükséges intézkedéseket Tetézi Attila 

művelődési ház igazgató és a két könyvtáros megtette.  

 

Az ellenőrzési anyagban idézett jogszabályi részek a muzeális intézményekről,a  nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben vannak.  A 

hivatkozott jogszabály 53.§ (2) bekezdése szerint a nyilvános könyvtári ellátás rendszerének 

működtetése az állam és az önkormányzatok feladata.  

 

http://ki.oszk.hu/contenet/aj-nl-s-k-nyvt-ri-min-s-gir-ny-t-shoz
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A jogszabály 55.§ (1) bekezdése szerint a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a 

szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő célokat küldetésnyilatkozatban kell 

közzétenni.  Ebből pedig következik, hogy ezen dokumentumok közül az első kettő 

jóváhagyása (módosítása) a  Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

 

A nyilvános könyvtár alapfeladatait a Kultv. 55.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint 

határozza meg: „ 

a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 

b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja,megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja, 

c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól, 

d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 

g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 

h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos 

kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, 

i) kulturális,közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez, 

j) tudás-,információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, 

k) a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi. 

„ 

 

Ez utóbbi ponthoz kapcsolódóan (hatályos  2014. január 2. napjától) a szöveges indokolás 

kimondja, hogy a „ könyvtár, már régen nem egyszerű könyvkölcsönző hely, hanem korszerű 

szolgáltató intézmény. A nyilvános könyvtári szolgáltatások folyamatos jó minősége 

érdekében kell feladatul szabni a könyvtárak számára a minőségirányítás szempontjainak 

alkalmazását.”  Ilyen dokumentum nincs az intézménynél, így itt feladatul kell szabni annak 

elkészítését. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem a beterjesztett dokumentumok jóváhagyását. 

 

I z s á k, 2018. április 10. 

 

                                                                          (: Mondok József:) 

                                                                              polgármester 

                                                                                 

 

 

 

 

 



Okirat száma:  

 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT  

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8/A.§-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (2) bekezdése 

alapján az Izsáki Általános Művelődési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint adja ki: 

                                      

1. A költségvetési szerv  

megnevezése, székhelye, telephelye 
 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése:             IZSÁKI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

1.1.2. rövidített neve:           Izsáki ÁMK. 

 

1.2. A költségvetési szerv: 

1.2.1. székhelye:                   6070. Izsák Kodály Zoltán u.2. 

 

1.3.  A költségvetési szerv: 

1.3.1. telephelyei: 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Könyvtár 6070. Izsák Kossuth Lajos u. 39. 

2 Művelődési Ház 6070.Izsák Kossuth Lajos tér 4. 

3 Művelődési Ház 6070. Izsák Kisizsák Reviczky u. 35. 

4 Sportcsarnok 6070. Izsák Csokonai u. 14/a. 
 

 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011.08.01. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 

 megnevezése székhelye 

1 Napközi Otthonos Óvoda 6070. Izsák Kodály Zoltán u.2. 

2 Szily Kálmán Városi Könyvtár 6070. Izsák Kossuth Lajos u.54. 

3 
Tájékoztató és Kulturális Szolgáltató 
Központ 

6070. Izsák Szabadság tér 1. 

4 
Táncsics Mihály Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és 
Diákotthon 

6070. Izsák  Kossuth Lajos u.39. 

 



3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése:              Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye:                    6070. Izsák Szabadság tér 1. 

 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése:              Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.2.2. székhelye:                   6070. Izsák Szabadság tér 1. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Közoktatás- a nemzeti közművelődésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 8.§-a és a 74.§ (4) bekezdése alapján – közművelődés - a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény 64.§ (1) bekezdése és a 76.§ (1) bekezdése alapján. 

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolás: 

 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1. Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 

4.3.2. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátása  

          - Sajátos nevelési igényű gyermek (SNI) a többi gyermekkel együtt nevelhető, 

            beszédfogyatékos, enyhe értelmi, mozgásszervi, érzékszervi fogyatékos, és a 

            beszédfejlesztés talaján kialakuló pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek 

            ellátása. 

          - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 

          - Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása. 

4.3.3. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

4.3.4. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (sport- 

          csarnok )  

4.3.5. Települési könyvtári ellátás biztosítása 

4.3.6. Helyi közművelődési tevékenység támogatása 

4.3.7. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti jelölése 

 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

2 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

3 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

4 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

5 082044 Könyvtári szolgáltatás 

6 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 



7 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

8 082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

9 086090 Minden egyéb szabadidős szolgáltatás 

10 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

11 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

12 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

13 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

14 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

15 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

 

4.5. A közigazgatási szerv illetékessége, működési területe: Izsák város közigazgatási 

területe, kötelező felvételt biztosít a településen. 

 

4.6.  A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytathat.  

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a fenntartó- 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete – nyilvános pályázat útján nevezi ki 5 év 

határozott időtartamra, valamint menti fel a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő 

megbízási rendben, választási rendben. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 

gyakorolja. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi  XXXIII. 

törvény 

2 megbízásos a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény   
 

6. A köznevelési intézményekre vonatkozó rendelkezések 
 

6.1. A köznevelési intézmény: 

6.1.1. típusa: többcélú intézmény 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 

          6.1.2.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§-a szerinti óvodai 

                       nevelés. 

          6.1.2.2. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a  

                       közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64.§ (1) bekezdése szerinti 

                       nyilvános könyvtár fenntartása és a 76.§ (1) bekezdése szerint a helyi  

                       közművelődési tevékenység támogatása. 

 

6.1.3. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv pénzügyi 

gazdálkodási feladatait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 9.§ (5) bekezdése szerinti megállapodás alapján az Izsáki 

Polgármesteri Hivatal látja el. 

 



6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanuló létszám a  

       közművelődési intézmény 

       6.2.1. székhelyén:            175 fő 

 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
Óvoda  

Kodály Zoltán u.2. 

2016/1 fenntartó Óvodai nevelés 

2 
Könyvtár 

Kossuth Lajos u. 39. 

1209 fenntartó Könyvtári 
feladatok 

3 
Művelődési Ház 

Kossuth Lajos tér 4. 

     11 fenntartó Közművelődési 
feladatok 

4 
Művelődési Ház 

Reviczky u.35. 

2336 fenntartó Közművelődési 
feladatok 

5 
Sportcsarnok 

Csokonai u.14/a 

2502/33 fenntartó Óvodai nevelés, 
sportfeladatok 

 

 

7. Könyvtári ellátásra vonatkozó rendelkezések 

 

  A nyilvános könyvtár alapfeladatai: 

 

a) *  a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 

 

b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja, 

 

c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól, 

 

d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

 

e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

 

f) *  biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 

 

g) *  a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 

 

h) *  segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás 

és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, 

 

i) *  kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez, 



 

j) *  tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, 

 

k) *  a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi. 

 

(1a) *  A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-

hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, 

könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak 

lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében. 

 

(2) A fenntartó kiegészítő feladatokat is meghatározhat. 

 

a 65. § (2) bekezdésében foglaltakon túl állami feladatként 

 

a) ellátja a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró 

elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat, 

 

b) szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését, 

 

c) végzi és szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását, 

 

d) a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt, 

 

e) szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását, 

 

f) végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést, 

 

g) *  működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert, szervezi a könyvtári, információs 

és közösségi helyek részvételét a kulturális alapellátás kiterjesztésében, 

 

h) *  megállapodás alapján biztosítja a települési önkormányzatok számára a 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló miniszteri rendeletben 

meghatározott feladatainak ellátását a 64. § (3) bekezdése szerinti könyvtári, információs és 

közösségi helyen, 

 

i) *  koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését, ennek keretében javaslatot tesz a 

megyében működő városi könyvtárak és a települési nyilvános könyvtárak fenntartóinak a 

könyvtár fejlesztésére a miniszter rendeletében meghatározott szakmai követelmények 

érvényesítése érdekében, 

 

j) koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését, 

 

k) ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló kormányrendeletben a 

szolgáltató könyvtár számára meghatározott feladatokat, 

 

l) *  évente két alkalommal a könyvtári szolgáltatások megvalósításával kapcsolatos 

információs szakmai műhelynapot szervez a megyében lévő városi könyvtárak könyvtárosai 

számára, 

 



m) *  ellátja a helyismereti dokumentumok elektronikus hozzáférhetővé tételével 

kapcsolatos feladatokat, 

 

n) *  elektronikus formában megőrzi és hozzáférhetővé teszi a települési könyvtárak éves 

szakmai beszámolóját és munkatervét. 

 

8. Záró rendelkezés 
 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni, ezzel egyidejüleg a költségvetési szerv 2017. augusztus 29.. napján kelt alapító 

okiratot visszavonom. 

 

I z s á k, 2018. április 18. 

 

                                                                                                       (: Mondok József:)                                  

                                                                                                                     polgármester                                        

       

Határozat- tervezet: 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izsáki Általános Művelődési Központ 

Alapító okiratának módosítását és az e határozat elválaszthatatlan lévő képező 1. számú 

melléklet szerinti egységes szerkezetű alapító okiratát jóváhagyja. 

Határidő: azonnal, illetve 2018. április 26. 

Felelős:   Mondok József polgármester. 

 

 

 

 
Izsáki ÁMK Szily Kálmán Városi Könyvtára 

KÜLDETÉSNYILATKOZAT 

 

Az Izsáki ÁMK Szily Kálmány Városi Könyvtár jövőképe, avagy hogyan képzeljük 

könyvtárunkat öt év múlva. Az új helyre való költözés által szebb környezet és a 

színvonalasabb, gyorsabb kiszolgálás végett megnő a személyes könyvtárlátogatók száma is. 

A könyvtár a város és a környék kiemelkedő információs központjává válik. A Városi 

Könyvtár – mint a település nyilvános könyvtári szolgáltató helye – feladatának tekinti, hogy 

az érdeklődők legszélesebb köre számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúra 

kincseinek megismerését, a folyamatos önművelést, a színvonalas szórakozást, a szabadidő 

hasznos eltöltését. Az elkövetkező öt évben célul tűzi ki az idős olvasók bevonzását. Az idős, 

sok esetben magányos embereknek a könyvön kívül emberi kapcsolatra is szükségük van. A 

könyv nem egyszerűen olvasmány, művelődési eszköz, hanem kapocs a világhoz. A meleg, a 

családias légkör, az emberi kapcsolat adja az ösztönzést, hogy az idős ember rendszeres 

olvasóvá váljék. A szellemi kondíció megőrzése közismerten fontos az időskorú embereknél. 

Izsák, 2018. április 18. 

 

 



 

Határozat-tervezet: 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izsáki Általános Művelődési Központ 

Szily Kálmán Városi Könyvtára küldetésnyilatkozatát jóváhagyja és közzétételét elrendeli. 

Határidő: azonnal, illetve 2018. április 26. 

Felelős:   Mondok József polgármester. 

 

 

Izsáki ÁMK Szily Kálmán Városi Könyvtár 

Könyvtárhasználati szabályzat 

Nyilvános könyvtár, közszolgálati intézmény. A könyvtár Izsák város lakosságának 

könyvtári ellátását végzi. Állampolgári jog alapján rendelkezésre áll minden érdeklődőnek 

faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre, 

pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre tekintet nélkül. 

Könyvtárunk információ-szolgáltató tevékenységének alapja a felhasználóink igényei szerint 

kialakított korszerű dokumentumgyűjtemény, valamint a korszerű számítógép-hálózat. 

Könyvtárunk 8 számítógépéből, 4 munkaállomás áll az olvasók rendelkezésére, mindegyiken 

használhatják a rendszer elektronikus katalógusát, csatlakozhatnak az Internethez, 

használhatják a CD-ROM gyűjteményét. 

A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:  

o könyvtárlátogatás 

o könyvtár által kijelölt gyűjteményének helyben használata (Olvasóterem) 

o A könyvtár gyűjteményének kiemelt érdeklődésére számot tartó művei a 

kézikönyvek, melyek lehetőséget nyújtanak a tanulásra, kutatómunkára, segítenek a 

szakdolgozatot íróknak, tanulmányi versenyre készülőknek, konkrét témában tájékozódni 

vágyóknak. 

o A kézikönyvtári állományt a különböző tudomány-területek összefoglaló művei 

alkotják: általános enciklopédiák, lexikonok, szótárak, egyes tudományterületek 

kézikönyvei, monográfiái, bibliográfiái, gyűjteményes és egyedi dokumentumai, valamint a 

könyvtár CD-ROM gyűjteménye. 

o állományfeltáró eszközök használata 

o A könyvtár gyűjteményéről a Szikla integrált rendszer segítségével tájékoztatunk. 

o információ a könyvtári rendszer szolgáltatásairól 

o Látogatóink kérésére a könyvtári rendszer egészéről, a rendszer szolgáltatásairól 

adunk információkat. 



A  könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználónak adatait 

beiratkozás nélkül regisztrálhatja. 

A felsoroltakon kívüli szolgáltatások a könyvtárba való beiratkozással vehetők igénybe. A 

beiratkozás a fenntartó döntése alapján ingyenes, de az önkéntes adományokat elfogadjuk. 

A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie: neve, 

anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének 

száma. A könyvtár a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 

szóló 1992. évi LXIII. törvény értelmében köteles gondoskodni a személyes adatokról. 

A személyes adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a 

könyvtárnak. 

A beiratkozott olvasó által igénybe vehető szolgáltatások: 

 

Könyvkölcsönzés 

o Egy kölcsönzési alkalommal egy olvasó legfeljebb 6 könyvet kölcsönözhet 

o A kölcsönzési idő 4 hét, ami az olvasó kérésére 2 alkalommal hosszabbítható meg. A 

hosszabbítás történhet személyesen és telefonon (76/374-764). 

o Az elveszett könyvek árát az olvasó napi áron köteles megtéríteni. 

Folyóiratok kölcsönzése 

 A beiratkozott olvasó kölcsönözheti a könyvtárnak járó időszaki kiadványokat is, kivéve a 

legújabb számokat, a kölcsönzési határidő ebben az esetben 1 hét. Egy alkalommal 

legfeljebb 6 db kölcsönözhető. 

Könyvtárközi kölcsönzés 

Azokat a dokumentumokat, amelyek nincsenek meg gyűjteményünkben, beiratkozott 

olvasóink számára Könyvtárközi kölcsönzéssel más könyvtártól megkérjük, eredeti 

formában vagy másolatban az Országos Dokumentum ellátási Rendszer (ODR) 

felhasználásával, mely a http://odr.lib.klte.hu internetes címen érhető el. A könyvtárközi 

kölcsönzés során felmerülő költségek (postaköltség, másolás költsége) az olvasót terheli. 

Előjegyezés 

Olvasóink előjegyezhetik azokat a könyveket, melyek az adott időpontban nem 

hozzáférhetők. A számítógépes kölcsönzési nyilvántartás lehetővé teszi, hogy az igényelt 

dokumentumot mielőbb megkapja az előjegyzést kérő olvasó, így ezeknek a könyveknek a 

meghosszabbítása nem lehetséges. Ugyanarra a könyvre több olvasó is kérhet előjegyzést, 

ilyenkor a jelentkezés időpontja dönt az elsőség kérdésében. 

 



Számítógép használat 

Könyvtárunk a Köz Hálón keresztül kapja az Internetet. Az olvasók heti 28 órás nyitvatartási 

időben ingyenesen használhatják az erre kijelölt számítógépeket. Amennyiben szükséges, 

szakképzett személyzet áll a segítségre szoruló felhasználók segítségére. 

A számítógépek használatának szabályait az Számítógép-terem használatának szabályzata 

tartalmazza, melyet kifüggesztettünk. 

Fénymásolási szabályzat 

A fénymásolás a könyvtár térítéses szolgáltatása. 

A fénymásolót csak könyvtáros kezelheti. 

A fénymásolás ára oldalanként:  

A/4 10,-Ft 

A/3 20,-Ft 

A szolgáltatás árát a könyvtárban jól látható helyen kell kifüggeszteni. 

A befizetett összegről a könyvtár „Készpénzfizetési számla” nyugtát köteles adni.  

A befolyt összeget havonta az Izsák Város Önkormányzat Költségvetési Elszámolási 

számlájára befizeti az intézmény. 

A fénymásoló meghibásodása esetén gondoskodni kell a mielőbbi üzembe helyezésről. 

Egyéb térítéses szolgáltatások díjai: 

Nyomtatás:  

fekete-fehér A/4 30,-Ft 

színes A/4 200,-Ft 

Szkennelés:  

A/4 40,-Ft 

Spirálozás: 

250,-Ft 

Izsák, 2018. április 10.                                                                      Lévai Ferencné        

                                                                                                                igazgató 

 

 



Határozat-tervezet: 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izsák Általános Művelődési Központ 

Szily Kálmán Városi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatát jóváhagyja. Határidő: 

azonnal, illetve 2018.április 28. Felelős:  Mondok József polgármester. 

 

        

 


