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11. napirend: Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled alapító okiratának 
módosítása 

Előterjesztés 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
 
A Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled alapító okiratát az alábbiak miatt 
szükséges módosítani: 
 
Az alapító okiratban fel kell tüntetni a szakmai alapfeladatot, amelyet a könyvtár esetében az 
1997. évi CXL. tv. 55. és 65. §.-a határozza meg. Amennyiben az intézmény a tv-ben felsorolt 
összes feladatot ellátja, úgy elég csak hivatkozni a fenti két paragrafusra. 
Iskola könyvtár működtetésére vonatkozóan pedig a kötelezően ellátandó feladatokat a 
11/1994. MKM rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 
Ezek figyelembevételével kell az alapító okirat 18./ pontját kiegészíteni.  
 
Kérem a módosítást elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
Rábakecöl, 2010. április 21. 
 
 

            Tuba Erik 
          Polgármester 
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Módosító okirat 
 

Beled Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9. §. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, a Közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény /Közokt.tv./  33 §. /1/  c./ pontban meghatározott közoktatási 
intézményt hoz létre, melynek alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg. 
 
1./ Az alapító okirat 18. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
18./ Jogszabályban meghatározott közfeladata:   

- óvodai nevelés 3 éves kortól az iskolai nevelés megkezdéséig 
- alapfokú általános iskolai oktatás 
- közművelődés, művelődési ház, könyvtári feladatok ellátása az 1997. évi CXL. tv.  
  55. és 65. §.-a és a 11/1994. MKM rendelet 3. számú melléklet szerint. 

 
 
 
Beled, 2010. április 20. 
 
 
 
 
Az alapító okirat módosítását elfogadták:  

 

Beled Város Képviselő-testülete       …………………..  Tompáné Balogh Mária polgármester 

 

Dénesfa Község Képviselő-testülete  …………………   Takács Lajos polgármester 

 

Edve Község Képviselő-testülete …………………..    Imre László polgármester 

 

Gyóró Község Képviselő-testülete       ……………………. Ötvös László polgármester 

 

Rábakecöl Község Képviselő-testülete   ……………………  Tuba Erik polgármester 

 

Vásárosfalu Község Képviselő-testülete   …………………….   Molnár Sándor polgármester 
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3. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 

 

Az iskolai (kollégiumi) könyvtárak működése 

Az iskolai (kollégiumi) könyvtár működtetésének szakmai követelményei 

1. Az iskolai (kollégiumi) könyvtár alapkövetelményei: 
- legalább egy olyan, a használók által könnyen megközelíthető helyiség, amely alkalmas az 

állomány (állományrész) szabadpolcos elhelyezésére, és legalább egy iskolai osztály egyidejű 
foglalkoztatására, 

- könyvtárostanár (-tanító) alkalmazása, 
- legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte, 
- szabadpolcos állományrész biztosítása, 
- tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás 

biztosítása. 
2. Az iskolai (kollégiumi) könyvtár gyűjteményének széleskörűen tartalmaznia kell azokat 

az információkat és információhordozókat, amelyekre az iskolai (kollégiumi) nevelő és oktató 
tevékenységéhez szükség van. Az iskolai (kollégiumi) könyvtárnak rendelkeznie kell a 
különböző információhordozók használatához, az újabb dokumentumok előállításához, a 
dokumentumok kiadásához, a könyvtárhasználat nyilvántartásához szükséges eszközökkel. 

3. Az iskolai (kollégiumi) könyvtár kapcsolatot tart a többi iskolai (kollégiumi) könyvtárral, 
a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival, a nyilvános 
könyvtárakkal, és együttműködik az iskola székhelyén működő közkönyvtárral. 

 

Az iskolai (kollégiumi) könyvtár feladatai 

1. Az iskolai könyvtár alapfeladata 
- gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre 

bocsátása, 
- tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, 
- tanórai foglalkozások tartása, 
- az egyéni és csoportos helyben használat biztosítása, 
- könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek 

kölcsönzését. 
2. Az iskolai (kollégiumi) könyvtár kiegészítő feladatai lehetnek különösen: 
- tanórán kívüli foglalkozások tartása, 
- dokumentumok másolása, új ismerethordozók előállítása, 
- számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, 
- tájékoztatás nyújtása az iskolai (kollégiumi) könyvtárak, a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak 
dokumentumairól, szolgáltatásairól, 

- más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, 
- részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
- muzeális értékű iskolai (kollégiumi) könyvtári gyűjtemények gondozása, 
- közreműködés az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában. 
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Az iskolai (kollégiumi) könyvtár működése 

1. Az iskolai (kollégiumi) könyvtár gyűjteményét a tanulók és a pedagógusok igényeinek 
figyelembevételével kell fejleszteni. 

2. A közoktatási intézmény számára vásárolt dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba 
kell venni. A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell 
vezetni. 

3. A szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni az iskolai (kollégiumi) 
könyvtár 

a) könyvtárhasználóinak körét, 
b) a beiratkozás módját, az adatokban bekövetkezett változások bejelentésének módját, 
c) a szolgáltatások igénybevételének feltételeit, 
d) a könyvtárhasználat szabályait, 
e) a nyitva tartás, kölcsönzés idejét. 
4. A szervezeti és működési szabályzatnak a könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó 

rendelkezéseit nyilvánosságra kell hozni. 
5. Az iskolai (kollégiumi) könyvtárban könyvtáros asszisztens az lehet, aki középiskolai 

végzettséggel és legalább középfokú könyvtárosi szakképesítéssel rendelkezik. A könyvtáros 
asszisztens a könyvtáros tanár irányításával közreműködik az állomány nyilvántartásba 
vételével, a raktári rend fenntartásával, az állomány megóvásával, a dokumentumok könyvtári 
szerelésével, adatbevitelével kapcsolatos feladatok ellátásában, továbbá elláthat minden olyan 
feladatot, amely megfelel a szakmai végzettségének. 
 
 
 

55. § (1) A nyilvános könyvtár alapfeladatai: 
a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott fő céljait nyilatkozatban 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. 
(2) A fenntartó kiegészítő feladatokat is meghatározhat. 

 
 

65. § (1) A települési könyvtár a községi, városi, fővárosi könyvtár. 
(2) A települési könyvtár az 55. § (1) bekezdésében foglaltakon túl 
a) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 
b) közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 
c) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 
d) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 
(3) A fővárosi könyvtár a főváros területére vonatkozóan ellátja a 66. §-ban felsorolt 

feladatokat is. 
 
 
 
  
 


