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Községi Könyvtár Halimba és az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT)
nyitva tartásának változása

E L ŐT E R JE SZT É S
a Képviselő-testület 2015. május 27-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (VIII. fejezet
záró rendelkezések) a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásáról szóló
IV. 1. d.) alpontjában a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési
feladatainak támogatási előirányzata 8 721 millió forint, ami fajlagos összegként 1 140
forint/fő, de településenként legalább 1 200 000 forint támogatást jelent.
A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv-ben,
valamint a Kult. tv-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak
ellátásához.
A kiegészítő szabályok 6. A IV. pont szerinti támogatásra vonatkozó speciális kiegészítő
szabályok c) alpontjában a IV.1.d) alpont szerinti támogatás jogszerű felhasználásának
feltételeként előírja, hogy a települési önkormányzat biztosítsa a nyilvános könyvtár,
könyvtári szolgáltató hely és a közművelődési intézmény, közösségi színtér nyitva
tartását a hét valamely szabadnapján vagy munkaszüneti napján (szombat vagy
vasárnap) is.
Továbbá a települési önkormányzat biztosítsa a közösségi színtér nyitva tartását
havonta legalább egy alkalommal 21 óráig.
A fenti jogszabálynak megfelelően Halimba Község Önkormányzatának felül kell vizsgálni
és módosítani a könyvtár és az IKSZT nyitva tartását, a támogatásra vonatkozó speciális
kiegészítő szabályok szerint, a támogatás jogszerű igénybevételének érdekében.
Halimba Község Önkormányzata az általa fenntartott Községi Könyvtár Halimba Szervezeti
és Működési Szabályzatában hétfői és csütörtöki napokon 16 órától 18 óráig terjedően
határozta meg a könyvtár nyitva tartását. Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT)
nyitva tartását az intézmény házirendjében az alábbiak szerint határozták meg:
hétfő: szünnap
keddtől péntekig: 10.00 – 18.00 óráig
szombat: 14.00 – 19.00 óráig.
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A fenti speciális kiegészítő szabályoknak megfelelően az alábbiak szerint szükséges
módosítani a nyitva tartásokat:
 a könyvtár esetében hétfői és csütörtöki napokon 16 órától 18 óráig, szombati napon
9 órától 11 óráig,
 az IKSZT esetében pedig
hétfő: szünnap
keddtől péntekig: 10.00 – 18.00 óráig
szombat: 14.00 – 19.00 óráig, minden hónap utolsó szombati napján pedig 14 órától
21 óráig.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
H A T Á R O ZA T I J A V A S L A T
1. A Képviselő-testület 2015. június 1. napjától
a Községi Könyvtár Halimba nyitva tartási
idejét hétfői és csütörtöki napokon 16 órától
18 óráig, szombati napon 9 órától 11 óráig, az
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT)
nyitva tartását pedig az alábbiak szerint
határozza meg:
hétfő: szünnap
keddtől péntekig: 10.00 – 18.00 óráig
szombat:

14.00 – 19.00 óráig,

minden hónap utolsó szombati napján pedig:
14.00 - 21.00 óráig.
2. A Képviselő-testület 2015. június 1. napjától a
Községi Könyvtár Halimba könyvtárosának
megbízási díját bruttó 37.500, azaz
harminchétezer-ötszáz forintban állapítja meg.
3. A
Képviselő-testület,
mint
fenntartó
felhatalmazza a polgármestert a szervezeti
dokumentumok
fentiek
szerinti
jóváhagyására, és a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

Halimba, 2015. május 26.
Tóbel János
polgármester

