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Általános és részletes indokolás
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Martfű Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzatáról szóló 32/2006. (XII.15.)
rendelet módosításáról szóló
…../2019.(…….) önkormányzati rendelethez

A Martfű Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzatáról szóló 32/2006. (XII.15.) rendelet
(továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi indokok alapján kerül sor:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: JAT) ez évi módosítása
lehetővé tette az önkormányzatok számára a helyi önkormányzati rendeletek bevezető részének
a módosítását. A Rendelet ilyen tartalmú módosítása az erre vonatkozó, időközben
megváltozott jogszabályi előírások alapján eddig is szükséges lett volna, de erre így csak most
nyílt lehetőségünk.
Ezen kívül a JAT 3. §-a előírja, hogy az azonos, vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy
hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell
szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos, vagy többszintű. A
jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény, vagy olyan jogszabály rendelkezése,
amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.
A Rendeletben több olyan szabályozás szerepel, amelyet az ágazatra vonatkozó központi
jogszabályok, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, (továbbiakban: Mnyktv.) valamint a
könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről szóló 6/2001. (I.17.) Kormányrendelet
(továbbiakban: Korm.rend.) is szabályoz, ezért indokolt ezeknek a rendelkezéseknek a hatályon
kívül helyezése.
Az Mnyktv. szerint a fenntartó határozza meg a könyvtár használati szabályzatát, de az majd a
központi jogszabályokban foglalt rendelkezésekkel együtt lesz tehát teljes a könyvtárhasználók
számára. Éppen ezért a jelenlegi rendeletmódosítás tervezeténél fontos szempont volt, hogy
azon kívül, amire vonatkozóan az Mnyktv., valamint a Korm. rendeletben a fenntartó kifejezett
szabályozási felhatalmazást kapott, minden olyan szabályozás is megmaradjon, de
aktualizálásra, pontosításra kerüljön, amelyet a központi jogszabályok nem tartalmaznak.
Az Mnyktv. 53. § (2) bekezdése szerint a nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetése
az állam és az önkormányzatok feladata, az 55. § (1) bekezdése pedig meghatározza az
alapfeladatait. Az 56. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg
a következő alapszolgáltatások:
a) könyvtárlátogatás,
b) a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata,
c) az állományfeltáró eszközök használata,
d) információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.
A jogszabály azt is megállapítja, hogy az ezeken kívüli szolgáltatások csak a könyvtárba való
beíratkozással vehetők igénybe, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy ezért a fenntartó döntése
alapján a könyvtár beíratkozási díjat szedjen.

Az 56. § (5) (6) bekezdése alapján a beíratkozott olvasó ingyenesen kölcsönözheti a nyomtatott
és elektronikus könyvtári dokumentumokat és a 16 éven aluliak, valamint a 70 éven felüliek
mentesülnek a beíratkozási díj megfizetése alól, a pedagógusok és a diákok kedvezményeit
pedig más jogszabály (a Korm. rendelet) szabályozza.
A Korm. rendelet 1. §-a szerint az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulók, hallgatók
számára a beíratkozási díjból 50 %-os kedvezményt kell adni, a 3. §-ban pedig megállapítja,
hogy a könyvtári dolgozóknak, valamint a muzeális intézmények és a levéltárak dolgozóinak
nem kell beíratkozási díjat fizetni. A 4. § ad felhatalmazást az önkormányzatok számára a
további mentességek megállapítására, különösen a pedagógusokra, közművelődési
intézmények dolgozóira, felsőoktatási intézmények főfoglalkozású oktatóira, az aktív korú nem
foglalkoztatott személyekre (munkanélküli ellátásban, nyugdíj előtti segélyben részesülők)
vonatkozóan.
Az Mnyktv. 58. § (1) bekezdése előírja, hogy a könyvtárhasználati szabályzatot nyilvánosságra
kell hozni, a (3) bekezdés pedig további könyvtárhasználati feltételek és kedvezmények
meghatározására ad lehetőséget az önkormányzatoknak.
Mindezek figyelembevételével a rendelet módosítására szükség van tehát a korábbi szabályozás
aktualizálása, pontosítása miatt, továbbá a több mint öt éve változatlan könyvtárhasználati
beíratkozási díj kisebb mértékű emeléséhez, az önkormányzat által megállapítható
mentességekhez, a késedelmi díjtétel egységesítéséhez is, melyhez álláspontunk szerint az
indokolás közzététele szükséges.
1.§-hoz: A rendelet bevezető részének a hatályos jogszabályok szerinti módosítását
tartalmazza.
2.§-hoz: A rendelet 2. §-ában meghatározott, a könyvtár szolgáltatásainak igénybevételéhez
kapcsolódó, a központi jogszabályokban nem szabályozott, aktualizált számítógép használati
szabályokat, valamint a kiegészítő könyvtárhasználati feltételeket tartalmazza.
3. §-6. §-hoz: A rendelet 3. §-ában szabályozott kölcsönzéssel kapcsolatos, a központi
jogszabályokban nem definiált szabályozást tartalmazza, az egységesített késedelmi díj
meghatározásával együtt.
7. §-hoz: A rendelet 4. §-ban meghatározott beíratkozási díjjal kapcsolatos szabály pontosítását
és a központi jogszabály felhatalmazása alapján a módosított teljes összegű, valamint
kedvezményes díjtételeket tartalmazza.
8. §-hoz: A rendelet 5. §-ában szabályozott, a könyvtárhasználók által elvesztett, megrongált
könyvtári anyagok díjtételének egységesített díját tartalmazza pontosított formában.
9. §-hoz: A rendeletben található központi jogszabályok által már definiált szabályok hatályon
kívül helyezését, valamint az egységesítés előtti állapot szerinti, a könyvtárhasználók által
elvesztett, megrongált könyvtári anyagok díjtételének hatályon kívül helyezését tartalmazza.

10.§-hoz: A rendeletmódosításról szóló rendelet-tervezet hatályba lépésének idejét
szabályozza.
Előzetes hatásvizsgálat
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Martfű Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzatáról szóló 32/2006. (XII.15.)
rendelet módosításáról szóló
…../2019.(…….) önkormányzati rendelethez
1.) Társadalmi-gazdasági, költségvetési hatása:
A rendelet módosításának társadalmi hatása, hogy a jelenleg elavult szabályozás helyett a
megváltozott jogszabályi környezetnek megfelelő rendelet aktualizált, pontosított és egyszintű
tájékoztatást ad a könyvtár használóinak az alkalmazásra kerülő helyi szabályokról, amelynek
költségvetési hatása nem változik.
2.) Környezeti, egészségi hatása, következményei:
Környezeti és egészségi hatása, következményei a rendelet módosításának nincsenek.
3.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Nem jelent többlet adminisztrációs terhet.
4.) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén nem lenne jogszerű a szabályozás.
5.) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
6.) A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
A jogszabályi rendelkezéseknek történő megfelelés elmaradása.
Martfű, 2019. szeptember 10.

Dr. Papp Antal
polgármester
Látta: Szász Éva
jegyző

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
……/2019.(…...) önkormányzati rendelete
a Martfű Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzatáról szóló 32/2006. (XII.15.)
rendelet módosításáról
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában és A muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 68. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a Martfű Városi Könyvtár
könyvtárhasználati szabályzatáról szóló 32/2006. (XII.15.) rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:
1. § Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Martfű Városi Könyvtár
könyvtárhasználati szabályzatáról szóló 32/2006. (XII.15.) rendelete (továbbiakban:
Rendelet) bevezető része helyébe a következő bevezető rész lép:
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában
és A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a
Martfű Városi Könyvtár használatát az alábbiak szerint szabályozza:
2. § A Rendelet 2. §-a az alábbi (7)-(11) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A könyvtári számítógépet csak regisztrált felhasználó veheti igénybe és azt
alapbeállításai, rendszere, programjai megváltoztatása nélkül köteles használni.
(8) A könyvtári számítógép használat 14 éven aluli gyermek számára naponta 2 óra
időtartamra biztosítható.
(9) A számítógép használat díja:
a) 14 éven aluli gyermek használó esetén egy órát meghaladó használatot követően 300
Ft/ óra,
b) 14 éven felüli használó esetén fél órát meghaladó használatot követően 300
Ft/minden óra.
(10) A könyvtárhasználó köteles a könyvtár dokumentumainak épségét megőrizni,
ellenkező esetben a szándékos károkozót a könyvtár kizárhatja használói köréből.

(11) A 14 éven aluli könyvtárhasználó szülői vagy gondviselői kezességvállalás esetén
használhatja az ingyenesen megillető alapszolgáltatásokon kívüli könyvtári
szolgáltatásokat.”
3. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A könyvtárból egyidejűleg 10 db könyv, 5 db folyóirat, 3 db CD/ DVD
kölcsönözhető.”
4. § A Rendelet 3. §-a az alábbi (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Folyóiratok, CD, DVD kölcsönzési ideje: 1 hét.”
5. § A Rendelet 3. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Késedelem esetén késedelmi díjat kell fizetni, mely esetben a felszólítás költségei is
a kölcsönzőt terhelik.
(5) A késedelmi díj 20 Ft/nap/kölcsönzött könyv, folyóirat, CD, DVD, melynek
megfizetéséig a késedelmes használó a könyvtár szolgáltatásait nem veheti igénybe.”
6. § A Rendelet 3. §-a a következő (6)-(7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A könyvtár a kölcsönzés alatt álló könyvre, folyóiratra, CD-re és DVD-re kérésre
előjegyzést vesz fel, mely esetben azok kölcsönzési ideje nem hosszabbítható.
(7) A kölcsönözni kívánt, könyvtári állományban nem található könyv, folyóirat, CD,
DVD esetén a kölcsönző könyvtárközi kölcsönzést kérhet.”
7. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A könyvtárhasználót ingyenesen megillető alapszolgáltatásokon kívüli szolgáltatások
igénybevételéért fizetendő beíratkozási díj összege:
a) 70 éven aluli munkavállalóknak: 1200 Ft/év
b) érvényes pedagógus igazolvánnyal rendelkező pedagógusoknak: 800 Ft/év
c) munkanélküli, gyermekgondozási ellátásban részesülőknek: 800 Ft/év
d) nyugdíjasoknak: 800 Ft/év”
8.§ A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A könyvtárhasználók az elvesztett, megrongálódott könyv, folyóirat, CD és DVD
pótlásának hiányában ezek mindenkori beszerzési, pótlási költségét kötelesek
megtéríteni.”
9. § Hatályát veszti a Rendelet
a) 2. § (1) bekezdése,
b)2. § (2) bekezdés a/ és c/ pontja,

c) 6. §-a,
d)7. § (2) bekezdése.
10. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Dr. Papp Antal
polgármester

Szász Éva
jegyző

