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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  

2016. november 14-i rendkívüli ülésén 
 

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 

Jelen vannak:  Somogyi Béla - polgármester   

 Nagy András Gábor - alpolgármester,  

Bálintné Balogh Mária, Csizmadi László, Józsa László, Molnár Tibor, Szabó 

Gábor László, Rácz Zsolt, Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - képviselők 

 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila – jegyző 

 

 

 

NAPIREND ELŐTT 
 

Somogyi Béla polgármester úr köszönti a zárt önkormányzati ülésen megjelent Képviselőket, 

majd megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott képviselőből mind a 

9 fő jelen van.   

A Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés napirendi pontját és megállapítja, 

hogy 9 igen szavazattal a Testület az alábbiak szerint elfogadta azt:  

 

1. Nyilvános könyvtári fenntartói nyilatkozat elfogadása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester  

 

 

Napirend tárgyalása 
 

1. Nyilvános könyvtári fenntartói nyilatkozat elfogadása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester  
Írásos anyag az előterjesztéshez mellékelve 
 

Somogyi Béla polgármester az alábbiakat ismerteti a Képviselőknek: 

2016 novemberében könyvtári szakértői vizsgálat lesz, melynek része a törvényben előírt 

alapkövetelmények ellátása és a fenntartói nyilatkozatban vállaltak betartása.  

A vizsgálat során szükséges a Fenntartói nyilatkozat megléte, amely a nyilvános könyvtárak 

jegyzékén szereplő könyvtárak esetében új követelmény.  

A fenntartói nyilatkozatot a 120/2014.(IV.08) Kormányrendelet alapján kell elkészíteni. 

Józsa László képviselő: 2 hete érkezett a levél, amiben tájékoztatták, hogy könyvtári 

szakértői vizsgálatra kerül sor november 25.-én. A vizsgálat szempontrendszerét megkapták, 

így fel tudnak rá készülni. Visszamenőleg több évre ellenőrzi a szakértő a könyvtárat. A 

vizsgálat során az elvárt dokumentumok között szerepel a Fenntartói nyilatkozat, ami új 

követelmény, és nem rendelkeznek vele. A gyakorlatban eddig is így működött a könyvtár, 

de írásban is meg kell lennie ennek a nyilatkozatnak. 
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Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a Testület:  
 

169/2016. (11.14.) sz. K.t. határozat: 
 

a nyilvános könyvtári fenntartói nyilatkozatról 

1. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 120/2014.(IV.08) 

Korm.rendelet 2.§ (3) bekezdése alapján a Bessenyei György Művelődési Ház és 

Könyvtár nyilvános könyvtári ellátás fenntartása érdekében az alábbi nyilatkozatot 

teszi: 

„Fenntartói nyilatkozat 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata, mint a Bessenyei György Művelődési Ház és 

Könyvtár fenntartója   

 

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 szolgáltatásait beépíti a helyi esélyegyenlőségi programba,  

g) a könyvtár szükség esetén nemzetiségi könyvtári ellátást is biztosít.” 

 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 
Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a rendkívüli ülésen a 

megjelenést és az ülést bezárta. 

 
K.m.f. 

        

 

Somogyi Béla       Szatmári Attila 
polgármester           jegyző 


