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Képviselő-testülete részére
Sándorfalva
Tisztelt Képviselő-testület!
A Sándorfalvi Kulturális Központ Petőfi Emlékkönyvtára tevékenységét a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény valamint Sándorfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi
közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete alapján
végzi.
Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről 55. § (1) rögzíti a nyilvános könyvtár alapfeladatait és alapszolgáltatásait,
továbbá a nyilvános könyvtár ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásainak körét:
Az 55. § rögzíti a könyvtár alapfeladatait, többek között az internethasználattal
összefüggésben a következőket:
d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
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.
56. § (1) A könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak
igénybevételére.
(2) A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:
a) a könyvtárlátogatás,
b) a könyvtár által kijelölt gyűjtemények helyben használata,
c) az állományfeltáró eszközök használata,
d) információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól,
(3) A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználónak adatait
beiratkozási díj nélkül regisztrálhatja.

(4) A (2) bekezdésben felsoroltakon kívüli szolgáltatások a könyvtárba való beiratkozással
vehetők igénybe. A beiratkozásért a fenntartó döntése alapján beiratkozási díj szedhető.”
A 33/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
szabályozza a térítésmentes és térítésköteles szolgáltatások körét:
„11. § (1) Díjmentes szolgáltatások körébe tartozik mindazon közművelődési tevékenység,
amelyet az Önkormányzat célzott feladatként finanszíroz a Kulturális Központ tevékenységi
körében.
(2) Díjköteles szolgáltatások körébe tartozik minden olyan kulturális vagy üzleti célú
tevékenység, amely a közművelődési intézmény saját költségvetéséből közvetlen kiadással
jár.
(3) A díjköteles tevékenységek ellenszolgáltatásainak mértékét a közművelődési intézmény a
piaci viszonyoknak megfelelő árképzés alapján alakítja ki.”
Mint ahogyan a hivatkozott törvény sem, az önkormányzati rendelet sem minősíti ingyenes
alaptevékenységnek az internethasználatot.
A könyvtár használatával összefüggő szabályokat a Házirend rögzíti, amely a Szervezeti és
Működési Szabályzat 12. számú melléklete. A Petőfi Emlékkönyvtárban az e-Magyarország
ponton biztosított az internet elérési lehetőség percenkét 5 forint, azaz óránként 300 forint
ellenében. 2015. évben az intézménynek ebből 534.355 Ft bevétele származott (azaz napi
1908 Ft, ami jelen feltételek mellett napi 6 órányi számítógép használatot jelent). Az
intézmény 2016. évi elemi költségvetése tartalmazza az ebből származó bevétel tervezését, az
egyéb különféle működési bevételek között tervezve.
A Petőfi Emlékkönyvtárban mint eMagyarország Ponton térítésmentesen igénybe
vehető szolgáltatások:
− Ügyfélkapu használata












−
−
−
−
−
−

Felvételi jelentkezés középiskolákba, felsőoktatási intézményekbe
Adatközlés a statisztikai hivataloknak
Jövedelemadó bevallás, értesítés a kivetett adóról
Társasági adó bevallás, értesítés
Áfa bevallás, -értesítés
Gépjárművezetői engedély ügyintézés
Születési anyakönyvi kivonat ügyintézése kérvényezés, kiadás
Házassági anyakönyvi kivonat ügyintézése kérvényezés, kiadás
Lakcímváltozás bejelentése (lakcímigazolvány pótlás, csere)
Útlevéligénylés és útlevéllel kapcsolatos egyéb ügyintézés
Járművek nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézés, járműigazgatás (új, használt és
importált gépjárművek forgalomba helyezése, műszaki vizsgáztatása,
járműigazgatási ügyek)
Vámáru-nyilatkozatok benyújtása, kezelése
Munkavállalók gyermekei után járó pótlékok igénylése
Álláskeresés interneten keresztül az Áfsz állásajánlataiban
Állásbejelentés interneten keresztül az Áfsz állásadatbázisában
Munkavállalók és foglalkozatók számára nyújtott szolgáltatások (munkáltatók
bejelentési kötelezettségének elősegítése, munkavállalók számára betekintési
lehetőség a róluk benyújtott információkba)
Közkönyvtári katalógusok hozzáférhetősége keresési lehetőségek elérése 1954-ig
visszamenőleg

− Munkanélküli járadék igénylése
− Tanulói ösztöndíj megpályázása
− Rendőrségi on-line bejelentések, feljelentések
Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások díjszabása
Fénymásolás, nyomtatás (fekete-fehér)
Egyoldalas
Kétoldalas

A/4

A/3

20,- Ft /db
30,- Ft /db

30,- Ft /db
50,- Ft /db

Fénymásolás, nyomtatás (színes)
Telítettség alapján

A/4

A/3

Önéletrajz képpel vagy szöveg 75,- Ft /db 11-50%
100,- Ft /db 200,- Ft /db
51% felett
150,- Ft /db 250,- Ft /db
Faxolás
Telefax küldés A/4-es országon belül
Telefax küldés A/4-es Európán belül
Telefax fogadás

500,- Ft /oldal
800,- Ft /oldal
100,- Ft /oldal

Informatika
Számítógép használat (óránként)150,- Ft/ óra ( pl. szövegszerkesztés, Word, Excel-használat)
Internet használat
5,- Ft/perc
Szkennelés
50,- Ft/oldal
Spirálozás
1-20 oldal
21-50 oldal
51-100 oldal
100 oldal felett

260,- Ft
310,- Ft
380,- Ft
460,- Ft

Hőkötés
1-20 oldal
21-50 oldal
51-100 oldal
100 oldal felett

150,- Ft
210,- Ft
260,- Ft
305,- Ft

Laminálás (fóliázás)
A/4-es méret
A/3-as méret

260,- Ft
350,- Ft

Kiadványszerkesztés
A/4-es szövegszerkesztés

200,- Ft

Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a számítógép-, illetve internethasználat
díjmentességét, 534.355 Ft bevétel-kieséssel számolhatunk.
Az internethasználat időbeni megkötés nélküli ingyenessé tétele esetén a számítógép
használat korlátozására nincs lehetőség, hiszen ezeken a gépeken a szabadidős jellegű
tevékenység, játékok tiltása nem elfogadható, ezért rendkívül fontos a prioritások
meghatározása.
Mivel 4 db számítógép áll az olvasók, információt keresők rendelkezésére, az eMagyarország
Pont zökkenőmentes működtetése érdekében mindenképpen szükséges 1 db számítógép
kijelölése kizárólag ezen funkciók betöltésére.
Onnantól kezdve, hogy ingyenessé válik az internethasználat, nem korlátozható sem időben,
sem használói körben, ezért az esélyegyenlőség biztosítása érdekében egy kijelölt
időintervallumot érdemes meghatározni. Abban az esetben, ha időbeni korlátozás nincs az
internethasználat tekintetében, előfordulhat, hogy torlódás keletkezik a számítógépek előtt,
illetve az internetezés parttalanná válik. Ezt előjegyzéssel, vagy sorszám-húzással lehet
megoldani. Korábbi tapasztalat – ingyenes számítógép-, illetve internethasználat kapcsán,
főként gyerekek esetében – hogy addig ültek a gép előtt, míg a könyvtár 18:00 órakor be nem
zárt.
Ezeken túlmenően a fokozottabb igénybevétel következményeként várható az eszközök
élettartamának csökkenése, meghibásodása, ezzel megemelkedik a szervizelésük költsége. Az
eszközök javítására, pótlására nagyobb keretösszeg elkülönítésére lesz szükség.
Amennyiben az első óra internethasználat ingyenessége kerül bevezetésre, azt kell rögzíteni,
hogy ez kölcsönzési naponként és személyenként értendő-e. Szigorúan dokumentálnunk kell
az adott kölcsönzési napon adott személy által igénybevett 1 órát.
Sándorfalva lakosságszámához közeli lélekszámú település könyvtárának könyvtárhasználati
szabályzatát megvizsgálva – könyvtárunk ezzel ritka kivételnek számít, hiszen jellemzően 700
és 2000 Ft közötti éves beiratkozási díjakról beszélhetünk az ekkora települések, és hasonló
nagyságrendű állománnyal rendelkező könyvtárak esetében. Az is elmondható továbbá, hogy
az éves beiratkozási díjat megfizetők – az általunk vizsgált települések esetében - 150 Ft/ óra
és 300 Ft/ óra közötti térítési díjat fizetnek az internethasználatért.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az előterjesztésben foglaltak alapján két –alternatív- határozati javaslatot készítettünk elő.
Érdemi döntés csak egy javaslatról születhet.
______/2016. (IV.28.) Kt. határozat
Tárgy: A Sándorfalvi Kulturális Központ Petőfi Emlékkönyvtárában ingyenes internethasználat biztosítása
„1. döntési alternatíva”
Határozati javaslat
Sándorfalva Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Sándorfalvi Kulturális
Központ Petőfi Emlékkönyvtárában ingyenes internet-használat biztosítása tárgyú
előterjesztést és úgy határoz, hogy a jelenleg érvényben lévő szabályozáson nem változtat. A
képviselő-testület az ingyenes használat ismételt átgondolására a 2017. évi költségvetési

rendelete megalkotásakor – az Európai Uniós és hazai pályázatokkal összefüggő
városfejlesztés vállalt éves pénzügyi kötelezettségvállalásainak ismeretében - ismét visszatér.
Határozatról értesül:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Feketéné Bárkányi Ilona igazgató
4. Irattár
„2. döntési alternatíva”
Határozati javaslat
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Sándorfalvi
Kulturális Központ Petőfi Emlékkönyvtárában ingyenes internethasználat biztosítása
tárgyú előterjesztést és úgy határoz, hogy biztosítja Sándorfalva lakossága számára az
ingyenes internethasználatot 2016. május 15. napjától a könyvtárban rendelkezésre álló
számítógéppark, mint technikai korlát nyújtotta lehetőségek között.
Határidő: 2016. május 15.
Felelős: Feketéné Bárkányi Ilona igazgató
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a költségvetési rendeletmódosítás előkészítésére,
mely szerint Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete 3. mellékletének
108. során biztosított fejlesztési tartalék előirányzatból időarányosan 313.000 Ft-ot
átcsoportosít a Központi irányító szervi működési célú támogatás folyósítása jogcímre
(intézményfinanszírozás), mely így a határozat 1. pontja szerinti döntés fedezetét képezi a
Sándorfalvi Kulturális Központ költségvetésében.

Sándorfalva, 2016. április 18.
Tisztelettel:

Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester

