
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. január 17.

Javaslat a József Attila Könyvtár állományából elveszett, árát megtérített dokumentumok ál-
lományból való törlésére

El  őadók: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály vezetője
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző

Meghívott: Tóth Éva, intézményvezető 
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság  2019. 01.15.

gazdasági és területfejlesztési bizottság    2019. 01.15.

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019. 01.15.
A napirendi  pont  rövid  tartalma: A József  Attila  Könyvtár  vezetője  kérte,  hogy  a  fenntartó
engedélyezze 20 db elveszett dokumentum állományból való törlését. A könyvek árát 37.093 Ft
értékben az olvasók megtérítették.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 1226-3/2019
Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: ---
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: ---
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos 
Leadás dátuma: 2019. január 10. Ellenőrzés dátuma: 2019. január 10.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:
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JAVASLAT 

a József Attila Könyvtár állományából elveszett, árát megtérített dokumentumok állomány-
ból való törlésére

Tisztelt Közgyűlés!

A József  Attila  Könyvtárban tartott  belső ellenőrzési  vizsgálat  hívta fel  a  figyelmet  arra,  hogy a
3/1975.(VIII.17.)  KM-PM együttes  rendelet  a  20.§  szerinti  esetekben  a  fenntartó  hozzájárulását
feltételezi:

Kivezetés (törlés) az állomány nyilvántartásból

„20.  §  (1)  A  könyvtár  által  kikölcsönzött  és  a  kölcsönvevőnél  elveszett,  vagy  megsemmisült,

megrongált (a továbbiakban együttesen: elveszett) dokumentum esetén a (2)-(4) bekezdésekben

foglalt rendelkezések szerint kell eljárni, a dokumentum jellegének figyelembevételével.

(2) Ha az elveszett dokumentumot - jellegénél fogva - egy másik példány érdemben pótolhatja, 
a kölcsönvevőtől a könyvtár a dokumentum másik példányát elfogadja. Amennyiben a 
dokumentumot annak másolata is érdemben helyettesítheti, a kölcsönvevő a kárt - a könyvtár 
igényétől függően - a dokumentumról a könyvtár által meghatározott technikával készült 
másolattal, vagy e másolat előállítási költségének megtérítésével is pótolhatja.

(3) Ha az elveszett dokumentumot annak másik példánya vagy másolata érdemben nem 
pótolhatja, a könyvtár a kölcsönvevőtől a dokumentum antikvár-forgalmi becsértékének 
pénzben való megtérítését követelheti.

(4) Ha az elveszett dokumentum ... tervszerű állományapasztás címén már selejtezhető 
lenne, és a kölcsönvevő azt a dokumentum másik példányával nem pótolta, a könyvtár a 
fenntartó előzetes hozzájárulásával a dokumentum beszerzési árát és az esetleges köttetési
költségét igényelheti.”

A József Attila  Könyvtár igazgatója mellékelt levelében kéri 20 db dokumentum állományból való
törlésének engedélyezését. Az olvasók az elveszett kiadványok árát megtérítették, mintegy 37 E Ft
értékben, a 3/2018 számú törlési jegyzék alapján.

Az előterjesztést az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság, a gazdasági és területfejlesztési
bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a január 15-ei rendkívüli  ülésén, a
közgyűlési előterjesztések postázása után tárgyalta,  így a bizottsági vélemények ismertetésére a
közgyűlés ülésén, szóban kerülhet sor.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2019. (I.17.) határozata

a József Attila Könyvtár állományából elveszett, árát megtérített dokumentumok állo-
mányból való törléséről
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a József Attila Könyvtár töröljön a
könyvtár állományából 20 db elveszett dokumentumot, amelyek a határozat mellékletét képező,
3/2018  Törlési  Jegyzéken  szerepelnek,  és  amelyeknek  árát  a  kölcsönvevők  pénzben  már
megtérítették.

Felelős: - a határozat közléséért:

     a polgármester

  -  a határozat közlésében való közreműködésért:

     a humán szolgáltatási osztály vezetője

     a határozat végrehajtásáért: a József Attila Könyvtár vezetője

Határidő:  - a határozat közlésére: 2019. január 31.

      - a határozat végrehajtására: 2019. február 28.

Dunaújváros, 2019. január 17.

Izsák Máté
az oktatási, kulturális, ifjúsági

és sportbizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke

                                                                 Hingyi László sk.
         a gazdasági és területfejlesztési 

                                      bizottság elnöke
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	Kivezetés (törlés) az állomány nyilvántartásból

