
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester kerül

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

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság

A napirendi  pont  rövid  tartalma: A József  Attila  Könyvtár  vezetője  kérte,  hogy  a  fenntartó
engedélyezze 11 db elveszett dokumentum állományból való törlését. A könyvek árát 15.169,- Ft
értékben az olvasók megtérítették.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 771-2/2021
Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska Diána

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: 2021. január Ellenőrzés dátuma: 2021. január 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:



Ikt. sz.: 771-2/2021  Tárgy: Törlés könyvtári állományból

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
Pintér Tamás részére

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

A könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló sza-
bályzat kiadásáról szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet értelmében a könyvtári állo-
mányból való törléshez a fenntartó hozzájárulása szükséges az alábbi esetben:

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 11 db dokumentum állományból való
törlésének engedélyezését.  Az olvasók az  elveszett  kiadványok árát  megtérítették,  15.169,-  Ft
értékben, a 2/2020 számú törlési jegyzék alapján.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Szolgáltatási Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. telefon (25) 544-306
e-mail: humanszolg@dunaujvaros.hu  
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Tisztelt Polgármester Úr, kérem egyetértése esetén szíveskedjen a könyvtári állományból
való törlésről szóló, csatolt polgármesteri határozatot aláírni.

Dunaújváros, 2021. január 7.

      
 Tisztelettel:

       Molnár-Osztrocska Diána
osztályvezető



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…  ../2021. (…..) határozata   

a József Attila Könyvtár állományából elveszett, árát megtérített dokumentumok   

állományból való törléséről  

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere hozzájárul ahhoz, hogy a József
Attila  Könyvtár  töröljön a könyvtár  állományából  11 db elveszett  dokumentumot,
amelyek a határozat mellékletét képező, 2/2020 Törlési jegyzéken szerepelnek, és
amelyeknek árát a kölcsönvevők 15.169,- Ft értékben már megtérítették.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  utasítja  a  humán  szolgáltatási
osztály vezetőjét, hogy a törlési jegyzéket terjessze be aláírásra.

    Felelős:  a határozat végrehajtásáért:
                    a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: 2021. január 29.

Dunaújváros, 2021. január

                                                                                        
           Pintér Tamás

                                                                                                  polgármester

Kapják:

1.) DMJV PH Közgyűlési Osztály
2.) DMJV PH Költségvetési és Pénzügyi Osztály
3.) József Attila Könyvtár 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János út 9.
4.) Irattár
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