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KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ügyiratszám: 6347/2014. 
Látta:                                                      (jegyző) 

Pénzügyileg látta:          -             (osztályvezető) 

Ügyintéző: Jávorszki Klára Megtárgyalja: Képviselő-testület         

Előterjesztő: Bogdán Péter igazgató Előzetesen tárgyalja: - Bizottság 

A döntéshez egyszerű             

                    minősített      X     többség szükséges 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni      X          

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni               

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható        

Melléklet:                         - 

Függelék:                           -           

Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: - képviselő 

Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti            rendkívüli         ülésére készült. 

 

Javaslat 
 

a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár  

selejtezéséhez történő hozzájárulásra 
 

 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtárban 2014-ben 136 db sérült, 

elavult, 8 elhasználódott és 17 elveszett dokumentum vár selejtezésre összesen 20.373,- Ft 

értékben.  

 

A könyvtári állomány ellenőrzéséről és az állományból történő törlésről szóló szabályzat 

kiadására vonatkozó 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendeletének (a továbbiakban: 

rendelet) 14. § bekezdése rendelkezik a könyvtár állományból történő kivezetésre (törlésre). 

 

A rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a könyvtár állományában meglévő, de a könyvtár 

rendeltetésszerű feladatainak ellátására alkalmatlanná vált dokumentumok kivezetésre többek 

között természetes elhasználódás, illetve állományapasztás alapján van lehetőség.  

A selejtezni kívánt dokumentumok többsége elavult és elhasználódott. 

 

Az állományapasztásról a rendelet 16. § (1) bekezdése rendelkezik, mely szerint tartalmilag 

elvavult dokumentumok selejtezésére a fenntartó adhat engedélyt. Amennyiben más könyvtár 

nem tart igényt ezen dokumentumokra magánszemélyeknek is eladhatóak.  

 

 

  X  



Mivel a selejtezésre szánt állományrészre más könyvtárak nem tartanak igényt, így a törvényi 

szabályozás 16.§-a szerint a ezen dokumentumok értékesítésre kerülhetnek.  

 

Az elhasználódott és elavult könyveket az intézmény a hagyományos Luca Napi 

Könyvvásáron 50,- forintos egységáron kívánja értékesíteni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi 

Könyvtár selejtezéséhez járuljon hozzá. 

 

 

Felsőzsolca, 2014. november 14. 

 

 

 

        Bogdán Péter 

     Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár  

      igazgatója 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 
 

 

Tárgy:  A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár selejtezéséhez történő 

hozzájárulás  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Felsőzsolcai 

Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár által a 2014-es állományellenőrzéskor 

megállapított 161 db, 20.373,- Ft összértékű dokumentum selejtezéséhez. 

 

Felelős: Bogdán Péter, a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár 

igazgatója 

Határidő: 2014. december 12. 


