
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2014. november 13-án 13,00 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében
               megtartott –  rendkívüli képviselő-testület üléséről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján
                         Klajzsovics Ferenc képviselő jelezte távolmaradását

Napirend:    1. Művelődési ház és könyvtári állásra pályázat kiírása
                      2. Egyebek

Juhász István polgármester
Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt 
megnyitja. 
Javasolom,  hogy  2  napirendi  pontot  tárgyaljunk  a  művelődési  ház  és  könyvtári  állásra 
pályázat kiírása és egyebek.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan elfogadják a javasolt napirendi 
pontokat.

Juhász István     polgármester
Megkérem a jegyzőnőt, hogy a napirenddel kapcsolatban tájékoztassa a testületet.

dr. Zsiga Szilvia jegyző
Két lehetőségünk van, az egyik hogy marad minden úgy, mint eddig volt, de akkor Süvegesné 
helyére felsőfokú képesítéssel kell alkalmazni valakit és külön kell választani a művelődési 
házat és a könyvtárat, mert nem önálló intézmény, de ha így marad önállónak kell lenni.
A másik lehetőség, hogy a fiókkönyvtárként működne a könyvtár, akkor nem kell felsőfokú 
végzettség. A Bródy Sándor Megyei Könyvtár fiókkönyvtára lennénk. 

Jancsó István   képviselő  
Ketté lehet venni a művelődési házat és a könyvtárat ?

dr. Zsiga Szilvia jegyző
Nem célszerű ketté venni.
Ha fiókkönyvtárként működne a könyvtár, akkor hoznak könyveket, rendszeresen frissítik az 
állományt.

Körömi Kázmér képviselő
Hányan olvasnak rendszerese, hány tagja van a könyvtárnak ?

dr. Zsiga Szilvia jegyző
Kb. 300 könyvtártag van, de sok olyan olvasó van, aki nem tag.

Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez.
Havi 120 db könyvet hoznának és minimum 4 rendezvényt hoznak évente, ennek fejébe nem 
kell fizetni semmit, mert a normatívát ugyanúgy megkapjuk főre vetítve.
Ha bekerülnénk csak jól járnánk, anyagilag kedvezőbb.
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dr. Zsiga Szilvia   jegyző  
Szoros a határidő, november 15-ig kell leadni a csatlakozási igényünket, mert csak így tudják 
biztosítani, hogy 2015.01.01.től fiókkönyvtárként működjön a könyvtár.

Juhász István polgármester
Ha nem csatlakozunk,  akkor  minden  marad  így és  1 embert  kell  alkalmazni,  2  felsőfokú 
végzettséggel, ha belépünk, akkor 1 fő elég és középfokú végzettséggel, plusz rendezvényeket 
is kapunk.

Gémes Virág képviselő
Miért éri ez meg a Bródy Sándor Könyvtárnak és ha csatlakozunk vissza lehet-e csinálni ?

Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez.
Azért  éri  meg  a  megyei  könyvtárnak,  mivel  az  állami  támogatást  megkapja  a 
fiókkönyvtárakra is. Vissza lehet csinálni, ha úgy döntene a testület.

Mészáros Józsefné képviselő
Tehát ha csatlakozunk 1 főt alkalmaznánk 8 órában és szakfeladatként maradna a művelődési 
ház. Nekünk könnyebbség lenne, ha csatlakozunk.

Juhász István polgármester
A határidő szoros, november 15-ig kell  jelezni,  hogy csatlakozunk, egyszerűbb és olcsóbb 
lenne a fiókkönyvtárként való működés.

Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez.
7 település csatlakozott most, mi leszünk a 8., ha a testület úgy dönt. 
Süvegesné Marika december 31-én megy nyugdíjba. 

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy csatlakozzunk a Bródy Sándor 
Megyei Könyvtárhoz, szerződést kössünk velük. 
A  művelődési  ház  és  könyvtár  vezetői  állásra  kiírjuk  a  pályázatot,  minimum  középfokú 
végzettséggel.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

128/2014.(XI.13.) h a t á r o z a t a
Apc  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  128/2014.(XI.13.)  számú  határozatában 
kijelenti,  hogy  az  1997.évi  CXL.  törvény  64.§  (1)  pontja  értelmében  kötelező  települési 
könyvtári ellátási feladatát 2015. január 1-jétől a következők szerint látja el:

I. A településen nyilvános könyvtárat intézményként nem tart fenn.
II. A települési könyvtári ellátást az 1997. évi CXL. Törvény 64.§ (2) rendelkezés 

értelmében nyilvános könyvtár szolgáltatásának megrendelésével biztosítja.
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III. A nyilvános könyvtári szolgáltatás megrendelésére a Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtárral szerződést köt.

A határozat indoklása:
1. A települési önkormányzatnak nincs módja arra, hogy eleget tegyen az 1997. évi CXL. 

Törvény 54.  §.  (1)  bekezdésben meghatározott,  nyilvános  könyvtárak  fenntartására 
vonatkozó alapkövetelményeknek.

2. A  helyi  könyvtár  nem  tudja  ellátni  a  az  1997.  évi  CXL.  Törvény  55.  §.  (1) 
bekezdésben meghatározott alapfeladatokat.

3. A könyvállomány korszerűsítésére nincs megfelelő anyagi forrás.
4. Nincs lehetőség szakképzett könyvtáros alkalmazására.

A művelődési ház és könyvtár vezetői állásra a képviselő-testület pályázatot ír ki, minimum 
középfokú végzettséggel.

Megbízzák a jegyzőt a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2014.11.15.

Felelős:     jegyző

Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez.
Megérkezik a tűzifa a héten fel kell vágni, mert rönkökben szállítják és ki is kell szállítani a 
lakóknak. Meg kellene beszélni, hogy ezt hogy oldjuk meg.

Körömi Kázmér képviselő
Laczik vállalja, hogy kihordja saját gépkocsival, csak a gázolajat kell kifizetni neki.

Juhász István polgármester
Saját autóval szállít, az autó is romlik, üzemanyag, fűrész használat, üzemanyag.

Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez.
2  db  láncfűrészünk  volt  tavaly,  1  teljesen  tönkrement.  Szarvas  Sándor  és  Laczik  József 
vállalja, hogy saját láncfűrésszel ők is vágják, de üzemanyagot és láncot kérik kifizetni.

Mészáros Józsefné képviselő
Javasolom szavazzunk meg egy összeget, 100.000,-Ft-ot javasolnék. 

Juhász István polgármester
Kérem  a  képviselőket  szavazzanak,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy  a  tűzifa  összevágásához  és 
kiszállításához 100.000,-Ft-ot tegyünk.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
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APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

129/2014.(XI.13.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a szociális tűzifa összevágásának és kiszállításának 
költségeit és az alábbi határozatot hozzák:
A  képviselő-testület  100.000,-Ft-tot  biztosít  a  szociális  tűzifa  összevágásának  és 
kiszállításának költségeire.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2014.11.30.

Felelős:     jegyző

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 
ülést 14.40 órakor bezárja.

kmft.

Juhász István     dr. Zsiga Szilvia
polgármester             jegyző


