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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 18/2016. (II.18.) sz. határozatával 

fogadta el  az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár  2016. évi munkatervét. 

A munkatervben  a könyvtár nyári zárva tartását  és az állomány ellenőrzését  augusztus 8-29. 

közötti időpontra tervezték, mely azonban nem tartalmazta az állomány leltározásának 

ütemtervét, annak  jellegét, módját, mértékét. 
 

A leltári ellenőrzést, - a leltározás a könyvtári állomány ellenőrzéséről  (leltározásáról)  és az 

állományból történő törléséről szóló  szabályzat kiadásáról szóló  3/1975.  (VIII. 17.) KM-PM 

együttes rendelet -  szabályozza, melynek a 8. §-a kimondja, hogy „ A leltározáshoz a 

könyvtárnak leltározási ütemtervet kell készítenie, amit a fenntartó hagy jóvá.  

A leltározási ütemtervnek  tartalmaznia kell : 

- a leltározás lebonyolításának módját (folyamatos, vagy fordulónapi), 

- a leltározás kezdő időpontját, időtartamát, valamint a záró jegyzőkönyv  (11.§) 

előterjesztésének időpontját, 

- a leltározás mértékét (teljes körű vagy részleges), 

- részleges leltározás esetén az ellenőrzésre kiválasztott részlegek megnevezését, továbbá 

mind a teljes, mind a részleges leltározás esetén az egyes részlegek ellenőrzésének 

időrendjét, 

- a leltározás munkálataiban résztvevő (irányító, felvevő, ellenőrző) személyek nevét.” 
 

A könyvtár állományának teljes körű ellenőrzésére 2007-ben került sor utoljára, a soron 

következő 2012. évi leltározás,  az épület felújítása miatt elmaradt. 

Az intézményvezető tájékoztatása alapján a könyvtár  a  teljeskörű  állományellenőrzését 

fordulónapi zárva tartással kívánja elvégezni  2016. augusztus 8 - augusztus 18.  közötti 

időpontban, melyhez a fenntartó jóváhagyását kéri. 

A leltározási ütemtervet az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet  az előterjesztést tárgyalja meg,  fejtse ki véleményét, tegye meg 

kiegészítését, és a határozati javaslatban  foglaltakat  fogadja el. 

 

Polgár, 2016. július 11. 

 

    Tisztelettel:  

 

Tóth József 

        polgármester 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…….…./2016. (VII.21.)  

 

Polgár   Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete megtárgyalta az Ady 

Endre Művelődési  Központ és  Könyvtár által benyújtott  - Javaslat a 

könyvtári állomány leltározási ütemtervének jóváhagyására - vonatkozó  

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület támogatja, hogy az Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár  2016. augusztus 8 - augusztus 18.  közötti időpontban, az időszaki, 

fordulónapi és teljes körű leltárt elvégezze  az előterjesztés 1. sz. mellékletében 

szereplő leltározási ütemterv alapján. 

 

Határidő: 2016. augusztus 18. 

Felelős: Radics Zoltánné intézményvezető 
 

 


