KÖNYVTÁRI ELLÁTÁS 2013. JANUÁR 1-TŐL

A Magyar Közlöny 2012. október 25., számában jelent meg a 2012. évi CLII. törvény muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról. Ez alapján a legfontosabbak:
A nyilvános könyvtári szolgáltatások biztosítása kötelező feladat az önkormányzatok számára, amelyet két féle módon tehetnek meg: önállóan biztosítják a szolgáltatásokat vagy 
megrendelik a szolgáltatást a megyei könyvtárak által létrehozott Könyvtári Szolgáltató Rendszertől (KSZR)
KSZR csatlakozás esetén a területileg illetékes megyei könyvtárral kell megállapodást kötni!

Finanszírozás
	Minden önkormányzat 1140Ft/lakos állami támogatást kap a kulturális feladatok ellátására, függetlenül attól, hogy önálló könyvtárt működtet, vagy megrendeli a szolgáltatást, a feladat ellátására
	A megyei könyvtár a központi költségvetésből kiegészítő támogatást kap a KSZR működtetésére, a szolgáltatások biztosítására Ezt a támogatást kizárólag szolgáltatásokra lehet költeni
	A szolgáltatóhelyek működési kiadásait és a bér jellegű kiadásokat az önkormányzatoknak kell finanszírozni az általuk megkapott támogatásból. 

Amennyiben december 31-ig szerződést kötnek a szolgáltatások megrendelésére, a dokumentumvásárlást és minden szolgáltatással kapcsolatos kiadást a megyei könyvtár finanszíroz az általa kapott kiegészítő támogatásból
	A támogatás minden 5 000 fő alatti településre igényelhető, amennyiben szerződése van a megyei könyvtárral

TEENDŐK
	A települési önkormányzat eldönti és határozatban rögzíti, hogy a nyilvános könyvtári ellátást önállóan vagy a megyei KSZR-hez csatlakozva biztosítja a lakosság számára (hat. idő dec. 15.)

2012. december 31-ig az önkormányzatok szolgáltatás megrendelési megállapodást kötnek a megyei könyvtárral



KIVONAT A KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNYBŐL
 
„IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
ELŐIRÁNYZAT: 17 613,7 millió forint (1140 Ft/fő)
Az előirányzat a települési önkormányzatot illeti meg a muzeális intézményekre, a nyilvános
könyvtári ellátás biztosítására szolgáló feladatainak ellátására, valamint a közművelődés
támogatására…
h) Megyei hatókörű könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása
ELŐIRÁNYZAT: 1 700,0 millió forint
A támogatást a megyei hatókörű könyvtárat fenntartó megyeszékhely megyei jogú város és Szentendre Város Önkormányzata igényelheti a könyvtár által az 5 000 főnél kisebb lakosságszámú – könyvtári szolgáltató helyet működtető – településsel 2012. december 31-éig kötött megállapodások alapján települési lakosságszám kategóriák szerint. 
A lakosságszám kategóriák a következők:
	1 000 fő lakosságszám alatti település,
	 1 001-1 500 fő lakosságszám közötti település,
	 1 501-5 000 fő lakosságszám közötti település.”






