
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. december 29-én tartott rendkívüli 
ülésén.

Az ülés helye: Községháza tanácskozóterem.

Jelen vannak: Gyuricza  László,  Járdi  József,  Kiss  István,  Kocsis  Károlyné,  Nagy Gyula,  
Nagy Jenő Zoltán, Szabó László, képviselők,
Dusnoki Csaba polgármester
Botykai János jegyző

Távollévő képviselők: dr. Iván Katalin, Kothencz József, Schill Tamás, Szamosközy Tamás

Dusnoki  Csaba  polgármester: Köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja  az  ülés 
határozatképességét, 8 fő, ismerteti a napirendet, és az ülést megnyitja.

A képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal megállapítja az alábbi napirendet:

N A P I R E N D 

1.) Iskolán belüli könyvtár kérdésének tárgyalása és érdemi határozat meghozatala

1. sz. napirend tárgyalása

Tárgy: Duna-menti Közoktatási Társulás helyi könyvtára működése, finanszírozása.

Előterjesztő: Szabó László képviselő, DKT igazgatója
         (írásbeli előterjesztés csatolva) 

Szabó  László  képviselő,  DKT  igazgató: A  közoktatási-közművelődési  intézményrendszer 
2007.  évben  megkezdett  átalakítási  folyamatának  utolsó  állomása  a  községi  könyvtár 
átszervezése.
Valóban szükség van ezen kérdés átgondolására, hiszen a könyvtár működési feltételei, nyitva 
tartás,  könyvtáros  8  órában  történő  foglalkoztatása  még  a  nagyobb  lakosságszám  és 
gyermeklétszám tekintetében lett megállapítva. 
A könyvtár  nyitva  tartásának meghatározása szorosan összefügg a könyvtáros  alkalmazási 
feltételeivel. Munkáltatói intézkedés kapcsán kinevezés módosítására került sor, mely alapján 
heti 20 órás nyitva tartás lett megállapítva és természetesen az illetmény is ennek arányában 
került  megállapításra.  A  munkavállaló  ezt  a  kinevezés-módosítást  nem fogadta  el.  Ebből 
következik,  hogy  a  munkáltatónak  fel  kell  mondania.  Ennek  pénzügyi  vonzata  az 
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előterjesztésben részletezett, a munkáltatót mindösszesen 3.922.300,-Ft bér + 1.255.136,-Ft 
járulék fizetése terheli.
A képviselő-testületnek két lehetősége van. Egyik esetben változatlanul  hagyja a könyvtár 
működését 2012-ig, amikor is a könyvtáros betölti a 62. életévét és öregségi nyugdíjra szerez 
jogosultságot. A másik esetben pedig a könyvtár nyitva tartását heti 20 órában határozza meg, 
és biztosítja az ebből következő munkáltatói intézkedés kiadás-többletét.
Javaslom  a  képviselő-testületnek,  hogy  amennyiben  a  könyvtár  működési  feltételeinek 
változatlanul hagyása mellett dönt, akkor valóban 4 évig ne kerüljön napirendre ez a téma.

Dusnoki  Csaba  polgármester: Úgy  tudom,  hogy  már   két  éve  is  téma  volt  a  könyvtár 
működtetése, de akkor nem került sor döntésre, pedig akkor még az önkormányzatnak nem 
jelentett volna ekkora többlet kiadást. Nekem is az a véleményem, hogy vagy eldöntjük most, 
a  könyvtár  működtetésével  kapcsolatos  intézkedést,  vagy  megvárjuk,  amíg  a  könyvtáros 
kezdeményezi a nyugdíjazását.
Ettől kevesebbe nem kerül, ha egy év múlva hozzuk meg döntésünket, esetleg még többe, ha 
már a jubileumi jutalomra is jogosulttá válik.
A  képviselő-testület  az  intézményrendszer  korszerűsítésével,  átalakításával  már  a  társulás 
létrehozásával is próbálkozott. Mindezen lépésekre azért van szükség, hogy minél korszerűbb 
intézményrendszer jöjjön létre, szakmailag képzett fiatal pedagógusokat tudjunk alkalmazni.
A prémium években való részvételre is azért van szükség, hogy kiadásainkat csökkentsük és 
egy megfiatalodott csapattal tudjunk dolgozni, akik szakmailag képzettebbek.
Felül  kell  vizsgálni,  hogy  valójában  szükség  van-e  a  könyvtár  8  órában  történő 
működtetésére.  A Pénzügyi Bizottsággal  már  tárgyaltunk a könyvtáros  munkaviszonyának 
megszüntetéséről és a heti 20 órás nyitva tartásról, ennek pénzügyi kihatásairól. Valójában 
1.813.000,-Ft plusz kiadásról van szó, hiszen a költségvetésbe a 2009. évi bér már beépítésre 
került.
Ha most nem döntünk, akkor valóban ne nyúljunk a könyvtár ügyéhez, mert jövőre akkor 12 
hónap + 5 hónap jubileumi jutalom kifizetés van. Most már a plusz 4 hónap mindenképpen jár 
a Kjt. szerint, 2006-ban ez még nem járt volna. 

Nagy Gyula alpolgármester: Ha most nem döntünk a felmentéséről és 2010. május hónapig 
dolgozik  akkor  a  14  havi  bér  +  4  hónap  végkielégítés  +  5  hónap  jubileumi  jutalom  is 
megilleti, tehát mindenképpen többe kerül az önkormányzatnak.

Dusnoki  Csaba  polgármester: Pénzügyileg  ettől  jobb  helyzetbe  nem  kerülhetünk  a  mai 
jogszabályok  alapján.  Ha  nem  számolunk  az  intézményátszervezéssel,  marad  minden  a 
régiben, 2012-ig alkalmazzuk a könyvtárost,  akkor sem tudunk pénzt megtakarítani.  Ezt a 
pénzt ki kell fizetni ahhoz, hogy most le tudjuk zárni ezt az ügyet. Ettől csak több pénzbe 
kerülhet, ha most kivárunk és esetleg a munkavállaló mond fel, akkor, amikor már a jubileumi 
jutalom is jár neki.

Kocsis Károlyné képviselő: Pénzügyileg úgy járnánk jobban, ha most felmondanánk, és nem 
foglalkoztatnánk tovább 2012-ig?

Dusnoki  Csaba  polgármester: Igen,  ha  2012-ig  betervezzük  a  bérét,  tovább  nincs  miről 
tárgyalni. De ha most elküldjük, az 5 havi jubileumi jutalom nem illeti meg és a többi évre 
sem kell külön bért tervezni és fizetni. Tehát így nézve spórolni tudunk.

Kocsis Károlyné képviselő: Most csak a száraz pénzügyi oldalát nézzük, kiderült, hogy akkor 
sem jobb a helyzet, ha 2012-ig kivárunk. Teljesen egyetértek a 4 órás nyitva tartással, mivel a 
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lakosságszám  és  a  tanulói  létszám  is  így  indokolja.  A  szakképzett  fiatal  pedagógusok 
felvételével szintén egyetértek.
Javaslom, hogy a könyvtár nyitva tartását heti 20 órában határozzuk meg, és biztosítsuk az 
ebből következő munkáltatói intézkedés többlet kiadását.

Dusnoki Csaba polgármester: Egyszerűbb, ha most úgy döntünk, hogy átalakítjuk a rendszert. 
Felmondunk a könyvtárosnak, mivel nem hajlandó 4 órában tovább dolgozni, a felmentési 
időből 4 hónapot ledolgozik, kifizetjük a járandóságát, és az ügyet lezárjuk. 
A fiatalítás és átalakítással kapcsolatban mindenféleképpen arra kellene törekedni, hogy nem 
külső személy felvételével,  hanem belső átszervezéssel  kellene megoldani  a  problémát.  A 
könyvtáros  foglalkoztatását  fiatal  pedagógusok  átszervezésével  tudnám elképzelni.  Inkább 
fiatal szaktanárokat kellene angol vagy matematika szakra felvenni. Pénzügyest, ha találunk, 
4 órában foglalkoztassuk inkább így gondolkozzunk.

Szabó  László  képviselő: Nem  érzik  igazán  a  pedagógusok,  hogy  veszélyben  lehet  a 
munkahelyük.  Úgy  gondolják,  hogy  most  a  prémium  évek  programban  való  részvétellel 
szabadultak fel állások és az övéké így biztosan megmarad.

Nagy Jenő Zoltán képviselő: A fiatalítással egyetértek. De a könyvtár új nyitva tartásával nem 
értek egyet. Még vezetőként is, és most pedagógusként is végigültem a könyvtárban egy-egy 
délutáni nyitva tartási időt. Sok a csellengő gyerek. Akik az iskolai órák befejezése után a 
könyvtárban keresnek helyet, hiszen ott lehetőségük van internetezésre, olvasgatásra és nem 
az utcán kell csavarogni addig, amíg a szülők esetleg munkában vannak.
A könyvtárközi  kölcsönzéseknél  a  főiskolai,  egyetemi  hallgatók részére is  jobb lenne,  ha 
csütörtökön  és  pénteken  délután  is  nyitva  lenne  a  könyvtár.  Véleményem  szerint  sokan 
igénylik ezt a lehetőséget.
Mindezek  ellenére  az  a  véleményem,  hogy  meg  kell  lépni  a  4  órás  nyitva  tartást  és 
mindenképpen szükség van a fiatalításra.

Botykai János jegyző: A könyvtáros vállalt olyan feladatot is, amit szerintem az egyetemista 
és főiskolás hallgatók meg tudnak oldani az iskolák könyvtáraiban. Én elhiszem, hogy 8 órás 
nyitva tartásban is mindig vannak gyerekek a könyvtárban, de szerintem nem egy diplomás 
fizetéssel  kellene  a  „gyermekmegőrzést”  az  önkormányzatnak  megoldania.  A  képviselő-
testületnek a 2009. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját kell most kiterjesztenie erre a 
szervezeti egységre és döntenie a jövő évi finanszírozását illetően.

Dusnoki Csaba polgármester: Most 4 hónapig még 8 órában működik a könyvtár tovább és ez 
idő alatt ki lehet dolgozni a legmegfelelőbb napi 4 órás nyitva tartási időpontokat és annak 
lehetőségét, hogy a szeptemberi 4 órás működést hogyan lehet megoldani jogviszonyban lévő 
közalkalmazottakkal.

Megkérdezem  a  képviselő-testületet,  hogy  elfogadja-e  a  könyvtár  átszervezésével  (nyitva 
tartás  csökkentésével)  kapcsolatos  javaslatot,  és  tudomásul  veszi-e  az  ebből  adódó 
munkáltatói intézkedést, amellyel kapcsolatban a kiadás-többletet finanszírozza-e? 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza:

Szám: 186/2008. határozat

Tárgy: Duna-menti Közoktatási Társulás helyi könyvtára működése, finanszírozása
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H a t á r o z a t 

Dunapataj  Nagyközség  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Duna-menti  Közoktatási 
Társulás  intézményvezetője  2008.  december  8-i  és  december  29-i  előterjesztését, 
kimutatását  és  megoldási  alternatíváit  az  intézmény könyvtára  jövőbeni  működésére 
vonatkozóan és úgy dönt, hogy 2009. január 1-től 2009. augusztus 31-ig 8 órás, 2009. 
szeptember 1-től 4 órás könyvtári működést engedélyez az intézmény számára és ennek 
megfelelően biztosítja 2009. évi költségvetésében a könyvtári feladatok finanszírozását.
A képviselő-testület  felkéri  az  intézményvezetőt,  hogy a  döntése  kapcsán szükséges 
munkáltatói feladatokat lássa el annak érdekében, hogy szeptember 1-től a könyvtár 4 
órás nyitva tartásához igazodjék a közalkalmazott jogviszonya.
A képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy tájékoztassa tett intézkedéseiről 
és  azok  eredményéről,  illetőleg  a  4  órás  működéshez  igazodó  közalkalmazotti 
jogviszony  lehetséges  alkalmazásáról,  elsődlegesen  annak  feltárásával,  hogy 
jogviszonyban lévők általi feladatellátás megvalósítható-e. 
A képviselő-testület elrendeli a könyvtár 2009. évi költségvetésének megtervezését úgy, 
hogy  -  a  fenti  változást  figyelembe  véve  -  a  munkáltatói  döntés  alapján  felmerülő 
többletkiadások  a  könyvtár  költségvetésében  rendelkezésre  álljanak. A  képviselő-
testület  a  2009.  szeptember  1-től  érvényes  működés  finanszírozásáról  a  2009.  évi 
költségvetés elfogadásakor kíván dönteni, miután áttekintette a működésre vonatkozó 
javaslatokat.
A képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy saját hatáskörében gondoskodjék 
a 2009. május 1-től augusztus 31-ig történő nyitva tartás megszervezéséről.

Felelős: Duna-menti Közoktatási Társulás intézményvezetője, polgármester 
Határidő: azonnal, 2009. február 15, 2009. szeptember 1.
A képviselő-testület e határozatáról értesíteni rendeli:
polgármestert,
jegyzőt,
intézményvezetőt,
pénzügyi és gazd.csop.vezetőt
A kivonat kiadásáért felelős:
Botykai János jegyző
Határidő: 2009. január 12.

Dusnoki Csaba polgármester: Több tárgy nem lévén az ülést berekesztem.

Kmf.

Dusnoki Csaba Botykai János
polgármester jegyző


