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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ ellenőrzési ütemterv 
elkészítését és jóváhagyását követően elvégezte a könyvtári állomány leltározását, 2010. 
május 3-tól 2010. november 30-ig terjedő időszak alatt. 
A könyvtári állomány ellenőrzéséről, leltározásáról és az állományból történő törlésről a 
3/1975/VIII.17./KM-PM. együttes rendelet (továbbiakban: rendelet) fogalmazza meg az 
előírásokat. 
A könyvtár állományának leltározása teljeskörű állományellenőrzéssel történhetett, 
mivel minden második időszaki leltározáskor ezt kell elvégezni, valamint a 75.000-nél 
több könyvtári egységgel rendelkező könyvtár fordulónapi leltározást nem végezhet. 
Legutóbbi teljeskörű leltározás 1994-ben volt. 
A leltározás befejezését követően elkészült a jegyzőkönyv, mely tartalmazza a leltározás 
jellegét, a leltározás számszerű eredményét, mely szerint a hiány 1.495.218 Ft. A 
jegyzőkönyv mellékleteként dokumentumfajtánként összesített hiányjegyzék is 
csatolásra került. (Ezek megtekinthetők az Intézményirányítási és Szociális Osztályon.)  
Az előzőekben hivatkozott rendelet 14. § /3/ bekezdése szerint a könyvtár állományából 
hiányzó dokumentumok megengedhető hiány (káló) kapcsán kivezethetők. 
A megengedhető hiány (káló, normán belüli hiány) címén való törlését a fenntartó szerv 
engedélyezi. A megengedhető hiány mértéke a rendelet 25. §-ban meghatározottak 
szerint az egyedi nyilvántartású dokumentumoknál a korábbi legutolsó leltározás óta 
eltelt időszak egy évére jutó megengedhető hiány mértéke nem haladhatja meg az egyedi 
nyilvántartású dokumentumoknak a folyamatban lévő leltározáskor kimutatott összértéke 
a négy ezreléket. 
A leltározás kapcsán a könyvtári állomány nyilvántartásokból megengedhető hiány 
(káló) címén kivezethető dokumentumok összesített értékét a legutolsó leltározás óta 
eltelt időszak egészére megállapított ezreléknek, valamint a legutolsó leltározás óta eltelt 
időszak befejezett éveinek a szorzata adja meg. 
A könyvtár esetében a megengedhető hiány összege 1.527.895 Ft, mely összeget nem 
haladja meg a leltárhiány összege. 
Az egy évre eső leltárhiány összege 93.451 Ft. 
Határozati javaslat 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Teleki László Városi 
Könyvtár és Művelődési Központ teljeskörű állományellenőrzése kapcsán felmerült 
hiány összegét és megállapította, hogy a hiány összege a megengedhető hiány összegét 
nem haladja meg, ezért engedélyezi a hiányzó dokumentumok könyvtári állományból 
való kivezetését a jegyzőkönyv 1-8 számú mellékletében foglaltak szerint és ennek 
dokumentumát küldje meg a fenntartónak. 
Határidő: 2011. február 28. 
Felelős: Intézményvezető 
        Bartus László 
        osztályvezető  
A határozati javaslat törvényes! 
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