
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2006.( XII.1.), 8/2009. (VI.25.) és 5/2014. (V.29.) önkormányzati rendeletével módosított  

16/2001.(XI.7.) rendelete 
A Nagyközségi Könyvtárban az alapszolgáltatásokon felüli szolgáltatásokért fizetendő  

beiratkozási díjakról 
A módosításokkal egységes szerkezetben 

 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelődésről szóló többsz.mód. 
1997.évi CXL törvény 56.§-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
1.§1 (1) A Nagyközségi Könyvtárban a könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő 
alapszolgáltatások: 
a) a könyvtárlátogatás, 
b) a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybenhasználata, 
c) az állományfeltáró eszközök használata, 
d) információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól. 
(2)2 Az (1) bekezdésben felsoroltakon kívüli szolgáltatásokért beiratkozási díjat kell fizetni. A 
beiratkozási díj 1300-Ft/év. A könyvtárhasználók a beiratkozási díjak mellett szándékuk szerint 
anyagi eszközökkel támogathatják a könyvtár működését (önkéntes hozzájárulás). 
(3)3 A (2) bekezdésben meghatározott beiratkozási díj helyett kedvezményes díjat kell fizetni az 
alábbiak szerint: 
- 16 éves kortól diákigazolvánnyal   1000-Ft/év 
- pedagógus igazolvánnyal rendelkezők részére  1000-Ft/év 
- nyugdíjasok részére 70. életév alatt   800-Ft/év.  
(4) A beiratkozási díjak ÁFA-t tartalmaznak. 
(5) A 16 év alattiak, 70. életévüket betöltött személyek, és közgyűjteményi dolgozók mentesülnek a 
beiratkozási díj megfizetése alól. 
 
2.§4 (1)5 A könyvtárban igénybe vehető szolgáltatások és azok bruttó díja: 
a) fénymásolás A4-es         - 30- Ft oldalanként 
b) fénymásolás A3-as         - 60- Ft oldalanként 
c) nyomtatás fekete-fehér    - 70- Ft oldalanként 
d) nyomtatás színes           - 150- Ft oldalanként 
e) internet használat 30 perc  - 200- Ft/minden megkezdett 30 perc 
f) fax küldés első oldal 650-Ft, minden további oldal 240-Ft 
g) szkenelés A/4-es 60-Ft  
(2) A számítógép használat 14 éves korig, valamint az internet használat 15 perc időtartamig 
ingyenes. 
(3)6 Könyvtárközi kölcsönzés esetén az olvasó a kért dokumentum postai díját köteles megfizetni, 
egyebekben az előjegyzés és a könyvtárközi kölcsönzés ingyenes. A postai díj 800-Ft/db. 
(4) A könyvtárhasználati szabályzatban foglalt kötelezettségek megszegése esetén a 
könyvtárhasználó az alábbi díjakat köteles megfizetni: 
a) elveszett vagy megrongálódott dokumentumok térítési díja a megjelenéskor (beszerzéskor)  
számított kereskedelmi ár szerint 
100-Ft-ig   400-Ft 

                                                 
1 Módosította a 12/2009. (VIII.7.) rendelet. Hatályos 2009. szeptember 1-től. 
2 Módosította az 5/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. június 1-től. 
3 Módosította az 5/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. június 1-től. 
4 Módosította a 12/2009. (VIII.7.) rendelet. Hatályos 2009. szeptember 1-től. 
5 Módosította az 5/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. június 1-től. 
6 Módosította az 5/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. június 1-től. 



101-200-Ft-ig   700-Ft 
201-300-Ft-ig   800-Ft 
301-400-Ft-ig   900-Ft 
401-Ft fölött a dokumentum beszerzési árának 150 %-a. 
b) a kölcsönzési idő lejártát követően fizetendő pótdíj 5-Ft/db/nap 
c) a kölcsönzési idő lejártáról szóló értesítés (felszólítás) díja 100-Ft felszólításonként 
d) a) elveszett olvasójegy pótlása : 50.- Ft/db. 
 
3.§  (1) A rendelet 2002. január 1. napján lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidőben a 
173/1997.(XII.16.) Kt.számú határozat hatályát veszti. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 

Kudar Zsigmondné    sk.                               dr. Vörös Andrea  sk 
    polgármester                                            jegyző 

Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetve Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hirdetőjén 2003. november 
27. napján. 
 

 
dr. Vörös Andrea  jegyző sk. 
 
 

Egységes szerkezetbe foglalva 2014. május 29-én. Egységes szerkezetbe foglalta dr. Bencze Zoltán 
jegyző. 
 
 

dr. Bencze Zoltán 
jegyző 


