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Költözik-e a könyvtár?
Pest Megye Önkormányzatának közművelődési és oktatási bizottsága tegnap rendkívüli ülésen
—
egyetlen napirendi pontként — tárgyalta a Pest Megyei Könyvtár Szentendrén lévő
épületének sorsát A tárgyalások két éve tartanak. Szentendre önkormányzata társulási
szerződést javasolt, Pest Megye Ön- kormányzata viszont ezt a formát nem tudja elfogadni,
akárcsak a fenntartással járó évi 30 millió forint kiadást sem. A megyei önkormányzat javaslata
az, hogy ezt az összeget fele-fele arányban osszák el. Amennyiben Szentendre ezt nem
vállalja, úgy kénytelenek a könyvtár állományát máshova telepíteni.
A rendkívüli ülésen részt vett a közművelődési és oktatási bizottság tagjain kívül Bányai Judit
alelnök, Erdélyi László főjegyző, Noseda Tibor főtanácsos, Szegedi Pál, a gazdasági bizottság
elnöke, a szentendrei önkormányzat részéről Németh Gábor polgármester és két
képviselőtársa, valamint Biczák Péter, a könyvtár igazgatója. A könyvtár és az információs
központ — telekkönyviig — a szentendreiek tulajdonjogában levő épületben működik. Egyelőre,
hiszen a két intézmény rövidesen fizetésképtelenné válik. Szentendre önkormányzata tavaly
még 7 millió forinttal járult hozzá a fenntartási költségekhez, idén már csak 400 ezret vállalt.
Szentendre polgármestere szerint a könyvtár nagy terheket ró a lakosságra, a város nem tud
olyan kötelezettségeket vállalni, mint egy megyei jogú város. A képviselő-testület
felhatalmazása csak a társulási szerződésre vonatkozik, tehát nem tudott dönteni abban, hogy
milyen összeget vállalna a város. Véleménye szerint hosszú távú megállapodást addig nem
lehet kötni, amíg nem tisztázzák a működési elveket.
A megyei önkormányzat álláspontja határozott. Az ügyet záros határidőn belül, a május 14-ei
közgyűlésig meg kell oldani. Biczák Péter, a könyvtár igazgatója elmondta, hogy évi bevételük
alig éri el a másfél milliót így ebben az évben már 4,5-5 millió a költségvetési hiányuk. Ha Pest
megye úgy dönt hogy a könyvtár állományát elköltözteti, az felbecsülhetetlen károkat okozna a
dokumentumgyűjteményben és a könyvállományban. A munkatársairól szólva hangsúlyozta,
hogy az ott dolgozó 42 ember összeforrott, szakmailag jól képzett csapatot alkot, vétek lenne
feloszlatni ezt a gárdát.
Szegedi Pál tanácsnok javasolta: a szentendreiek mielőbb hozzanak létre egy ad hoc
bizottságot álláspontjuk rögzítésére.
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