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Kiskunhalas Város  
Polgármesterének  
 

Előterjesztése 

a Képviselő-testület 2018. február 22-i ülésére  
„A Martonosi Pál Városi Könyvtár 2017. évi beszámolója és 2018. évi munkatervének 

jóváhagyása” tárgyában 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Törvény) alapján a települési könyvtári ellátás biztosítása a 
települési önkormányzatok kötelező feladata. E kötelezettségének városunk nyilvános könyvtár 
fenntartásával tesz eleget. 

 
A Martonosi Pál Városi Könyvtár vonatkozásában a fenntartó önkormányzat a Törvényben 

foglaltak alapján meghatározza a könyvtár feladatait és használati szabályzatát. Ennek kapcsán 
fogadja el a Szervezeti és működési szabályzatát, valamint Munkatervét. 

 
A Könyvtár a 2017. évi munkájáról szóló beszámolóját és a 2018. évi munkatervét 

jóváhagyás végett beterjesztette, melyet jelen előterjesztés mellékleteként csatoltam. A beszámoló 
tartalmazza azt a sokrétű, magas színvonalú munkát, amelyet a könyvtár 2017-ben végzett. Külön 
elismerésre méltóak azok az erőfeszítések, amelyeket a könyvtár a szolgáltatásai minél szélesebb 
körben való eléréséért tesz, valamint azok, amelyek az új digitális irányban történő fejlődés 
érdekében történnek. A hagyományos könyvtári szakmai tevékenység mellett lehetőségeik 
arányában sok programot szervezetek, jelentős látogatói létszámmal. 

 

A települési könyvtár alapfeladatai a következők:  

- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, 
- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, 
- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
- biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 
- a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az 

egész életen át tartó tanulás folyamatában, 
- segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az 

adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, 
- kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez, 
- tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az 

ország versenyképességének növeléséhez, 
- a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi. 
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 
- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 
A Könyvtár munkaterve tartalmazza a jogszabályokban részére előírt kötelezettségek teljesítését, 
ezen túl a Könyvtár Képviselő-testület által elfogadott ifjúsági koncepciónak megfelelően a 2018. 



évi tevékenységében is nagy hangsúlyt fektet a gyermek-és ifjúsági korosztályok részére nyújtott 
szolgáltatások és lehetőségek bővítésére pl. közösségi szolgálat, önkéntes program, nyári tábor. 
 
Mindezek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Martonosi Pál Városi Könyvtár 
2017. évi szakmai beszámolóját, és a 2018. évi munkatervét fogadja el. 
 
Melléklet:  

1. sz. melléklet: Martonosi Pál Városi Könyvtár 2017. évi beszámoló 
2. sz. melléklet: Martonosi Pál Városi Könyvtár 2018. évi munkaterve 

 
 
Határozati javaslat: 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 2017. évi beszámolóját az 1. sz. 
melléklet szerint. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 2018. évi munkatervét a 2. sz. 
melléklet szerint. 

 
 
Kiskunhalas, 2017. február 8. 
 

Fülöp Róbert s.k.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Határozat végrehajtásáért felelős: Juhász Gábor közművelődési referens 
Képviselő-testület határozatáról értesülnek: 
Erhardt Györgyi igazgató, Martonosi Pál Városi Könyvtár 
Juhász Gábor közművelődési referens, Oktatás és Közművelődés 
 










































































