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Tárgy: A Martonosi Pál Városi Könyvtár 2020. évi beszámolója és 2021. évi munkatervének 
jóváhagyása 
 

34/2021. (III.12.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, Magyarország 
Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 
szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot 
hozom: 

 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzata jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Martonosi Pál Városi Könyvtára 2020. évi beszámolóját az 1. sz. melléklet szerinti 
tartalommal. 

 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzata jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Martonosi Pál Városi Könyvtára 2021. évi munkatervét a 2. sz. melléklet szerinti 
tartalommal. 

 
3. Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek.  
 

INDOKOLÁS 
 

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 2020. évi munkájáról szóló beszámolóját és a 2021. évi munkatervét jóváhagyás 
végett beterjesztette. 
 
A beszámoló tartalmazza azt a sokrétű, magas színvonalú munkát, amelyet a könyvtár 2020-ban, a 
pandémia korlátozásai ellenére is végzett. A Martonosi Pál Városi Könyvtár 2020-ban is megfelelő 
tárgyi és személyi feltételek között működött. A technikai feltételek szerény mértékben javultak. 
Megtartották olvasóik számát, amelyhez tartalmas és gazdag programsorozatuk is nagymértékben 
hozzájárult. Számos képzésen vettek részt a kollégák.  
Könyvtárunk eleget téve az összetett könyvtárhasználói igényeknek, hatókörét a szolgálandó 
közösség körében folyamatosan bővíti. Gyűjteményére és szolgáltatásaira alapozva keresi és 
fejleszti azokat az együttműködési formákat, amelyek segíthetik használó közönségének magas 
minőségű könyvtári ellátását. Esélyegyenlőségi programja segíti a társadalmi egyenlőtlenségek 
leküzdését, a fizikai, földrajzi, szociális hátránnyal élők integrálódását a tudásalapú információs 
társadalomba, az élményszerű olvasás népszerűsítését és a digitális analfabetizmus csökkentését. A 
használóképzési tevékenységével és a digitális írástudás terjesztésével részese az életen át tartó 
tanulásnak, a tanulási készségek megőrzésének, illetve kialakításának a társadalom különböző 
csoportjaiban. Közösségi és egyéni élményt nyújtó programjaival népszerűsíti az intézményt, a 
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gyűjteményt, az irodalmat, a művészeteket és a tudományt. Információs központként a társadalmi 
integrációt segíti. 

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 szerveztek, jelentős látogatói létszámmal. 

Nyilvános könyvtárként alapfeladatait az 1997. évi CXL. törvény 55. §-a és 66. §-a határozza meg. 
Az intézmény az éves munkatervének elkészítésekor a hangsúlyt ezen alapfeladatok legmagasabb 
szintű ellátására helyezi. 

A települési könyvtár alapfeladatai a következők: 

- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 
fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 

- 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, 
- A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel 

rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és 
használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak lelki, testi és értelmi 
fejlődésének védelme érdekében. 

- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 
- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik 
- gyermek- és családbarát szolgáltatásokat nyújt. 
 
Könyvtárunk, mint a település kulturális alapszolgáltató intézménye fontos szerepet vállal az 
olvasáskultúra fejlesztésében, népszerűsítésében és partnerségben együttműködik az oktatási, 
kulturális, egészségügyi intézményekkel, a családokkal és civil szervezetekkel. Nagy hangsúlyt 
helyeznek családi programjaikra. Igyekeznek minden korosztályt megszólítani: a könyvtár baba-
mama klubja a legkisebb korosztályt és szüleiket célozza meg, az óvodákkal tovább folytatja 
foglalkozássorozatát. Az általános iskolások számára könyvtárhasználati órákat és mesemondó 
találkozót tart. Nyári táborok és szünidei programok gazdagítják kínálatukat. Az idősebb korosztály 
számára digitális képzéseket szerveznek. Irodalmi, ismeretterjesztő előadásaik, kiállításaik mind az 
olvasás és az irodalom népszerűsítését szolgálják. 
Stratégiai Terv készítése és felülvizsgálata során minden évben felmérik az aktuális helyzetüket és 
ezek ismeretében megfogalmazzák a legfontosabb tennivalókat.  
Főbb beavatkozási pontok: 
• tudástérkép készítése 
• munkafolyamatok azonosítása 
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• folyamatleírások, szolgáltatási előírások összeállítása 
• kockázatelemzés készítése 
• hibajavító, megelőző intézkedések meghozatala 
A tervezett feladatok közül elsőbbséget élveznek azok, amelyek a belső munkafolyamatokat 
javítják. pl. a szervezeti kultúra és a működési szabályozottság fejlesztése. 
Mindezen feladatok elvégzésével párhuzamosan természetesen továbbra is biztosítják a könyvtári 
szolgáltatások zavartalan igénybevételét, részt vesznek szakmai továbbképzéseken, számos 
rendezvénnyel várják látogatóikat. Keresik a potenciális partnereket céljaik, valamint az új utakat a 
leendő könyvtárhasználók eléréséhez. 
A Könyvtár munkaterve tartalmazza a jogszabályokban részére előírt kötelezettségek teljesítését, 
ezen túl a Könyvtár a Képviselő-testület által elfogadott ifjúsági koncepciónak megfelelően a 2021. 
évi tevékenységében is nagy hangsúlyt fektet a gyermek-és ifjúsági korosztályok részére nyújtott 
szolgáltatások és lehetőségek bővítésére, pl. közösségi szolgálat, önkéntes program, nyári tábor, stb. 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, 
szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. Magyarország Kormánya a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. 
(I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem tartható, 
továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban 

 

Kiskunhalas, 2021. március 12. 

 

 

 
Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 

 

 
 






































































