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Előterjesztés 
 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2011. szeptember 8-án tartandó 
ülésére. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás célul tűzte ki, hogy az önkormányzatok által 
lehívott alapnormatíván felül úgynevezett kiegészítő normatív támogatást is igénybe tud 
venni, ez többletforrásnak minősül és ezzel a szolgáltatás színvonalát emelni tudja. 
 
A Társulás úgy határozott, hogy 2011. második félévétől mozgókönyvtári és közművelődési 
feladatokat kíván megszervezni a kistérségben. Ezt a tevékenységet a füzesgyarmati Hegyesi 
János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény nyerte el. Így négy településen Bucsán, 
Ecsegfalván, Kertészszigeten és Körösújfalun valósul meg. Ehhez szükséges az SZMSZ 
módosítása, amelyet az alábbiak alapján módosítom. 
 
SZMSZ módosítás feladatellátás bővítése céljából, a mozgókönyvtári és közművelődési 
feladatellátás tevékenységi körében. 
 
A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény az SZMSZ szabályzatának 
II. Fejezetében „ Az intézmény feladatai” címszó alatt 2. pontjában „ Az intézmény 
alaptevékenységei” alfejezet a következő tevékenységgel bővül: 
 
910123 Mozgókönyvtári és közművelődési feladatellátás tevékenység 
    
  
A 2.1. A könyvtár alaptevékenysége és feladata úgy módosul, hogy 2.1.1. alá kerül.  
A 2.1.2. alfejezethez pedig A mozgókönyvtári és közművelődési feladatellátás 
alaptevékenysége fog kerülni, és formáinak a felsorolása. 
 
2.1.2. A mozgókönyvtári és közművelődési feladatellátás alaptevékenysége: 
 
 a.) könyvtári szolgáltató helyek gyűjt őkörében illenek, illetve az adott településen 
élők érdeklődésére számot tartanak. 
 b.) Gondoskodik a dokumentumok állományba vételéről, irányításáról, könyvtári 
használatra alkalmassá tételéről. 
 c.) Gondoskodik a cserék lebonyolításáról, dokumentumok kiszállításáról. 
 d.) Gondozza a szolgáltató hely állományát. 

 



 e.) Kielégíti a konkrét, de helyben megoldatlan kérdéseket, információs igényeket 
(könyvtárközi kölcsönzés, információs szolgáltatás, telefonon, internet útján ill. olline). 
 f.) Továbbképzéseket szervez a szolgáltató helyek könyvtárosai számára, 
valamint internet felhasználói tanfolyamokat a lakosság számára. 
 g.) Közösségi programokat szervez. 
 h.) Részt vesz a szolgáltatással kapcsolatos pályázatokon, vállalja azok 
lebonyolítását. 
 i.) Információs anyagokat készít a lakosság számára a könyvtári 
szolgáltatásokról. 

j.) Informatikai fejlesztéseket segít. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy fogadják el az előterjesztésemet! 
 
 
 
Füzesgyarmat, 2011. szeptember 2. 
 
 
 
 
 
      Lévainé Homoki Éva 
       igazgató 


