
Fenntartói nyilatkozat 

 

 

Alulírott Dr. Nagy János polgármester, mint Nyíracsád Község Önkormányzat aláírására 

jogosult hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása 

érdekében a Ligetalja Könyvtár Nyíracsád az alábbi feladatokat látja el: 

 

a. ) Gondoskodik a könyvtár folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges feltételek 

biztosításáról. 

 

b.) A könyvtár megfelel az alapkövetelményeknek az 1997. évi CXL törvény 53-60 §, 64-72. 

§ alapján: 

 

1. Mindenki által használható és megközelíthető 

2. Vezetője felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, és könyvtári szakembert 

alkalmaz. 

3. Rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel. 

4. Rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva. 

5. Helyben nyújtott alapszolgáltatási ingyenesek. 

6. Statisztikai adatokat szolgáltat. 

7. Ellátja az 55. § (1) bekezdésében felsorolt alapfeladatokat, 

8. Elnevezésében megjelenik a könyvtár kifejezés. 

 

c.) A könyvtár a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 

törvény előírásai szerint megközelíthető. 

 

d.) A könyvtár az alapfeladatokat ellátja az 1997. évi CXL. törvény 55. § alapján: 

 

- 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, 
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- segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az    

adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, 

- kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez, 

- tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, 

- A szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.  

- 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. 

- A fenntartó kiegészítő feladatokat is meghatározhat. 

e.) A könyvtár küldetésnyilatkozatát közzétette a honlapján. 

f.) A könyvtár szolgáltatásait – települési önkormányzat által fenntartott könyvtár esetében –  

beépíti a helyi esélyegyenlőségi programba, valamint 

h.) a könyvtár nem biztosít nemzetiségi könyvtári ellátást. 

 

Nyíracsád, 2017. szeptember 04. 

       ……………………………   

        Dr. Nagy János 

        polgármester 

 

 

 


