
Tájékoztató a könyvtár működéséről 

 

Szigliget község Önkormányzata által fenntartott Községi Könyvtár közkönyvtárként 

működik - mindenki látogathatja.  

Személyemben egy fő könyvtárost főmunkaidőben foglalkoztat, melynek feladata a könyvtári 

munkán kívül a falu kulturális programjainak szervezése, a helyi újság – a Szigligeti Harsona 

– felelős szerkesztése, újságcikkek írása-, összegyűjtése és nyomda alá rendezése, valamint a 

község honlapjának feltöltése írásokkal (a „Hely szelleme”- „Nagyjain írták Szigligetről”) 

 

Az Általános iskola épületében található könyvtár: 

Ingyenes szolgáltatásai: 

- Könyv –,  illetve időszaki kiadványok, kölcsönzése kölcsönözhető állomány 11 

ezer, folyóirat 18 fajta.  

- Helyben használat – olvasósarok 

- Információszolgáltatás – cédulakatalógus 

- Számítógép használat 

Térítése szolgáltatás: 

- Internet használata 2 számítógépen a könyvtár helyiségében- 100 Ft/ negyed óra 

Fénymásolásra az iskola gazdasági helyiségében van lehetőség. 

 

Javasolnám, hogy a helyi általános iskolások részére ingyenes legyen az internet-szolgáltatás. 

A jobb anyagi körülmények között élő gyermekek az otthoni internetezéssel előbbre jutnak, 

akiknek viszont ez nem adatik meg, hátrányt szenvednek. 

2009. október végétől december első hetéig részt vettem egy E (elektronikus)-

Tanácsadó (Információs Társadalmi Tanácsadó) tanfolyamon, Keszthelyen, ahol sikeres 

vizsgát tettem. (Tanúsítvány a mellékletben található) Könyvtári nyitva tartásban (igény 

esetén azon kívül is), olyan ismereteket tudok átadni a felnőtt lakosság részére, amely  

 - egyenlő esélyt ad minden állampolgár számára, hogy az elektronikus (köz)szolgáltatásokat 

elérni és használni tudja,  

 - a hátrányos helyzetű csoportok - kistelepülésen élők, etnikai kisebbségek, idősek, 

fogyatékosok, stb. – felzárkóztatását elősegíti. 

Példaként említeném az EU által kötelezően bevezetendő eljárásokat, amelyeket 

idővel interneten keresztül kell majd mindannyiunknak megtenni:  

o Jövedelemadó bevallás, értesítés a kivetett adóról 

o Álláskeresés és állásbejelentés 

 Álláskeresés interneten keresztül az ÁFSZ állásajánlataiban 

 Állásbejelentés interneten keresztül az ÁFSZ állásadatbázisába 

o Munkaügyi és jóléti szolgáltatások 

 Munkanélküli járadék igénylése 

 Munkavállalók gyermekei után járó pótlékok igénylése 

 Kötelező egészségbiztosítás ellátásai 

 Tanulói ösztöndíj megpályázása 

o Útlevél és gépjárművezetői engedély ügyintézése 

 Útlevéligénylés és útlevéllel kapcsolatos egyéb ügyintézés 



 Gépjárművezetői engedély ügyintézés, illetőleg vezetési jogosultság 

megszerzése 

o Járművek nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézés, járműigazgatás (új, 

használt és importált gépjárművek forgalomba helyezése, műszaki 

vizsgáztatása, járműigazgatási ügyek) 

o Építési engedély iránti kérelem 

o Rendőrségi online bejelentések, feljelentések 

o Közkönyvtári katalógusok hozzáférhetősége, keresési lehetőségek elérése 

1954-ig visszamenőleg 

o Anyakönyvi ügyintézés 

 Születési anyakönyvi kivonat ügyintézése: kérvényezés, kiadás 

 Házassági anyakönyvi kivonat ügyintézése: kérvényezés, kiadás 

o Felvételi jelentkezés (középiskolákba, felsőoktatási intézményekbe) 

o Lakcímváltozás bejelentése (lakcímigazolvány pótlás, csere) 

o Egészségüggyel összefüggő szolgáltatások (pl. interaktív tanácsadás kórházi 

szolgáltatások elérhetőségéről, kórházi bejelentkezések) 

o Munkaügyi szolgáltatások 

 Munkavállalók és foglalkoztatók számára nyújtott szolgáltatások 

(munkáltatók bejelentési kötelezettségének elősegítése, munkavállalók 

számára betekintési lehetőség a róluk benyújtott információkba) 

 Munkáltatók bejelentése nyugdíjbiztosítási adatokról 

o Társasági adóbevallás, értesítés 

o ÁFA: bevallás, értesítés 

o Korlátolt felelősségű társaságok és részvénytársaságok bejegyzése, 

változásbejegyzése 

o Adatközlés a statisztikai hivataloknak 

o Vámáru-nyilatkozatok benyújtása, kezelése 

o Környezetvédelemmel összefüggő engedélyek szerzése 

o Közbeszerzési eljárás 

o Megszűnő vidéki szolgáltatások pótlása 

o KultúrNet –virtuális közgyűjtemények: műalkotások, virtuális tárlatok elérése 

o Okmányirodai szolgáltatások 

Nem csak a kötelező előírások miatt kell megismertetni az Internet adta lehetőségeket. Akik 

eddig még nem használták minden részletében, ráébreszteni őket arra, hogy sok olyan 

- tanulási, vásárlási, keresési , szórakozási, kapcsolatápolási lehetőség rejlik benne, 

mely mindennapi életünket könnyíti meg, költséghatékony és időmegtakarítást 

eredményez. 

 

Szigliget, 2010. február 9. 

         Póka Ibolya könyvtáros 

 



Melléklet: 1 db Tanúsítvány (Információs Társadalmi Tanácsadó) 

 

 

   

      


