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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2015. ( I. 29.)  számú határozatával 

fogadta el  a 2015. évi munkatervét, amelyben a 2015.  február 26.-ai  testületi ülésre  tervezte az 

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi szakmai tevékenységéről szóló 

beszámoló megtárgyalását.  

A kulturális javak védelméről és a  muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 

a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény  szabályozza  a helyi közművelődési 

tevékenység feltételrendszerét. 

A Képviselő-testület  a helyi közművelődésről szóló  5/2004.(III.31.) rendelete alapján  évente 

értékeli az intézmény munkáját. 

Az intézmény vezetője és munkatársai a 2014. évben végzett szakmai tevékenységről szóló 

beszámolót  a  Művelődési Központ  valamint a Könyvtár  részéről elkészítették. 

 

A beszámoló első fejezete  az intézmény személyi és tárgyi feltételeit, a második fejezete  a 

művelődési központ tartalmi munkáját mutatja be. 

 

A Művelődési Központ   rendezvényeinek 2014. évben már egy korszerű, modern épületben  

adott  helyet,  mely  a beszámoló  anyagában  színes fotók kíséretében  részletesen  kerül 

bemutatásra. 

 

A város kulturális életében új helyszínként jelenik meg a  város főtere, ahol  az elmúlt év során 

számos jeles rendezvény került lebonyolításra, köztük  a Hurka-pite  gasztronómiai fesztivál, 

melynek célja a helyi kulturális értékek megőrzése.  

 

A megújult intézmény  továbbá különböző  rendezvényeknek, mint pl. felnőttképzésnek, 

csoportfoglalkozásoknak, báloknak, konferenciáknak is  helyszínt ad,  ezzel is gazdagítva  a 

lakosság felé történő  szolgáltatások lehetőségét.   

A beszámolóból  látható, hogy a Művelődési Központ az elmúlt évben a lakosság minden 

korosztálya felé  számos  kulturális program, előadás és rendezvény  színvonalas  megvalósítását  

bonyolította le. 

 

Az intézmény korszerűsítése a Könyvtár életében is  minőségi változást  hozott,  hisz a megújult 

épületben  minden generáció részére széleskörű könyvtári szolgáltatást tud nyújtani.  Ezt mutatja 

az a  statisztikai  adat is,  amely  a 2013. évhez képest,  a   2014. évi   regisztrált  

könyvtárhasználók  növekedését ábrázolja. 



 

A beszámoló részletesen bemutatja, hogy a könyvtár dolgozói  nagy figyelmet fordítanak a 

különböző ünnepekhez,  eseményekhez kapcsolódó  könyvtári rendezvények, családi játszóházak 

megszervezésére.  

Színes programokkal, játékos vetélkedőkkel igyekeznek  megszerettetni a  gyermekekkel az 

olvasást, ezzel is   népszerűsítve  a könyvtár látogatottságát. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

2014. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalja meg, fejtse ki véleményét, tegye 

meg kiegészítését, és a határozati javaslat alapján fogadja el a beszámolót. 

 

Polgár, 2015. február 17.      

 

 

Tóth József 

polgármester 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

Polgár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

………../2015. ( II.26.) sz. határozata 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Beszámoló az 

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi szakmai 

tevékenységéről„ szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1./  A Képviselő-testület az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár    

2014. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

   2./ A Képviselő-testület felkéri az Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár intézményvezetőjét, hogy a beszámolót tegye közzé az 

intézmény honlapján. 

 

 

Határidő: 2015. február 27. 

                                           Felelős: Radics Zoltánné intézményvezető 

 


