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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 7. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen 

-  a Kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 

filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi 

védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása.  

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 77. § (1) bekezdése alapján a települési 

önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében 

közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít. A fenntartó a Kult. tv. 78/I. § 

(4) bekezdés a)-b) pontja szerint meghatározza a közművelődési intézmény használati 

szabályait, működésének módját, feladatait, valamint   jóváhagyja szervezeti és működési 

szabályzatát.  

 

A Képviselő-testület az Ady Endre Művelődési Központ  és Könyvtár Szervezeti és Működési 

Szabályzatát (a továbbiakban: SzMSz) a 129/2017. (XI. 23.) határozatával fogadta el.  

Az eltelt idő alatt szükségessé vált az SzMSz felülvizsgálata egyrészt a jogszabályi 

környezetnek való megfelelés érdekében, - figyelembe véve a kulturális intézményekben 

foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról szóló rendelkezéseket - 

másrészt pontosítások átvezetése, egyéb kiegészítések beépítése miatt, illetve módosításra 

kerültek a szolgáltatási és terembérleti díjak is.  

 

A törvénymódosítás során az intézményi feladatellátásban új elemként kerültek meghatározásra 

az alapszolgáltatások, melyet az SzMSz tervezet 5.2 pontja tartalmaz. A Kult. tv. alapján, 

amennyiben a közművelődési intézmény típusa művelődési központ, úgy a 78/A. § (1) bekezdés 

szerint legalább öt közművelődési alapszolgáltatást kell biztosítani. Ennek a jogszabályi 

feltételnek eleget tesz az intézmény, hiszen a 7 alapszolgáltatásból 6 feladatot lát el.  

 

A 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza a közművelődési 

alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek 

követelményeit. A Rendeletben a művelődési központra vonatkozóan megfogalmazott tárgyi, 

működési feltételek közül jelenleg az intézmény nem rendelkezik a jogszabály által 

meghatározott táncteremmel, bár az alapszolgáltatások között ellát olyan feladatot, melyekhez 

ez szükséges lenne. 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, javaslataival való 

kiegészítésére a határozat elfogadására.  

 

 

Polgár, 2020. augusztus 31.  

 

 

 

        Tóth József 

        polgármester  

  

 

 

 

    Határozati javaslat 

../2020. (IX. 10.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalja az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

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

és Könyvtár Szervezeti és Működési szabályzatát az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

    Határidő: értelemszerűen 

    Felelős: Tóth József polgármester 

        Bíró István igazgató 


