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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2020-ban az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által kiírt pályázaton elnyerte a Minősített Közművelődési Intézmény Címet.  

A pályázat célja a közművelődési tevékenységet végző intézmények minőségorientált 

működésre ösztönzése és a közművelődési minőségfejlesztés területén elért eredményeik 

elismerése volt. 

A kulturális közszolgáltatások kiterjesztése érdekében a közművelődés meghatározza az 

intézmények működtetésének és a közszolgáltatások megszervezésének szakmai és személyi 

követelményrendszerét, így ösztönözve az értékközvetítést.  

A cím elnyerésére vonatkozó pályázatban a kapcsolódó fejlesztések sorában az intézmény a 

stratégiai tervének elkészítését is megjelölte, amellyel rendelkezni kell egy minősített 

intézménynek. 

 

A fentiek alapján az intézmény igazgatója elkészítette a stratégiai tervet és a hozzá kapcsolódó 

intézményi folyamatszabályozási kézikönyvet, mely az előterjesztés mellékletét képezi.  

A terv összeállítása során az intézmény szakmai konzultációt folytatott a Nemzeti Művelődési 

Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodájával és az ott megfogalmazásra került javaslatok beépültek 

a dokumentumba.  

A stratégia készítés célja az intézmény jövőbeni működését vizionáló un. jövőkép megalkotása. 

Ezen belül a jövőbeni magasabb szakmai szintű, minőségorientált működés eléréséhez 

szükséges célok meghatározása, a működéssel kapcsolatos folyamatok szabályozása, a 

feladatok elrendelése, a feladatokhoz tartozó rövid- és hosszú távú határidők, az ún. cselekvési 

tervekhez kapcsolódó mérföldkövek, sarokpontok kijelölése és a felelősök megnevezése.  

 

A stratégiai terv fenntartó általi jóváhagyását jogszabály nem írja elő, de az intézmény 

igazgatója kérte az általuk elkészített dokumentum megismertetését a képviselőkkel és 

bizottsági tagokkal, annak érdekében, hogy Polgár város kulturális életének jövőjét 

meghatározó terv minél több gondolat, vélemény  és javaslat alapján készüljön el.  

 

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, javaslataival való kiegészítésére 

és a határozat javaslat elfogadására.  

 

Polgár, 2021. július 16.  

Tóth József 

polgármester 



    Határozati javaslat 

    ……/2021. (VIII. 5.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

Stratégiai Tervének és Folyamatszabályozási Kézikönyvének 

jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot 

hozta:  

 

1./ A képviselő-testület az előterjesztés 1-2. melléklete 

szerinti tartalommal jóváhagyja az Ady Endre Művelődési 

Központ és Könyvtár Stratégiai Tervét és Intézményi 

Folyamatszabályozási Kézikönyvét.  

 

2./ A dokumentumban megfogalmazott fejlesztési célok, 

feladatok megvalósítása a költségvetési lehetőségek 

figyelembevételével történhet.  

   

    Határidő: értelemszerűen és folyamatos 

    Felelős:  Tóth József polgármester 

        Bíró István igazgató 

 

  

 


