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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.  

 

Az Ady Endre Művelődési Központ  és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata (a 

továbbiakban: SzMSz) 2020. december 17-én került módosításra, a 2020. november 1. napjával 

hatályba lépett vonatkozó jogszabályi környezetnek való megfelelés érdekében.  

Jelen felülvizsgálatot indokolta egyrészt az igazgató személyében történt változás, másrészt a 

szolgáltatási díjak augusztus 1-től történő emelése, melyre az elmúlt két évben nem volt 

lehetőség. Az SzMSz egységes szerkezetben kerül beterjesztésre, melyben az alábbiak 

módosulnak: 

- A 4. pont alatt lévő „Az intézmény szervezete” fejezet 2. pontjában a „főkönyvtáros” 

megfogalmazás „könyvtáros” megfogalmazásra módosul, illetve ugyanez változik a 4.1. 

pontban lévő működési modellnél is.  

- Törlésre kerül a főkönyvtárosra vonatkozó 4.3.3.1. pont, illetve a  4.3.3.2. jelölés és a 

hozzá tartozó alfejezet cím. 

- Módosul a 6.3. pontban szereplő helyettesítési rend meghatározás, mely során a 

„könyvtárvezető szakalkalmazott” helyett „az igazgató által megnevezett közművelődési 

szakember, szakalkalmazott” megfogalmazás szerepel. 

- Emelésre kerülnek az SzMSz 1. mellékletében lévő szolgáltatási díjak, továbbá a 4. 

melléklet 7. pontjában szereplő Internet használati díjak.  



- Törlésre kerül az SzMSz 4. melléklet 8. pontja, mely nyomtatási lehetőséget 

tartalmazott. 

- 20 %-os emeléssel kerül meghatározásra az SzMSz 6. mellékletében szereplő 

terembérleti díjak, eszközök bérleti díja, illetve a nyomdatechnikai szolgáltatások közül 

a grafikai tervezés díja.  

Az előterjesztés mellékleteként szereplő SzMSz elektronikus úton kerül megküldésre, melyben 

piros színnel jelöltük a változást.  

 

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

 

 

 

Polgár, 2022. július 19. 

         Tóth József 

          polgármester 

     

 

Határozati javaslat 

    ……../2022. (VII. 28.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára 

vonatkozó javaslatot 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 jóváhagyja.  

 

2./ A képviselő-testület felhívja az igazgatót, hogy 

gondoskodjon Szervezeti és Működési Szabályzat 

alkalmazottakkal történő megismertetéséről. 

 


