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Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár  Szervezeti és Működési Szabályzatának 

(továbbiakban: SZMSZ) módosítását a Képviselő-testület legutóbb 2014. április hónapban 

tárgyalta. 

A jelenlegi módosítás  a Magyarország 2015. évi   központi költségvetésről  szóló 2014. évi C. 

törvényben foglaltak figyelembevétele miatt válik szükségessé. 

 

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatását fenti törvény  IV. fejezet  

c) bekezdés 1. d.) pontja szabályozza, mely alapján a támogatás jogszerű feltétele, hogy  a 

települési önkormányzat biztosítsa:  

- a nyilvános könyvtár, könyvtári szolgáltató hely és a közművelődési intézmény közösségi 

szintér nyitva tartását a hét valamely szabadnapján,  vagy munkaszüneti  napján is,  

- a közművelődési intézmény nyitva tartását hetente legalább egy alkalommal 21. óráig. 

 

A Művelődési Központ  jelenlegi nyitvatartási ideje hétfőtől – péntekig: 8.00 –tól  - 20.00 óráig, 

a  Könyvtár nyitvatartási ideje: keddtől – péntekig: de:  9.00-től -12.00 óráig, és du: 13.00-tól-

17.00 óráig került  leszabályozásra. 

 

Figyelembe véve a fenti  jogszabályban megfogalmazott feltételeket és elvárásokat, az 

intézmény vezetője 2015. március 1-től az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

nyitvatartási idejét  az alábbi napokon kívánja módosítani: 

 

- Művelődési Központ:    csütörtök       8.00-tól - 21.00 óráig, 

                                 szombat         9.00-től -12.00 óráig,  

- Könyvtár                        csütörtök        9.00-től -12.00 óráig, illetve du: 13.-tól- 18.00 óráig,                

                                 szombat         9.00-től -12.00 óráig 

 

Az SZMSZ vonatkozásában  további változás, hogy a szabályzat  5.3 pontjában név szerint 

került  megjelölésre az intézményvezető helyettese. 

A könyvtárhasználati szabályzat keretében módosul az előjegyzett dokumentumok 

beérkezéséről történő értesítés módja, mely alapján  a korábbi levél formájában történő értesítés 

helyett  telefonon, illetve emailen értesíti az olvasót a könyvtár. 

Szintén ebben a fejezetben szerepel az internet használata és annak költsége, mely a korábbi 

200.- Ft/óra költségről,  150.- Ft/ óra költségre csökken. 



 

 

 

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

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalni   

véleményével, javaslataival kiegészíteni  és a határozati javaslatban foglaltakat  elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Polgár, 2015. február 16. 

 

        Tóth József 

polgármester  

 

 

 

Határozati javaslat 

Polgár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

 

………../2015. ( II.26.) sz. határozata 

 

 

   Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  

a „Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti  

és Működési Szabályzatának módosítására” vonatkozó  javaslatot 

és az alábbi határozatot hozta: 

           

1./  A Képviselő-testület az előterjesztés 1. számú Melléklete szerinti,       

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési 

Szabályzatát elfogadja. 

 

2. /     A Képviselő-testület  felkéri az intézményvezetőt, hogy gondoskodjon 

arról, hogy az  1. pont szerinti dokumentumban foglaltakat az intézmény 

valamennyi dolgozója megismerje annak hatálybalépéséig. 

 

    Határidő:  2015. március 1. 

    Felelős:    Radics Zoltánné intézményvezető 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


