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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2016. január 28. án tartandó ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítására 

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

  Makó Sándorné művelődési előadó 

  Radics Zoltánné intézményvezető 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Melléklet:  1 db 

Ikt. sz.:   349-1/2016. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

és CXL. törvény  78. §  (1) bekezdésében foglaltak alapján a települési önkormányzat a 

közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret, 

illetve közművelődési intézményt biztosít.    

Fenti törvény  (5) bekezdése alapján  „Az az önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve 

közművelődési, intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján a) meghatározza a 

közösségi színtér, illetve a közművelődési intézmény használati szabályait, működésének 

módját, valamint a közművelődési feladatait, b) kiadja az általa fenntartott közművelődési 

intézmény alapító okiratát, működési engedélyét, jóváhagyja, szervezeti és működési 

szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését. „ 

A Képviselő-testület legutóbb  2015. június 25.-ei ülésén  tárgyalta  és  a 77/2015. (VI.25.) sz. 

határozatával  fogadta el  az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvár   Szervezeti és  

Működési Szabályzatát.  

Az SZMSZ 1.13 pontja szabályozza az intézmény heti nyitvatartási idejét, melynek 

módosítására az intézmény vezetője írásban nyújtott be kérelmet. 

 

Kérelmében utalt arra, hogy a  Magyarország  2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 

évi  C. törvény szabályozza a kulturális intézmények nyitvatartási idejét, mely törvény IV. 

fejezet. 1.d.) pontja  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” 

Az intézmény korábbi nyitvatartási rendje:  hétfőtől – péntekig: 8.00 órától -20.00 óráig  tartott,  

mely a fenti  törvény figyelembevétele mellett   2015. évtől  csütörtöki napokon 8.00 órától- 

21.00 óráig, illetve szombati napokon 9.00 órától – 12.00 óráig  tartó nyitva tartással egészült 

ki. 

Az  új nyitvatartási renddel a dolgozók túlórája jelentősen felhalmozódott, illetve az intézmény 

energiafelhasználása is megnövekedett. Az intézmény vezetője a könyvtáréhoz hasonlóan 

javasolja, hogy a  művelődési központban is vezessék be  a  hétfői zárva tartást, mely csak a 

szolgáltatásra korlátozódna.   A hétfői szünnappal  egy  hatékonyabb munkaerő gazdálkodást, 

illetve energia megtakarítást érhetnének el, mely kedvező hatást gyakorolhat az intézmény 

költségvetésére is. Javasolja továbbá a  heti egy alkalommal 21.00 óráig történő nyitva tartást 

csütörtöki napról, szerdai napra áttenni. 
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A módosítás által  az SZMSZ 1.13.  pontja az alábbiakban  változik: 

 

- Művelődési Központ: 

 

Hétfő:  Szünnap 

Kedd:  8.00 – 20.00 

Szerda: 8.00 – 21.00 

Csütörtök: 8.00 – 20.00 

Péntek:   8.00 – 20.00 

Szombat: 9.00 – 12.00 

A fenti változás miatt   az intézmény vezetője kéri  az Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) módosítását . 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására.  

 

Polgár, 2016. január 12. 

 

         Tóth József 

         polgármester  

  

 

 

 

 

        Határozati javaslat 

                             Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

         …../2016. (I. 28.) sz. határozata 

 

 

 Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Ady Endre 

Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta. 

 

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

Működés Szabályzatának módosítását az előterjesztésben foglalt módosításokkal 

jóváhagyja. 

 

          2./ A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a módosítások                             

átvezetéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

Radics Zoltánné intézményvezető 
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Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

4090 Polgár, Barankovics tér 6. 

Tel: 52/573-420,  

Email: padymuvk@gmail.com 

                                                                                                                    

                                                                                                                  Ikt.sz: 3. /2016 

Polgár Város Önkormányzata 

Tóth József Polgármester  

részére 

 

                                                         Tárgy: Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár                        

                                                                     SZMSZ  módosításának indoklása 

 

 

Tisztelt Polgármester úr! 

 

 

 

A 2015. évi   központi költségvetésének megalapozásáról  szóló 2014. C törvényben foglaltak 

alapján   leszabályozásra került a kulturális intézmények nyitvatartási ideje. 

Az új törvény alapján a  települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatását fenti 

törvény  IV. fejezet 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 jelenlegi nyitva tartásunk: 

- Művelődési Központ: 

Hétfő:   8.00 - 20.00 

Kedd:   8.00 - 20.00 

Szerda:  8.00 - 20.00 

Csütörtök: 8.00 - 21.00 

Péntek:  8.00 - 20.00 

Szombat:  9.00 - 12.00 

 

- Könyvtár: 
 

Hétfő:   Szünnap 

  Kedd:   9.00 - 12.00 13.00 - 17.00 

  Szerda:  9.00 - 12.00 13.00 - 17.00 

  Csütörtök: 9.00 - 12.00 13.00 - 18.00 

  Péntek:  9.00 - 12.00 13.00 - 17.00 

  Szombat:  9.00 - 12.00 
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Továbbá a nyitva tartásunk függ a különböző intézményi vagy városi rendezvényektől, melyek 

többsége hétvégén, este, vagy éjszaka valósul meg.  

Emiatt a dolgozók túlóra felhalmozódása jelentős, az energiafelhasználás is egyre nő. Ezért 

javasoljuk a hétfői zárva tartást, amely a szolgáltatásra korlátozódik.  

Így hatékonyabbá válhat a munkaerő gazdálkodás, továbbá energia megtakarítás várható amely 

kedvező hatást gyakorolhat az intézmény költségvetésére. 

A következő módosításokat javasoljuk változtatni az SZMSZ-ben: 

- Művelődési Központ: 

 

Hétfő:   Szünnap 

Kedd:   8.00 - 20.00 

Szerda:  8.00 - 21.00 

Csütörtök: 8.00 - 20.00 

Péntek:  8.00 - 20.00 

Szombat:  9.00 - 12.00 

 

 

Polgár, 2016. január 7. 

 

 

 

 

 

                                                                                 Tisztelettel: Radics Zoltánné  

                                                                                                     intézményvezető 

 

 

 

 


