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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2017. február 16.- 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 

  Ferenczné Fajta Mária mb.intézményvezető 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Melléklet:  1  sz. melléklet 

Ikt. sz.:   1501 /2017. 

 

 

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 e törvény  a-b) pontja alapján,  meghatározza a közösségi 

színtér, illetve a közművelődési intézmény használati szabályait, működésének módját,  

közművelődési feladatait, továbbá  kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító 

okiratát, működési engedélyét, jóváhagyja, szervezeti és működési szabályzatát, éves 

munkatervét és költségvetését - .  

A Képviselő-testület   2016. januári ülésén tárgyalta  és  a 3/2016.  (I. 28.) sz. határozatával  

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

Szabályzatát.  

 

Az  intézményben történő könyvtári szakértői vizsgálat, továbbá   személyi változások alapján  

tárgy évben is indokolt az SZMSZ módosítása. 

 

2016.  augusztus 15-től  ügyviteli alkalmazott álláshely kerül beépítésre, mely dolgozó egyben 

a műszaki-technikai feladatokat is ellátja, ezért  az SZMSZ  3.1,  3.2   pontja ennek megfelelően 

módosult. 

20l6.  november 8-án az Emberi Erőforrások Minisztériuma által   könyvtári szakértői vizsgálat 

került elrendelésre az intézmény könyvtárában.  A vizsgálat során megállapításra került, hogy 

az intézmény alaptevékenységeként az  Alapító Okirat, illetve a Szervezési és Működési 

Szabályzat  nem tartalmazza a 082043 könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme   

megnevezésű kormányzati funkció kódot,  így  annak pótlását írták elő. 

 

Az intézmény korábbi vezetője 2016. október 18.-án lemondott intézményvezetői 

megbízásáról.  A Képviselő-testület által  kiírt  magasabb  vezetői pályázat  eredménytelensége  

miatt  a  12/2017. (I.19.) sz. KT. határozat  alapján   2017. január 19-től  - 2019. január 19-ig 

Ferenczné Fajta Mária  került megbízásra  az intézményvezetői feladatok ellátásával.   

 

Az intézmény megbízott vezetője  az ellenőrzés során megállapított hiányosság pótlásával, 

valamint  az eltelt időszak alatti változások aktualizálásával, az 1. számú melléklet alapján,   

állította össze  az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár  SZMSZ-ét és kéri annak 

elfogadását.   
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni és határozatban foglaltakat elfogadni szíveskedjen.  

 

Polgár, 2017. február 08. 

 

 

 

 

 

         Tóth József 

         polgármester  

  

 

 

 

 

        Határozati javaslat 

                             Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

         …../2017. (II. 16.) 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 Szabályzatát  az 1. sz. mellékletben foglaltak alapján fogadja el. 

 

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

átvezetéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

Ferenczné Fajta Mária  mb. intézményvezető 

 

 

 


