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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2017.  november 23.- 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 

  Bíró István igazgató 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Melléklet:  1  sz. melléklet 

Ikt. sz.:   8355-1/2017. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

évi CXL. törvény, mely  megfogalmazza a települési önkormányzatok részére   a 

közművelődési alapszolgáltatások  folyamatos biztosítását 2017. július  8-tól  módosításra 

került.  A törvény 77. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a települési önkormányzat a 

közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében, a 78/I.§ (1) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt 

biztosít. A törvény 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 2017. február 16.-ai ülésén tárgyalta és a 17/2017.(II.16.) sz. 

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

Szabályzatát.  

A  Képviselő-testület a 82/2017. ( VI.22.) sz. határozatában Bíró Istvánt bízta meg az Ady 

Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói feladatok ellátásával. 

Az intézményvezető váltás  és az évközben történt törvényváltozások okán  szükségessé vált az  

intézmény SZMSZ-ének  felülvizsgálata, aktualizálása, melyet a Művelődési Központ 

igazgatójával történt egyeztetést követően,  az alábbi módosításokkal javaslok a Képviselő-

testület felé elfogadásra: 

- Az igazgatói kinevezés alapján, az SZMSZ teljes szövegrészében  az  

intézményvezető  elnevezések „ igazgató„  elnevezésre módosulnak. 

- Az 1997. évi CXL.  módosított törvény 78.§ -a  több alpontban  fogalmazza meg a 

közművelődési alapszolgáltatást nyújtó intézmény tevékenyégét, elnevezését,  így a 

törvény 78 /C §-a alapján  az SZMSZ 1.8 pontjában a többfunkciós intézmény 

elnevezés „ többfunkciós közművelődési intézmény” -re változik. 

- 1.11 pontból -  az épület lebontása következtében -,  törlésre került a helytörténeti 

kiállítás  helyszíneként  szolgáló  „Polgár, Móricz út 3-5. sz. alatt 399 hrsz-ú 

ingatlanon lévő 279 m2 alapterületű ingatlan”, továbbá  a 4.1. pont 

alaptevékenységek felsorolásból a   „látogatásának biztosítása „ szövegrész. 

 



2 

 

- Az 1.13 pontban változik a  művelődési központ  heti nyitvatartási rendje, mely 

alapján a hétfői ügyelet  helyett, nyitva tartás kerül megállapításra, valamint a 

szerdai 21.00 óráig tartó nyitva tartás 20.00 órára módosult, az alábbiak alapján: 

 

 Hétfő:   8.00 -  16.00  

 Kedd:  8.00 -  20.00 

 Szerda: 8.00 -  20.00  

 Csütörtök: 8.00 -  20.00  

 Péntek: 8.00 -  20.00  

 Szombat: 9.00 -  12.00  

 

- A 3.1 pontban  bemutatott működési modell kiegészítésre került a” technikai 

személyzettel”, melyhez kapcsolódóan   az SZMSZ bővült a  „technikai 

alkalmazottak feladatköre   3.3.4 „ pontjával. 

- A 3.3.2  Művelődésszervezők, könyvtárosok munkaköri feladatai felsorolásban a  

Közművelődésben megfogalmazottak  első bekezdésében az alapellátó kifejezés 

„közművelődési alapszolgáltatásokat”  ellátó   kifejezésre módosul. E feladatokhoz 

kapcsoló felsorolásban a – Rendezvények, programok szervezésében, 

előkészítésében és lebonyolításában való közreműködés, kiegészül: „ illetve arról 

szóló tájékoztatás”  megfogalmazással. 

E ponton belül a közművelődésben  végzendő feladatok  utolsó bekezdése az alábbi 

kiegészítéssel bővül: 

„Tevékenységének területén médiaszolgáltatási, sajtótermék-kiadási, turisztikai 

információ-szolgáltató feladatokat is ellát. „ 

- Az intézmény feladata  címszó keretében  a 4.1 pont  alapfeladatai  elnevezés  -

„alaptevékenységre”   módosul  és  az első mondat az alábbiakkal egészül ki:   

„alapfeladata: a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a közművelődési 

alapszolgáltatások megszervezése.”  

- Az 5.3 pontban változott a helyettesítési rend: mely alapján   „Az igazgatót 

távollétében, ill. akadályoztatása esetén a  könyvtárvezető szakalkalmazott,  a 

munkáltatói jogkör kivételével, a megbízása alapján teljes jogkörrel helyettesíti. 

Mindkettő vezető távollétében, ill. akadályoztatása esetén a helyettesítést a 

művelődésszervező szakalkalmazott látja el.” 

- Az  5.8  címszóban szereplő „Munkaterv”  a  változó jogszabályok  figyelembevétele 

mellett  „Éves szolgáltatási terv”-re változik. 

- Az 5.11 pont  - Együttműködési formák- felsorolása  a ”civil, ill. kulturális 

kerekasztal”  felsorolással egészül ki. 

- Az  SZMSZ  5. sz. mellékleteiben az Ügyviteli és iratkezelési szabályzat  III./2. pont  

második bekezdése   az iktatás szabályai szövegrész az alábbiak alapján módosul:    

„Ha korábbi iratra vonatkozó dokumentumok érkeznek, akkor az új  iratra a korábbi 

iratra vonatkozó iktatószámhoz – jelzéssel sorszámmal kell ellátni. „ 

 

     Az SZMSZ tartalomjegyzéke  a fenti módosítások figyelembevétele mellett került   

     aktualizálva, hatálybalépés ideje: 2017. december 1.-ben került megfogalmazásra. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ módosítására vonatkozó  előterjesztést 

megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és határozatban foglaltakat elfogadni szíveskedjen.  

 

Polgár, 2017. november  13. 

 

 

 

 

 

 

 

         Tóth József 

         polgármester  

  

 

 

 

 

 

 

 

        Határozati javaslat 

                             Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

         …../2017. (XI. 23.) 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 igazgatóját, hogy a módosítások                             

átvezetéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2017. december 01. 

Felelős: Tóth József polgármester 

              Bíró István igazgató 

 

 

 


