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Tisztelt  Képviselő-testület! 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól  szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 7. pontja alapján a helyi  önkormányzati feladatok körébe tartozik többek között  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 módosított 1997. évi CXL. törvény 68. § -a  alapján a 

fenntartó  határozza meg a könyvtár feladatait és használati szabályzatát, továbbá a  78./I §  (4) 

bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat „ a) meghatározza a közösségi színtér vagy 

közművelődési intézmény használati szabályait, működésének módját, valamint a 

közművelődési intézmény feladatait, b) kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény 

alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és 

költségvetését.”   Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója összeállította és  

a fenntartóhoz benyújtotta  az intézmény  tárgy  évre szóló munkatervét, mely az előterjesztés 

mellékletét képezi.   

A munkaterv  bemutatja az intézmény személyi és tárgyi feltételeit, szakmai programját, 

megfogalmazza az év során megvalósítandó feladatokat, könyvtári tevékenységeket és a 

művelődéshez kapcsolódó  színes, változatos  kulturális szolgáltatásokat. 

A munkaterv alapját képező  városi rendezvényterv kiegészül egy IV. elemmel   az „Egyéb, 

bevétel orientált kulturális rendezvényekkel”, melyet leginkább a színházi előadások és egyéb 

színháztermi,  rendezvények alkotják.  

 

A programok keretében   időszakos kiállítások, rendezvények, klubfoglalkozások  mellett,  az 

intézmény nagy hangsúlyt fektet a családi- és gyermekprogramok szervezésére, ezek közül is 

legkiemeltebb a  Városi Gyermeknap, ahol egy egész napos rendezvény keretében sokszínű 

izgalmas eseményen vehetnek részt a családok.  

A Városi könyvtár kiemelt feladatának tekinti az olvasási, információkeresési és digitális 

kompetenciák fejlesztését, a gyermekek olvasóvá nevelését. 
  

A 2018. évi munkaterv  1. sz. melléklete az  Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár  

városi rendezvények programtervezetét, a 2. sz. melléklete az intézmény egész éves kulturális 

rendezvénytervét tartalmazza. 
 

A tervezet alapján látható, hogy az  intézmény szervezésében megrendezésre kerülő műsorok,  

gazdag és változatos programot biztosítanak a városlakók számára. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet  az előterjesztést tárgyalja meg,  fejtse ki véleményét, 

tegye meg kiegészítését, és a határozati javaslatban  foglaltakat  fogadja el. 
 

Polgár, 2018. február 05. 

 
 

    Tisztelettel:  

 

 

Tóth József 

        polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…….…./2018. (II. 15.) sz. határozat 

 

Polgár  Város Önkormányzat  Képviselő-testülete megtárgyalta  

a  „Javaslat az Ady Endre Művelődési  Központ és  Könyvtár  

2018. évi  munkatervének jóváhagyására”  tárgyú  előterjesztést 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

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

Könyvtár 2018. évi munkatervét az előterjesztés melléklete 

szerint elfogadja. 

 

Határidő: 2018. évben  folyamatos 

Felelős:  Bíró István igazgató  
 


