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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 (a továbbiakban: Kultv.) 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.”    

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi 

színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

3. § (1) bekezdése feladatként határozza meg a feladatellátó számára, hogy az általa nyújtott 

közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít, tárgyév 

március 1-jéig, mely az éves munkaterv részét képezi. A Rendelet 3. § (2) bekezdése 

tartalmazza az éves szolgáltatási terv kötelező tartalmi elemeit. 

 

A fenti jogszabályok figyelembe vételével az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

igazgatója összeállította és a fenntartóhoz benyújtotta  az intézmény  tárgyévre szóló 

munkatervét, kibővítve a szolgáltatási tervvel, 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 Városi könyvtár alapfeladatain túl kiemelt feladatának tekinti az örökül kapott értékekkel 

való felelős bánást. Éppen ezért a könyvtári gyűjtemény külön álló, kivételes állományrésze a 

helytörténeti gyűjtemény, melynek minél szélesebb körű felkutatása érdekében létrejött a 

Helytörténeti Kör.   

A Polgári Települési Értéktár Bizottság munkájával összehangolva, az összegyűjtött anyagokat 

a könyvtár rendszerezi, digitalizálja, illetve teszi nyilvánossá.  
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A Szolgáltatási terv a Kultv. 76. § (3) bekezdésében meghatározott közművelődési 

alapszolgáltatások szerint, a Rendeletben meghatározott tartalmi szempontok  alapján 

csoportokba sorolva tartalmazza a közösségi tevékenységek megnevezését, célját, időpontját, a 

résztvevők tervezett számát, a rendezvény helyszínét, a lakosság részvételi módját. A kötelező 

elemeken túl a tervbe beépült az egyéb, ellátandó közművelődési feladatok körébe tartozó 

rendezvény, mint program, mely a városi nagyrendezvényeket öleli fel, mely részletes 

kibontását a városi rendezvényterv tartalmazza.   

 

A munkatervbe foglaltak alapján látható, hogy az  intézmény szervezésében megrendezésre 

kerülő műsorok,  gazdag és változatos programot biztosítanak a városlakók számára. 

 
 

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

elfogadására.  
 

 
 

Polgár, 2019. február 4. 

 
 

     Tisztelettel:  

 

 

Tóth József 

         polgármester 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…….…./2019. (II. 14.) sz. határozat 

 

Polgár  Város Önkormányzat  Képviselő-testülete megtárgyalta  a  

az Ady Endre Művelődési  Központ és  Könyvtár  2019. évi  

Munkatervének és Szolgáltatási tervének jóváhagyására 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

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

és Könyvtár 2019. évi Munkatervét és Szolgáltatási tervét 

előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: 2019. évben  folyamatos 

Felelős:  Bíró István igazgató  
 


