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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

évi CXL. törvény szabályozza  a helyi közművelődési tevékenység feltételrendszerét, valamint az 

állam az önkormányzatok feladataként határozta meg a települési könyvtári ellátás biztosítását.  

 

A Képviselő-testület  a helyi közművelődésről szóló  9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 5. 

§-a alapján  évente értékeli az intézmény munkáját. 

Jelen beszámoló tartalmazza összefoglalóan az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

intézmény 2019. évi szakmai tevékenységét, valamint jogszabályi előírás alapján önálló 

dokumentumban, kötelezően megadott formai szempontok és táblázatok alapján  mutatja be a 

Városi Könyvtár munkáját. 

 

A beszámolóból megismerhetjük az intézmény személyi és tárgyi feltételeit. A szakmai munka 

keretében részletesen mutatja be az elmúlt év bőséges és színvonalas programját, ezen belül a 

városi rendezvényeket, a szórakoztató programokat, fesztiválokat, az intézményi programokat, 

amatőr művészeti és alkotó csoportokat. Értékeli az anyag az egyházakkal, civil szervezetekkel, 

oktatási-nevelési intézményekkel kialakított partneri együttműködést, tájékoztat a pályázati 

lehetőségek kihasználásáról. Összegszerűen lebontva mutatja be a bevételek és kiadások 

alakulását, valamint részletezi a látogatottsági adatokat.    

Az intézmény továbbra is kiemelt célja között fogalmazza meg a programok és rendezvények 

látogatottságának a növelését, mely - a minőség rendező elvét alkalmazva - hatékonyabb és jól 

szervezett munkával érhető el.  

Jogszabályi előírás alapján az új formának megfelelve a Városi Könyvtár beszámolója szintén 

átfogó képet mutat a szakmai munkáról. Minden tevékenységi elem a leíráson túlmenően megadott 

mutatók alapján nyújt összehasonlítást, valamint az előző évhez képest bekövetkezett változást 

százalékos arányban is mutatja. 

A Városi Könyvtár program- és rendezvényterve a Művelődési Központ tervezetéhez igazodik. A 

meghirdetett programok többsége az adott tér kihasználásával, egy-egy szűkebb célközönséget 

szólít meg, azonban a különböző korosztályok és olvasói rétegek tetszésének megfelelő programok 

erősítik a könyvtár és használói közötti kapcsolatrendszert. Programjaik az olvasáskultúra 

fejlesztésének jegyében zajlanak, biztosítják a gyermek és ifjúsági korosztály, a felnőtt lakosság 

kulturális szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését. 

  

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló hűen 

tükrözi azt a szakmai munkát, amelyben az ünnepek és  hagyományok megőrzése mellett olyan 

értékhordozó kulturális rendezvényeket, szabadidős programokat nyújtottak a lakosság számára, 

melyben mindenki megtalálhatta az érdeklődési körének megfelelő programot.  



 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, véleményével, 

javaslatával kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.   

 

 

Polgár, 2020. február 11.     

 

 

 

Tóth József 

polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat 

………../2020. ( II. 20.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi szakmai 

tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta: 

 

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

Könyvtár 2019. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót az 

előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri az Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár igazgatóját, hogy a beszámolót tegye közzé az intézmény 

honlapján, valamint gondoskodjon a dokumentumok megyei 

könyvtár részére történő továbbításáról. 

 

Határidő: 2020. február 28. 

                                           Felelős: Bíró István igazgató 

 


