
Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása tárgyában 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Igazgatója kezdeményezte a 
képviselő-testületnél az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SzMSz.) 
módosításának jóváhagyását.  
 
Az intézmény SzMSz-ének felülvizsgálatát és a szükséges módosítások elvégzését a törvényi 
változások indokolták. 2017. évben módosult a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 

a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.).  
A közművelődéssel, muzeális intézménnyel, a könyvtárral kapcsolatos módosított rendelkezéseknek 

megfelelően került átdolgozásra az SzMSz-ben: 

- az intézmény kulturális alapellátásban betöltött szerepe, 
- az intézmény alapfeladatai, 
- a nyilvános könyvtár alapkövetelményei és alapfeladatai, 
- a közérdekű muzeális kiállítóhelyekre vonatkozó feladatok, 
- a kulturális szakemberek továbbképzésének szabályai, 
- pontosításra kerültek a gazdálkodás rendjével kapcsolatos rendelkezések a közelmúltban 

elfogadott Munkamegosztási Megállapodás alapján, amely az SzMSz függelékébe került a 
korábbi Együttműködési Megállapodás helyett, 

- a korábbi eMagyarországPont elnevezés helyett két helyen Digitális Jólét Pont elnevezést 
indokolt használni. 

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2018. április 1. napjától hatályba lép a Kultv. 
módosítása, illetve több végrehajtási jogszabály kiadására kerül sor. Ezek megjelenését követően az 
intézmény ismételten felülvizsgálja az SzMSz-ét, elvégzi a szükséges módosításokat és benyújtja a 
képviselő-testületnek jóváhagyásra. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 50. § (2) bekezdés b) pontja, 
68. § (1) bekezdés b) pontja és 78/I. § (4) bekezdés b) pontja alapján – a melléklet szerint jóváhagyja 
a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse. 
 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
Határidő: 2018. március 2. 
 
 
Hajdúsámson, 2018. február 15.  
 
 
         Antal Szabolcs  
          polgármester 
 

***A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.*** 

Az előterjesztést készítette: Bagolyné Szűcs Mariann   

Jogi és Szervezési Osztály Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető  

Jegyző: Dr. Danku József  

 










