
Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2018. évi munkatervének 

elfogadására 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Igazgatója benyújtotta a képviselő-

testületnek elfogadásra a 2018. évi munkatervét, mely az előterjesztés melléklete. 

 

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

(a továbbiakban: Kultv.) az egyes kulturális és sporttárgyú törvénynek, valamint egyes kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló 2017. évi CLXX. törvény több szakaszát módosította, kiegészítette. 

A Kultv. 65. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészült ki: 

(2a) A települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját – megőrzés és 

hozzáférhetővé tétel céljából – a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon belül megküldi a megyei hatókörű 

városi könyvtár részére. 

A 66. § a megyei hatókörű városi könyvtár feladatairól akként rendelkezik, hogy az megye egész területére 

vonatkozóan állami feladatként elektronikus formában megőrzi és hozzáférhetővé teszi a települési könyvtárak 

éves szakmai beszámolóját és munkatervét. 

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár igazgatója levélben fordult az önkormányzathoz, hogy e kötelezettségének 2018. 

február 28-ig tegyen eleget és a dokumentumokat küldje meg a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Megyei 

Szolgáltatási Osztály részére. 

A könyvtár munkatervéhez készült egy sablon, amelynek megfelelően kell elkészíteni a könyvtár dokumentumait. 

Az intézmény igazgatója, miután többcélú intézményről van szó, a könyvtárra vonatkozóan a kiadott sablon szerint, 

míg a múzeum és a közművelődés tekintetében jelenleg még a korábbi (szöveges) formában készítette el a 

munkatervet. 

A képviselő-testület a könyvtár 2018. évre vonatkozó munkatervét a Kultv. 65. § (2a) bekezdése alapján, a 

közművelődési és a muzeális intézményi feladatok tekintetében a 2018. évi munkatervet a Kultv. 78/I. § (4) 

bekezdés b) pontja alapján fogadja el.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézmény munkatervét megtárgyalni, a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 65. § (2a) bekezdése és 78/I. § (4) bekezdése alapján 

– a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2018. évi munkatervét elfogadja. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse. 

 

Határidő: 2018. február 26. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

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  

 


















































