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JAVASLAT 

a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár átszervezésének előkészítésére 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

I. A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár átszervezésének 

előkészítése 

 

A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár (a továbbiakban: közművelődési 

intézmény) utolsó átszervezésére 2011-ben került sor, amikor az Általános Művelődési 

Központot megszüntetve önálló összevont intézmény jött létre a közművelődési feladatok 

ellátására.  

Korábbi képviselő-testületi üléseken már több alkalommal felmerült a közművelődési 

intézmény újbóli lehetséges átszervezése. Ezek alapján jelenleg a GAMESZ szakfeladatként 

működő kulturális és sportfeladatokat ellátó Rendezvények Háza, valamint a közművelődési 

intézmény került volna összevonásra. Javaslom, hogy ennek lehetőségét vizsgáljuk meg. 

Mindenképpen szükséges annak áttekintése, hogy ennek milyen személyi, technikai és 
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gazdasági hatásai lehetnek. Ezen túlmenően a törvényi előírások alapján előzetes vélemények 

beszerzése is szükséges a lehetséges átszervezés vonatkozásában.  

Az előkészítés több hónapot vehet igénybe, így javaslom, hogy az esetleges átszervezést a 

következő munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésen szeptemberben tárgyaljuk meg. 

 

 

II. A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár vezetőjének megbízása 

 

Ahogy korábban jeleztem már, a közművelődési intézmény igazgatójának, Bogdán Péternek a 

munkaviszonya 2015. április 15-tel közös megegyezéssel megszűnt, így igazgatói, magasabb 

vezetői megbízása is megszűnt. 2015. április 16-tól az igazgatói feladatokat Fehér Katalin, az 

intézmény igazgatóhelyettese látja el a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. 2. pontja 

alapján. A Magyar Államkincstárnál a közművelődési intézmény törzskönyvi 

nyilvántartásnak módosítását kértem, melyben jeleztem, hogy Fehér Katalin 2015.04.16.-

2015.07.16-ig látja el igazgatóhelyettesként az igazgatói feladatokat a Szervezeti és Működési 

Szabályban foglaltak alapján.  

 

Ilyen formában a helyettesítés azonban hosszabb távon nem látható el.  

Átszervezés előtt állhat az intézmény, amelyről legkorábban csak szeptemberben dönthet a 

Képviselő-testület. A pályázati eljárás is minimum 3 hónapot vesz igénybe, így le sem zajlik 

addig, illetőleg amennyiben döntés születik az átszervezésről, akkor más feltétellel szükséges 

kiírni majd a pályázatot.  

 

Javaslom, hogy a Képviselő-testület 2015. 07. 17-től – 2015. 12. 31-ig bízza meg Fehér 

Katalin igazgatóhelyettest a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár igazgatói 

feladatainak ellátásával. Ezen időszak alatt dönt a Képviselő-testület az intézmény 

struktúrájának változásáról és lefolytatja a pályázati eljárást.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

 

Felsőzsolca, 2015. május 26. 

 

 

 

        Dr. Tóth Lajos  

          polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár átszervezésének 

előkészítése 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felsőzsolcai Közművelődési 

Intézet és Városi Könyvtár, valamint a Rendezvények Háza közös költségvetési 

szervben történő összevonásának lehetőségét meg kívánja vizsgálni. Felhatalmazza 

Dr. Tóth Lajos polgármestert, dr. Pataki Anett jegyzőt, hogy a jogszabályi, személyi, 

technikai, gazdasági és egyéb érintett területeket megvizsgálva készítsenek javaslatot 

az átszervezésre vonatkozóan.  

 

 Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester, dr. Pataki Anett jegyző  

Határidő: értelemszerűen 

 

2. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felsőzsolcai Közművelődési 

Intézet és Városi Könyvtár átszervezés előkészítésének idejére, illetve ezt követően a 

pályázati eljárás idejére 2015. 07. 17-től – 2015. 12. 31-ig megbízza Fehér Katalin 

igazgatóhelyettest a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár igazgatói 

feladatainak ellátásával. Felhatalmazza Dr. Tóth Lajos polgármestert, hogy a 

megbízáshoz szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester  

Határidő: értelemszerűen 

 

 


