
Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
Tel/Fax: 62/525-090 
E-mail: phkiszombor@vnet.hu 

__________________________________________________________________________ 
Üsz.: 22-8/2015.     Tárgy: Könyvtár és művelődési ház  
        nyitva tartása 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
 
Kiszombor 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. melléklete 
rendelkezik a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 
támogatásáról. A 2. melléklet IV.1.d) alpontja határozza meg a települési önkormányzatok 
nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatását.  
A IV. pont szerinti támogatásra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok körében a 
költségvetési törvény a könyvtárak és művelődési házak nyitva tartásával kapcsolatban az 
alábbiakat rögzíti: 

„c) A IV.1.d) alpont szerinti támogatás jogszerű felhasználásának feltétele, hogy a 
települési önkormányzat biztosítsa 
– a nyilvános könyvtár, könyvtári szolgáltató hely és a közművelődési intézmény, 

közösségi színtér nyitva tartását a hét valamely szabadnapján vagy munkaszüneti 
napján is,  

– a közművelődési intézmény nyitva tartását hetente legalább egy alkalommal 21 
óráig,  

– a közösségi színtér nyitva tartását havonta legalább egy alkalommal 21 óráig. 
d) A IV.1.a), d), h) és i) alpontok szerinti támogatások felhasználásáról az önkormányzat 

2016. február 29-éig adatszolgáltatást köteles teljesíteni, amelynek formáját, tartalmát 
és rendjét a kultúráért felelős miniszter által kiadott Útmutató rögzíti.” 

 
Jelenleg a könyvtár nyitva tartási ideje az alábbi: hétfő: 13-17 óráig, kedd-péntek: 8-17 óráig. 
A művelődési ház pedig munkanapokon 18 óráig tart nyitva, illetve az aktuális programokhoz 
és igényekhez igazodik. 
 
Fentiekre tekintettel azonban a támogatás jogszerű felhasználásának feltételének 
biztosításához szükséges módosítani a Közművelődési Könyvtár és az Ady Endre Művelődési 
Ház nyitva tartási idejét. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a könyvtár, 
valamint a művelődési ház nyitva tartásának módosítása tárgyában dönteni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2015. január 22. 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 



Tárgy: A Közművelődési Könyvtár nyitva tartása 
 
____/2015.(I. 27.) KNÖT h. 
 

1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a könyvtár és 
művelődési ház nyitva tartása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben előírtakra tekintettel a 
Közművelődési Könyvtár (6775 Kiszombor, Szegedi u. 2/B.) nyitva tartását az alábbiak 
szerint határozza meg:  
hétfő: zárva tart, 
kedd: 8-17 óráig, 
szerda: 8-17 óráig, 
csütörtök: 8-17 óráig, 
péntek: 8-17 óráig, 
szombat: 8-12 óráig, 
vasárnap: zárva tart. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szegvári 
Ernőné polgármestert, hogy a könyvtár nyitva tartásával kapcsolatos módosításokat a 
könyvtár használatáról szóló szabályzatban átvezesse. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Kelemen Gabriella könyvtáros 
- Irattár 
 



Tárgy: Az Ady Endre Művelődési Ház nyitva tartása 
 
____/2015.(I. 27.) KNÖT h. 
 

2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a könyvtár és 
művelődési ház nyitva tartása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben előírtakra tekintettel az Ady Endre 
Művelődési Ház (6775 Kiszombor, Szegedi u. 13.) nyitva tartását az alábbiak szerint 
határozza meg:  
hétfő: 14-18 óráig, 
kedd: 10-18 óráig, 
szerda: 10-18 óráig, 
csütörtök: 10-18 óráig, 
péntek: 10-18 óráig, 
szombat: 8-12 óráig, 
vasárnap: zárva tart. 
A közösségi színtér nyitva tartása: minden hónap második péntekén 10 órától 21 óráig. 
 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiszombor nagyközség 
közösségi színterének használati szabályzata (Ady Endre Művelődési Ház) tárgyú, 
222/2010.(VII. 27.) KNÖT határozatával jóváhagyott Kiszombor nagyközség közösségi 
színterének használati szabályzatának az Ady Endre Művelődési Ház házirendjét megállapító 
3. melléklete 2. pontját – mely a művelődési ház nyitva tartásáról rendelkezik – a jelen 
határozat 1. pontjában meghatározott nyitva tartási rendnek megfelelően módosítja. 
 
3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szegvári 
Ernőné polgármestert, hogy a művelődési ház nyitva tartásával kapcsolatos módosításokat az 
Ady Endre Művelődési Ház házirendjében átvezesse. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Hegedűs Sándor művelődésszervező 
- Irattár 
 


