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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület 25/2012. (II.16.) számú határozatával döntött arról, hogy a költségvetési 
hiány csökkentésének érdekében meg kell vizsgálni többletbevételek realizálásának, illetve a 
Múzeum –Könyvtár gazdaságosabb működésének lehetőségét. 
 
A József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény működése áttekintésének feladatát az 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság kapta meg.  
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2012. április 18-án ülésezett a József Attila 
Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény épületében, ahol a bizottság meghallgatta az 
intézmény vezetőjének, illetve a GESZ vezetőjének tájékoztatóját. Az ülésről készült 
jegyzőkönyv az előterjesztéshez csatolásra került. 
 
A bizottság a tájékoztatást követően 2012. április 24-én ismételten ülésezett, ahol 
megfogalmazásra került a bizottság véleménye és észrevétele, mely az előterjesztés 2. számú 
melléklete.  
 
A bizottság 8 pontban foglalta össze véleményét, mely a kiadások tekintetében nem lát 
lehetőséget további megtakarításokra sem személyi, sem dologi kiadások tekintetében. A 
megállapítások alapján elmondható, hogy intézmény gazdaságosabb működése a bevételek 
növelésével érhető el, mely egyrészt a múzeumi belépődíjak, valamint a könyvtárhasználati díjak 
emelésével, illetve az épület bérbe adható helyiségeinek hatékonyabb hasznosításával valósítható 
meg. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület - az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnökének 
előterjesztésében – megtárgyalta a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
gazdaságosabb működésének vizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A képviselő-testület az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság által elkészített 
véleményt elfogadja. 

2.) A Képviselő-testület utasítja a József Attila Városi Könyvtár-és Muzeális Gyűjtemény 
igazgatóját, hogy vizsgálja meg, mérje fel a bérbe adható helyiségek hatékonyabb 
hasznosításának lehetőségét. 

3.) A Képviselő-testület utasítja a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
igazgatóját, hogy vizsgálja meg a belépő-és könyvtárhasználati díjemelés lehetőségét. 

 
 
Határidő:  az 1. és 2. pont tekintetében 2012. július 31. 
Felelős:  Végh Ildikó intézményvezető 
 
 
Komló, 2012. április 27. 
 
        Dr. Makra Istvánné  
         elnök 
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