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4. Napirend 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Közművelődési szolgáltatási terv 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

törvény (Kult.tv.) 77.§ (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a közművelődési 

alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében, a 78/I. § (1) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít. 

 

A Kult.tv. 78/I. § (1) bekezdése értelmében a megyei jogú városban, városban, fővárosi kerületben a 

települési önkormányzat a 77. § (1) bekezdésében foglalt feladat ellátása során közművelődési 

intézményt biztosít. Községben az önkormányzat közösségi színteret vagy közművelődési intézményt 

biztosít. 

 

A Kult.tv. 78/I. § (4) bekezdése szerint az az önkormányzat, amely közösségi színteret vagy 

közművelődési intézményt tart fenn, az e törvényben foglaltak alapján: 

a) meghatározza a közösségi színtér vagy a közművelődési intézmény használati szabályait, 

működésének módját, valamint a közművelődési intézmény feladatait, 

b) kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és 

működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését, 

c) biztosítja a feladatok ellátásához és a közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény 

fenntartásához szükséges, e törvény szerinti szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi 

feltételeket, 

d) kijelöli a közösen létesített vagy önkormányzatok közötti társulásban fenntartott közösségi színtér, 

illetve közművelődési intézmény esetében a működtetői jogok gyakorlóját. 

 

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek 

követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 3.§ (1) 

bekezdése szerint a feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez 

éves szolgáltatási tervet készít tárgyév március 1-jéig. 

 

Az EMMI rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján az éves szolgáltatási terv tartalmazza 

a) a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, 

tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését, 

b) a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, 

c) az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy 

minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be, 

d) a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát, 

valamint 

e) a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében 

való részvételének módjait. 

 

Az EMMI rendelet 3.§ (4) bekezdése szerint a feladatellátó a (3) bekezdésben foglaltak 

figyelembevételével meghatározza, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai 

feladatokat milyen módon és mértékben látja el. 

Az EMMI rendelet 3.§ (5) bekezdése alapján a feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás 

helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos 

módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül. 
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Bánk Község Önkormányzata a helyi közművelődési feladatok ellátásról szóló 6/2020.(IV.23.) 

önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése értelmében a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása 

érdekében közösségi színtereket tart fenn. Az önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelő 

tartalommal elkészítette a 2022. évi szolgáltatási tervet. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az önkormányzat által fenntartott közösségi színterek 2022. 

évi szolgáltatási tervét jóváhagyni szíveskedjen. 

 

 

Bánk, 2022. február 11. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 Torma Andrea  

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 
……/2022. (II.…...) képviselő-testületi határozati javaslat: 

 

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat által fenntartott közösségi 

színterek 2022. évi szolgáltatási tervét az előterjesztés szerinti tartalomnak megfelelően elfogadja és 

jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 


