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Tisztelt Képviselő- testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 7. 

pontja alapján a helyi önkormányzat köteles biztosítani a kulturális szolgáltatást, többek között a 

kulturális örökség helyi védelmét, a helyi közművelődési tevékenység támogatását. 

 

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

törvény 76. §(1) bekezdése szerint a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési 

tevékenység támogatása. 

 

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

törvény 78. § (5) bekezdés értelmében az önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve 

közművelődési intézményt tart fenn, jóváhagyja a közművelődési intézmény éves munkatervét.  

 

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

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

„3. § (1) A feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves 

szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig.  

(5) 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. 

(6) Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves 

munkatervének részét képezi.” 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának közművelődésről szóló 7/2020. (III.13.) önkormányzati 

rendelet 3. § (4) bekezdése értelmében az Intézményvezető - az Önkormányzat éves 

költségvetésének elfogadását követő 10 napon belül - véglegesíti a Munkatervet és a mellékletét 

képező Szolgáltatási Tervet, melyet a véglegesítést követően az Önkormányzat Képviselő-testülete 

jóváhagy. 

 

Az Intézményvezető elkészítette az Intézmény 2020. évi Munkatervét és Szolgáltatási tervét, melyet a 

fenntartó a 44/2020. (III.10.) KT határozattal elfogadott.  

 

Tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete nem ülésezhetett, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró 

Dunaföldvár Város Polgármestere a 12/2020. (IV.07.) PM határozatban elfogadta a 2020. évi 

Munkatervet és Szolgáltatási Tervet  és felkérte az Igazgatót Munkatervet és Szolgáltatási tervet a 

veszélyhelyzet elmúlását követő 30 napon belül dolgozza át és terjessze elő.  

 



Az előterjesztés mellékletét képezi az átdolgozott munkaterv és szolgáltatási terv. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a bizottsági javaslatoknak 

megfelelően előkészített határozati javaslatot fogadja el. 

D u n a f ö l d v á r, 2020. szeptember 4. 

     Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

___________________________________________________________________________ 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunaföldvári Művelődési Központ 

és Könyvtár 44/2020. (III.10.) KT határozatban elfogadott Munkatervét és Szolgáltatási tervét 

a járványügyi helyzetre tekintettel átvezetett módosításokkal a csatolt melléklet szerint 

elfogadja.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Horváth Zsolt - polgármester 

 




















