
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2021. február 11-ei ülésére 

 

Tárgy:       Beszámoló a Dunaföldvári Művelődési 

       Központ és Könyvtár, valamint a  

       Tourinform Iroda 2020. évi munkájáról 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Lóki-Sánta Renáta köznevelési- és 

       közművelődési ügyintéző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    a katasztrófavédelemről és a hozzá  

       kapcsolódó egyes törvények módosításáról  

       szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

       bekezdése alapján mellőzve 

Ügyiratszám:       DFV/361-2/2021. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár biztosítja a közművelődési és könyvtári feladatok 

ellátását, valamint működteti a Tourinform Irodát. 

  

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

törvény (a továbbiakban: Törvény) 78./I. § (4) bekezdés értelmében a települési önkormányzat a 

közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret vagy 

közművelődési intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján:  

 

(4) 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. 

 

A közművelődésről szóló 7/2020 (III.13.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése alapján a 

közművelődési intézmény vezetője az intézmény előző évi tevékenységéről a tárgyév február 15. 

napjáig szakmai értékelést készít az Önkormányzatnak. 

 

A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója által elkészített beszámoló az előterjesztés 

mellékletét képezi. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára. 

 

Dunaföldvár, 2021. február 3.  

 

 

        Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 



H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 

29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

feladat-és hatáskörében eljárva a képviselők véleményének figyelembevételével úgy döntött, hogy a 

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár, valamint Tourinform Iroda 2020. évi munkájáról 

készült beszámolót a csatolt melléklet szerint elfogadja.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Horváth Zsolt - polgármester 

   Pataki Dezső - Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár igazgató 

Értesül:  

1. Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 

2. Megyei hatókörű városi könyvtár 

3. köznevelési- és közművelődési ügyintéző 






























