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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 78/I. § (5) bekezdés b) pontja értelmében az 

önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt tart fenn, 

jóváhagyja a közművelődési intézmény éves munkatervét.  
 

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

közművelődési intézmény tárgyév november 15-ig a tárgyévet követő évre munkatervet és 

annak mellékletét képező szolgáltatási tervet készít, amelyet az Önkormányzat éves 

költségvetésének elfogadását követő 10 napon belül véglegesít. Az Intézmény végleges 

munkatervét az Önkormányzat kultúráért és költségvetéséért felelős bizottságai véleményének 

figyelembe vételével a Képviselő-testület hagyja jóvá. 

 

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.  

(2) 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. 

(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.” 

 

A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója által 2022. évre elkészített 

munkaterv az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Az Intézményvezető elkészítette az intézmény éves szolgáltatási tervét, melyet a fenntartónak 

el kell fogadnia, az Intézményvezetőnek pedig a rendeletben foglaltak szerint közzé kell 

tennie.  
 

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

 

Dunaföldvár, 2021. november 11. 

 

 

        Horváth Zsolt sk. 

          polgármester 
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