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ELŐTERJESZTÉS 
Hegymagas Község Önkormányzat Polgármesterének 

2021. február 15-i döntéséhez 

Közösségi színtér 2021. évi szolgáltatási és munkatervének jóváhagyása 
 

Előterjesztő: Gyurka Miklósné polgármester 
Előkészítette: Lutár Mária jegyző, Dóczi Dominika ügyintéző 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi 
színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet (a továbbiakban: rendelet) 
3. §-a a szolgáltatási tervvel kapcsolatban a következő szabályozást tartalmazza. A feladatellátó 
az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet 
készít a tárgyév március 1-jéig. Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak 
önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a 
helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint - ha az adott településen működik 
- a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő. A feladatellátó meghatározza, hogy az 
adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és 
mértékben látja el. A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a 
közművelődési intézményben vagy a községi színtérben, illetve a helyben szokásos módon 
közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.  
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Közműv tv.) 76. § (3) bekezdése határozza meg a 
közművelődési alapszolgáltatások körét. A Közműv. tv. törvény 76. § (4) – (7) bekezdése 
tartalmazza, hogy a település mérete és típusa alapján a település önkormányzatának hány 
közművelődési alapszolgáltatást kell biztosítania.  
 

„76. § (3) A közművelődési alapszolgáltatások: 
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 
biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 
f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 
(4) Minden települési önkormányzat kötelező feladata a (3) bekezdés a) pontja szerinti 

közművelődési alapszolgáltatás megszervezése. Ennek keretében 
a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi 

tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja, 
b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt, 
c) fórumot szervez - ha az adott településen működik - a Közművelődési Kerekasztal 

bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek 
megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. 

(5) Az 1000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzat - a (6) és (7) bekezdésben 
foglaltak kivételével - a (4) bekezdésben foglaltakon túl a (3) bekezdés b)-g) pontjai szerinti 
közművelődési alapszolgáltatásokból legalább egy további közművelődési alapszolgáltatást 
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szervez meg.” 
 
A helyi közművelődési rendeletben nevesített közművelődési kötelező alapszolgáltatást 
biztosító közművelődési közösségi színtér szolgáltatási tervet készít. A szolgáltatási terv a 
közművelődési feladatokhoz nyújtott állami támogatás (normatíva) felhasználásának előzetes 
terve, elszámolásának igazoló dokumentuma. A megvalósulás nyomon követése fontos feladat, 
ezért az előzetes tervben bekövetkezett változásokat szükséges átvezetni.  
 
A Közműv. tv. 78/I. § (8) bekezdés b) pontja szerint az a települési önkormányzat, mely 
közművelődési közösségi színteret, közművelődési intézményt tart fenn, többek között 
jóváhagyja a közművelődési intézmény éves munkatervét. A jogszabály a közművelődési 
területen csak a dokumentum típusát nevezi meg, további tartalmi és formai követelményeket 
nem állapít meg. A munkaterv-készítési kötelezettség a közművelődési közösségi színterekre 
is vonatkozik. 
A munkaterv két nagy fő fejezetből áll, az egyik a megelőző évről készített beszámoló, a másik 
a tárgyévi munkaterv, továbbá tájékoztatást ad a szakmai-, személyi- és infrastrukturális 
feltételekről.  
 
Fentiek értelmében elkészítettük a 2021. évi szolgáltatási és munkatervet.   
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – 2021. február 8. 
napjától a Képviselő-testület feladat és hatáskörét a Polgármester gyakorolja.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri döntést elősegítve véleményüket 
megküldeni szíveskedjenek! 
 
HATÁROZATI JAVASLAT 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének  …/2021. (II. …) Kt. határozata 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Hegymagas Község Önkormányzata polgármestere a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének véleménye 
kikérésével a következő döntést hozom:  
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közművelődési közösségi színtér 
2021. évi munkatervét és a szolgáltatási tervet jóváhagyja. 
 
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester 
Határidő: 2021. március 1. 

Hegymagas, 2021. február 9.                                             

Gyurka Miklósné 
                                                                                                  polgármester 
 
 


