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                                dr. Szabó Tímea jegyző  

 

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi 

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

§ -a alapján a feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás 

megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig. 

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 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 a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével 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 közösségi 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 76. § (3) bekezdésének a) pontja és Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-

testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 11/2020. (X.14.) önkormányzati 

rendeletének 3. §-a alapján a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük 

támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 

számára helyszín biztosítása közművelődési alapszolgáltatást látja el.  

 

Kékkút Község Önkormányzata közösségi színteret működtet. A művelődési szakember 

elkészítette a 2021. évre vonatkozó szolgáltatási tervet. A szolgáltatási terv az előterjesztés 

melléklete.  
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A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: kat. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben 

a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.  A 

Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről 

szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a 

továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki.  

 

Határozati javaslat 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…/2021 (V…) HATÁROZATA 

 

A kékkúti közösségi színtér 2021 évre vonatkozó szolgáltatási tervének elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Kékkút Község Önkormányzata Polgármestere a 

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

(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben dönt arról, hogy a kékkúti közösségi 

színtér 2021. évre vonatkozó szolgáltatási tervét az előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja.  

 

Kékkút, 2021. május 10. 

 

 

                                                                                            Kardosné Csaba Gyöngyi 

                                                                                                    polgármester 

   

 

 


