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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

7. pontja értelmében a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 

filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása helyi közügy, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó helyi önkormányzati feladat. 

 

Az 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről 2018-ban módosításra került. A törvény rögzíti, hogy a közművelődéshez 

való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. 

 

A Törvény 76. § (1) - (2) bekezdése értelmében: 

 

„(1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.  

  (2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatát a (3) bekezdés szerinti 

közművelődési alapszolgáltatások - a települési önkormányzat eltérő adottságaira figyelemmel 

történő - megszervezése, a 80. §-ban meghatározott pénzügyi támogatás biztosítása, valamint a 

közművelődés 82-83. §-ban szabályozott helyi lakossági képviseletének biztosítása révén (a 

továbbiakban együtt: közművelődési feladatok) látja el. 

  (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. 

Ezt a feladatát a települési önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezésével, a 

meghatározott pénzügyi támogatás (80. §) biztosításával, valamint a helyi lakossági 

képviseletének biztosítása révén (82-83. §) látja el.” 

 

A Törvény 78/I. §-a a következő rendelkezéseket tartalmazza: 

„(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, 

d) kijelöli a közösen létesített vagy önkormányzatok közötti társulásban fenntartott közösségi 

színtér, illetve közművelődési intézmény esetében a működtetői jogok gyakorlóját.” 

 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2023. évi Közművelődési Munkaterve fenti jogszabályhelyek 

figyelembevételével került összeállításra. A Közművelődési Munkaterv a törvényi előírásoknak 

megfelelően tartalmazza a közösségi színtérre vonatkozó elképzeléseket, továbbá a 2023. évben a 

közművelődés előtt álló elvégzendő kötelező és vállalt feladatokat. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi Közművelődési Munkatervet megtárgyalni, 

valamint a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Nagytarcsa, 2022. november 24. 

 

        Gulyás Tamás István s.k. 

                polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

.../2022.(XI. 28.) sz. határozata 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község 

Önkormányzatának 2023. évi Közművelődési Munkatervét elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 


