
 
1 

Tárgy:  Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a  

             helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló  

             rendelet elfogadása. Szolgáltatási terv elfogadása. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzata  

Képviselő-testület 2019. április 03-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

1./ Közművelődési rendelet 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzata a helyi közművelődésről szóló rendeletét 2014-ben alkotta, 

melyet az eltelt időszak alatt nem módosított. 

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

CXL törvény ( a továbbiakban : közművelődési törvény) 2018. január 1. időponttól újra szabályozta a 

települési önkormányzatok  közművelődési feladatait, alapszolgáltatásait. A  közművelődési 

törvényben meghatározottakat a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési 

intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. ( VII.9. ) EMMI rendelet ( 

továbbiakban : rendelet ) részletesen  is szabályozza. 

A közművelődési törvény szabályozza továbbá a helyi rendelet tartalmi elemeit. A törvény a 83/A. § 

(1) bek . alapján  felhatalmazza az önkormányzatot, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és 

kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján 

– a településen működő nemzetiségi önkormányzatokkal történt egyeztetést követően- rendeletben 

határozza meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának 

formáját, módját és mértékét 

A fentiek alapján az eddigi rendelet módosítását a közművelődési törvényben, valamint a rendeletben 

foglaltakkal való összhang megteremtése indokolja. ( 1.sz. Melléklet ) 

 

Tekintettel arra, hogy jelenleg településünkön Közművelődési Kerekasztal nem működik, így a 

rendelet véleményezése  csak a nemzetiségi önkormányzatnak küldjük meg. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törv. 17. § (1) bek. szerint az önkormányzati 

rendeletek esetében előzetes hatásvizsgálatot kell végezni és az előzetes hatásvizsgálat 

eredményről a Képviselő-testületet tájékoztatni szükséges. 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT: 

 

A rendeletet társadalmi, gazdasági hatásai: 

Társadalmi hatása: a közművelődési alapellátások jogszabályi előírásának biztosítása. 

Gazdasági hatása: nincsen.  

 

A rendelet költségvetési hatása: 

A rendeltben meghatározott támogatást az éves költségvetésben kell tervezni és biztosítani. 

 

A rendelet tervezet környezeti, egészségi következményei: 

A rendeletnek környezeti, egészségi következményei nincsenek. 

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendeletnek plusz adminisztratív terhei nem ismertek.  
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Egyéb hatás: 

A rendeletnek egyéb hatása nincs.   

 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

biztosítása: 

A rendelet elfogadása esetén a többlet személyi és tárgyi feltételeket biztosítja, mindezekhez a 

pénzügyi forrás biztosítása az adott költségvetési év költségvetésében tervezhető. 

 

A jogszabály – helyi rendelet megalkotásának szükségessége: 

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

évi CXL. törvény, valamint a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési 

intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. ( VII. 9.) EMMI 

rendeletben meghatározottak megfelelése. 

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

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

évi CXL. törvény, valamint a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési 

intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. ( VII. 9.) EMMI 

rendelet megsértése. 

 

2./ Szolgáltatási terv 

 

A 20/2018. ( VII. 9. ) EMMI rendelet 3. § alapján a  feladatellátó az általa nyújtott 

közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít a  tárgyév 

március 1-jéig. ( 2.sz. Melléklet ) 

 

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,  

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 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, a  közösségi színtérben, 

illetve a  helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a  fenntartói jóváhagyást követő 

15 napon belül. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni  és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat 

 

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Apátistvánfalva 

Község Önkormányzatának  2019. évi közművelődési alapszolgáltatási tervét az 
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Előterjesztés 2. számú melléklet szerint megismerte és jóváhagyja / az alábbi 

kiegészítésekkel hagyja jóvá: 

…………………………………………………………………………………………… 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Császár – Bartakovics Csaba polgármester 

 

Szentgotthárd, 2019. március 26. 

                                       

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1.sz. Melléklet 

Apátistvánfalva Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../…. (… ) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 

Apátistvánfalva Község  Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) 

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a 73. § (2) bekezdésben, a 76. § (1)- (3) 

bekezdésben és a 77. § (1) bekezdésében, a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a 

közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018 ( VII.9.  

) EMMI rendelet, a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet alapján biztosított 

véleményezési jogkörében az alábbiakat rendeli el:  

 

 

1. §  A rendelet hatálya 

 

 Jelen rendelet személyi hatálya kiterjed az Önkormányzat szerveire és az Önkormányzat által 

fenntartott közművelődési térre, továbbá mindazokra akikkel a Képviselő-testület esetleges 

közművelődési feladatokra megállapodást köt. 

 

 

2.§ A rendelet célja 

 

E rendelet célja, hogy Apátistvánfalva Község Önkormányzata (a továbbiakban: 

önkormányzat) a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek 

figyelembevételével a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján meghatározza Apátistvánfalva 

Község  közművelődési feladatait, azok ellátási formáját, módját és mértékét, a fejlesztés 

lehetőségeit. 

 

3. § Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai 

 

(1) Az önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés 

jogát és lehetőségét.  

(2) Az  Önkormányzat öröksége és a jelenkor kulturális javainak, értékek megőrzésének 

ápolásának, továbbfejlesztésének figyelembe vételével megszervezi a közművelődési 

alapszolgáltatásokat, melyek:  

a) 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) amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,  

(3) A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének keretében biztosítja:  

a) a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési, vagy közösségi 

tevékenysége végzésének helyszínét,  

b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt. 

(4) Az önkormányzat biztosítja a nyilvános könyvtári ellátás jogszabályban rögzített 

rendszerének működtetését, alapkövetelményeit és meghatározza a működtetés alapfeladatait.  
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4. § Az  Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységek keretében az alábbi feladatokat 

támogatja:  

 

1. Olyan ismeretterjesztő szerveződések, és tevékenységek támogatása, melyek biztosítják a 

résztvevők testi, szellemi jólétének javítását, életminőségének növelését, különféle szabadidős 

tevékenységek végzését.  

2. Önszerveződő közösségek, helyi civil szervezetek tevékenységének szakmai támogatása.  

3. A településen fellelhető értékek, hagyományok feltárása, gyűjtése, megőrzése. 

4. Szervezi a nyilvános könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatos feladatokat, ezen belül 

állománygyarapító terveket készít, a könyvtár állománygyarapítását segíti, a nyilvános 

könyvtári ellátást a helyi igények és a törvényi előírások alapján biztosítja a Móra Ferenc 

Városi Könyvtár és Múzeum útmutatása alapján, szakembert ( könyvtári, múzeumi ) 

alkalmaz.  

5. A könyvtárban a  szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása, 

nyilvános olvasóterem működtetése 

7. A helyi lakosság önkéntes összefogásán alapuló kezdeményezések, civil szervezetek 

tevékenységének támogatása, a helyi társadalmi csoportok közti kapcsolatrendszer kiépítése, 

és gondozása, közösségi élet szervezése.  

8. Egyesületek , civil szervezetek bemutatkozása.  

9. Különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartásának segítése, ezen belül a 

településen élő nemzetiségek – elsősorban a szlovén - nemzetiségi kulturális tevékenység 

támogatása.  

10. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a szórakozási közösségi igényekhez szükséges 

feltételek biztosítása.  

11. A település helytörténetét bemutató, kulturális hagyományokat felelevenítő, a helyi 

művészeti értékekre figyelmet felhívó programok szervezése és lebonyolítása ( papírvirág-

készítés, diótörés, koszorúkötés, tojásfestés… ) 

12. Nemzeti és társadalmi ünnepek szervezésében és lebonyolításában való részvétel. . 

  

5. § A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke 

 

(1) Az önkormányzat a rendelet 2. §-ában foglalt alapszolgáltatások szerint látja el a 

közművelődési feladatot. 

(2) A közművelődési feladatokat elsősorban a Kultúrház  termében valósítja meg. 

(3) Az önkormányzat biztosítja a szükséges megfelelő számú jogszabályban előírt szakember 

foglalkoztatását,  a rendeletben meghatározott ellátandó alapfeladatok  alapján.   

(4) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására szükséges pénzügyi forrásokat 

biztosítja, melynek évenkénti konkrét összegét az éves költségvetési rendeletében határozza 

meg. 

 

 

6. § A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése, képviselete 

 

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

1997. évi CXL. törvény, a 20/2018. ( VII.9.) EMMI rendelet és a jelen rendelet által 

meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos hatásköröket Apátistvánfalva Községi 

Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.  

 

7. § A közművelődésben együttműködő partnerek 

 

Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:  
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a) az Apátistvánfalva Községben működő, közművelődési feladatokat is ellátó, valamint 

művészeti, hagyományőrző, hagyományápoló, kulturális tevékenységet végző szervezetekkel, 

személyekkel,  

b) Egyházzal,  

c) Köznevelési intézményekkel ( iskola, óvoda ),  

d) Apátistvánfalva Község Szlovén Nemzetiségi Önkormányzatával,  

e) az Országos Szlovén Önkormányzattal, 

f) a Szentgotthárd Közös Önkormányzati Hivatallal. 

 

 

8.§ Záró rendelkezések 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 

veszti a helyi közművelődésről szóló 23/2014. ( IX.24. ) önkormányzati rendelet.  

 

Dr. Dancsecs Zsolt                                                Császár – Bartakovics Csaba 

jegyző                                                                          Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indoklás: 

 

A rendelet elfogadűsűt a kapcsolódó jogszabályok változása indokolja, a muzeális 

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

törvényben, valamint a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési 

intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. ( VII. 9.) EMMI 

rendeletben foglaltakra tekintettel. 

 
1. §-hoz:  A rendelet hatálya az Apátistvánfalván  működő, közművelődési feladatok 

végzésében érintett  szervezetekre vonatkozik.  

2. §-hoz:  A rendelet célja a közművelődés szabályozásának célkitűzéseit, célrendszerét jelöli 

ki.  

3. -4. §-hoz:  Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásait az Apátistvánfalván 

elérhető kulturális szolgáltatásokat foglalja magába, a község által nyújtható kulturális 

lehetőségek, szolgáltatások körét határozza meg. A szabályozás ösztönzi az itt élőket a 

közösségi lehetőségek és a kultúra összekapcsolására is. Említi az önkéntességet ami a 

kulturális szervezésben fontos szerepet játszik. Számít a civil közösségekre. Szempontnak, 

kiaknázandó előnynek gondolja a határmentiséget, illetve a velünk élő szlovén  nemzetiség  

hordozta lehetőségeket, kapcsolatokat.  

 

5.§-hoz:  A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke a jelenlegi helyzetet 

fogalmazza meg – jelen pillanatban a jogszabályi szabályozás ennél többet nem tud megtenni. 

Ha a jövőben e területen változás lesz, akkor majd a rendeletünket ahhoz kell igazítani.  
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6.§-hoz: A rendeletben szabályozni kell a  közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése, 

képviselete kérdéseit is. E § a jelenlegi helyzet leírását tartalmazza.  

 

7.§ -hoz: A közművelődésben együttműködő partnerek köre tartalmazza mindazokat a 

szervezeteket, szerveződéseket amelyek e területen egyáltalán szóba jöhetnek. A felsorolt 

szervezetekkel jelenleg is élő ez a kapcsolat.  

 

8.§-hoz:  Hatályon kívül helyező és hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.sz. Melléklet 

 

Szolgáltatási terv előlap  

Tárgyév 2019 

Település neve Apátistvánfalva 

Megye Vas 

Település típusa - község, nagyközség, város, 

megyei jogú város, fővárosi kerület 
Község 

A település állandó lakónépessége (fő)   

A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának 

módja (közösségi színtér/ intézmény / 

közművelődési intézmény / közművelődési 

megállapodás) 

közösségi színtér 

Közművelődési közösségi színtér neve  Kultúrház 

Közművelődési közösségi színtér címe  Apátistvánfalva, fő út 107. 

Közművelődési intézmény neve 
 

Közművelődési intézmény székhely címe 
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Ellátott alapszolgáltatások a település hatályos 

közművelődési rendeletével egyezően 

a) 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, 

e) amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység 

feltételeinek biztosítása, 

 

Felelős vezető telefonszáma 06 20 9 166 161 

Felelős vezető e-mail címe apatpm@gmail.com 

Kitöltő neve és beosztása Domiter Judit 

Kitöltő telefonszáma 94/553-072 

Kitöltő e-mail címe  judit@szentgotthard.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési 

intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI 

rendelet 3. § írja elő. 

A feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves 

szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig. 

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások 

keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban 

együtt: közösségi tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid 

leírását, az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való 

besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba 

sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a 

résztvevők tervezett számát; 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 .   

mailto:karoly.andrea@pannonkapu.hu
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A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési 

alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben látja el: 

-a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása, 

-a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

-amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása 

Közösségi színtérként a kultúrházban ( 9982 Apátistvánfalva, Fő út 107. ) biztosítja a fent 

nevezett alapszolgáltatások ellátásának helyét, legalább a hét három napján, legalább napi 4 

órában nyitva tart, melyből legalább egy napnak szabadnapra vagy munkaszüneti napra kell  

esnie, továbbá legalább a hét egy napján magába kell foglalnia a 16.00-19.00 óra közötti 

időszakot. 

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. 

Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény 

éves munkatervének részét képezi. 
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Közművelődési 

alapszolgáltatások 

Kultv. 76. § (3) 

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2) 

Kormányzati funkciók 

A közösségi tevékenység 

A közösségi 

tevékenységek 

közművelődési 

alapszolgáltatások

ba való besorolása 

megnevezés

e 
célja 

rendszer

essége 

vagy 

tervezett 

időpontja  

résztvev

ők 

tervezet

t száma 

(fő) 

helyszíne 

(nem 

kötelező 

elem) 

megtervezésé

ben, 

megvalósítás

ában és 

értékelésében 

a helyi 

lakosság 

részvételi 

módja 

a) művelődő 

közösségek 

létrejöttének 

elősegítése, 

működésük 

támogatása, 

fejlődésük 

segítése, a 

közművelődési 

tevékenységek és a 

művelődő 

közösségek 

számára helyszín 

biztosítása 

Májusfa 

állítás 

község  

lakóinak 

szabadidő 

hasznos 

eltöltése 

évi 1 

alkalom 

2019.04.2

8 

80 fő   
03- 100 éves 

korosztály 
82091 

  
Májusfa 

kitáncolás 

község  

lakóinak 

szabadidő 

évi 1 

alkalom 

2019.05.3

80 fő   
03- 100 éves 

korosztály 
 82091 
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hasznos 

eltöltése 

1. 

 
Falunap 

község 

lakóinak  

szabadidő 

hasznos 

eltöltése 

évi 1 

alkalom 

2019. 

06.15. 

250 fő 
 

00-100 éves 

korosztályból 

bárki 

csatlakozhat 

 82091 

  
Falukarácso

ny 

gyermeke

k  és 

idősek 

szabadidő 

hasznos 

eltöltése 

évi 

1alkalom 

2019. 12. 

200 fő kultúrház 

00 - 100 éves 

korosztályból 

bárki 

csatlakozhat 

 82091 

d) a hagyományos 

közösségi 

kulturális értékek 

átörökítése 

feltételeinek 

biztosítása 

Farsang 

farsangi 

hagyomá

nyok 

ápolása 

évi 1 

alkalom 
80 fő iskola   82093 

 b) a közösségi és 

társadalmi 

részvétel 

fejlesztése 

Március 15-

ei ünnepi 

műsor 

emlékezé

s 

örténelmi 

eseményr

e 

évi 1 

alkalom 
   iskola nem releváns 82093 

  

Augusztus 

20-i ünnepi 

műsor 

emlékezé

s 

történelmi 

eseményr

e 

évi 1 

alkalom 
    nem releváns 82093 

  
Október 23-

i ünnepi 

emlékezé

s 

évi 1 

alkalom 
   iskola nem releváns 82093 
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műsor történelmi 

eseményr

e 

e) az amatőr 

alkotó- és előadó-

művészeti 

tevékenység 

feltételeinek 

biztosítása 

 

 

Vidám 

barátok 

színjátszó 

köre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
hetente  

??? 
??? fő kultúrház 

önkéntesen 

bárki 

csatlakozhat 
82093 

 

 

 

  


