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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdésének 7. pontja alapján a helyi önkormányzat köteles biztosítani a kulturális
szolgáltatást, többek között a kulturális örökség helyi védelmét, a helyi közművelődési
tevékenység támogatását.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat kötelező feladata a
helyi közművelődési tevékenység támogatása. A Képviselő-testület korábban megalkotta a
helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 9/2019. (VI.20.) önkormányzati rendeletet.1
A Rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az IKSZT a Képviselő-testület az évente a tárgy évre
vonatkozó éves szolgáltatási terv alapján végzi a munkáját. (Rendezvénynaptár)
A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi
színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI
rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján a feladatellátó az általa nyújtott közművelődési
alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig.
Az EMMI 3.§ (2) bekezdése tartalmazza az éves szolgáltatási terv tartalmi elemeit. Az éves
szolgáltatási terv a NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. útmutatása alapján
készült el. Természetesen a kihirdetett veszélyhelyzet megszűnésének dátuma és a pandémiás
helyzet alakulása az egyes programok megtarthatóságát nagyban befolyásolja.
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A rendelet elérhető itt: https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/273425
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Rábapatona Község Önkormányzata
Az előterjesztés mellékletét képezi a 2022. évre vonatkozó éves Rendezvénynaptár és
Szolgáltatási terv egységes szerkezetben.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő a Képviselő-testület
részére:
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő – testülete, tekintettel a helyi
közművelődési feladatok ellátásáról szóló 9/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet
5. § (2) bekezdése szerinti, a 2022. évre vonatkozó éves szolgáltatási tervet és
rendezvénynaptárt elfogadja a jelen előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
2. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt az éves szolgáltatási tervnek és
rendezvénynaptárnak a honlapon történő közzétételére.

Határidő:
Felelős:

azonnal
dr. Németh Balázs jegyző
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Értesül: Lakosság honlapon történő közzététel útján
Kelt: Rábapatonán, 2022. február 2. napján
dr. Németh Balázs
jegyző

