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E l ő t e r j e s z t é s 
a Képviselő-testület 2020. február 28-i ülésére 

 
Tárgy: József Attila Művelődési Ház és Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum 
szolgáltatási terve 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja 
alapján a helyi önkormányzati feladatok körébe tartozik többek között a „kulturális szolgáltatás, 
különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet 
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása”. 
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló módosított 
1997. évi CXL törvény (a továbbiakban: Kultv.) 68. §-a alapján a fenntartó határozza meg a könyvtár 
feladatait és használati szabályzatát, továbbá a 78./I. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az 
önkormányzat meghatározza a közösségi színtér, vagy közművelődési intézmény használati szabályait, 
működésének módját, valamint a közművelődési intézmény feladatait, kiadja az általa fenntartott 
közművelődési intézmény alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát. 
 
 A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek 
követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése 
feladatként határozza meg a feladatellátó számára, hogy az általa nyújtott közművelődési 
alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít.  
  
A rendelet 3. § (2) bekezdése tartalmazza az éves szolgáltatási terv kötelező tartalmi elemeit. A fenti 
jogszabályok figyelembevételével a József Attila Művelődési Ház és a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Múzeum intézményvezetői összeállították és a fenntartóhoz benyújtották az intézmény 
tárgyévre szóló szolgáltatási tervét, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Határozati javaslat: 
 

1. Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a József Attila Művelődési Ház 

szolgáltatási tervét elfogadja. 

 

2. Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és 

Helytörténeti Múzeum szolgáltatási tervét elfogadja. 

 

 
Dorog, 2020. február 11. 
 
         Dr. Tittmann János s.k. 
                      polgármester 


