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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi munkatervében szerepel 

a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi beszámolója. 

A beszámoló elkészítésre került, melyek az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. 

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 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 EMMI rendelet alapján 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. 

 

Határozati javaslat: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (II.17.) Kt. 

határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Balassi 

Bálint Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi beszámolóját elfogadja. 

 

2. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Balassi 

Bálint Művelődési Ház és Könyvtár éves szolgáltatási tervét, munkatervét, stratégiai 

tervét az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 

3. Elrendeli továbbá a közművelődési intézményben, illetve helyben szokásos módon 

történő közzétételét. 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester, ill. Lacknerné Fördős Klára intézményvezető 

Határidő: döntést követő 15 nap 

 

 

 

 



Kérem a T. Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az abban foglaltakról döntést 

hozni szíveskedjenek. 

 

 

Jánossomorja, 2022. január 25. 

 

Lőrincz György s.k. 

     polgármester 
 


