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ELŐTERJESZTÉS 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2018. június 25-i ülésére a közművelődési szakfelügyeleti jelentés megtárgyalásához 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztálya a 
közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről szóló 5/2015.(I.22.) EMMI rendelet 
alapján készült éves munkaterv szerint elrendelte Balatonújlak Község Önkormányzatánál a 
közművelődési feladatellátás átfogó vizsgálatát.  
A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a „Települési önkormányzatok nyilvános 
könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása” lakosságszámon alapuló állami 
támogatás minimumösszegének meghatározása milyen hatást gyakorolt a kistelepülési 
közművelődési feladatellátásra. 
A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletét a miniszter irányítja és a Nemzeti 
Művelődési Intézet szervezi. 
A Nemzeti Művelődési Intézet megbízásából Juhász Zsófia közművelődési szakértő 2016. 
március 1.- május 31. között közművelődési szakfelügyeleti vizsgálatot tartott Balatonújlak 
Község Önkormányzatánál.  
A szakértő vizsgálta  

a) a közművelődési feladatellátást, a közművelő intézmény, közösségi színtér
működésére, tevékenységére vonatkozó jogszabályok végrehajtását, érvényesülésük
módját, a szakmai követelmények betartását és a központi költségvetési támogatások
rendeltetésszerű felhasználását;

b) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény alapján helyi önkormányzati rendeletben rögzített
közművelődési feladatok megvalósulását;

c) a különböző intézmények és szervezetek közötti együttműködést, a közművelődési
színtér személyi, létesítményi, tárgyi és pénzügyi feltételeinek meglétét, az egyes
közművelődési munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési feltételek,
foglalkoztatási előírások teljesítését.

A vizsgálat végén egy jelentés készült, mely tartalmazza a tapasztalt eredményeket, 
fogyatékosságokat és módosítási javaslatokat. 
A közművelődési szakfelügyeleti jelentését mellékelem az előterjesztéshez. 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a közművelődési szakfelügyeleti jelentést tárgyalja meg. 

Balatonújlak, 2018. június 12. 
Tüske Gáborné 
polgármester 



Határozati javaslat  
Közművelődési szakfelügyeleti jelentés elfogadásáról 

1.) Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztály 
Közművelődési átfogó szakfelügyeleti jelentését, melyet az előterjesztésnek 
megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 

2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert a közművelődési szakfelügyeleti vizsgálat 
javaslatainak megvalósítása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
Határidő: azonnal  












































