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Tárgy:  Kistarcsa Város Önkormányzat Közművelődési Koncepciója (2017-2027) 
 
Érintett bizottság: Humánpolitikai Bizottság 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
 

Magyarország Alaptörvénye szerint „vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a 
magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence 
természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk 
utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával 
védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit.”„Hisszük, hogy nemzeti kultúránk 
gazdag hozzájárulás az európai egységsokszínűségéhez.”A XI. cikk kimondja, hogy „minden 
magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez” és „Magyarország ezt a jogot a 
közművelődés kiterjesztésével … biztosítja.” 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 7. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 
körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a kulturális szolgáltatás, a nyilvános könyvtári 
ellátás biztosítása, a filmszínház, az előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális 
örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása. 
 
A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (1) bekezdése és 76. § (1) 
bekezdése alapján a települési könyvtári ellátás biztosítása, a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása a helyi önkormányzatok kötelező feladata. A 77. § alapján a 
települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális 
szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján 
rendeletben határozza meg, hogy a törvényben felsorolt feladatokból mit, milyen konkrét 
formában, módon és mértékben lát el. 
 
Mivel az önkormányzat és kulturális intézménye új feladatokkal gyarapodott (sportközpont 
üzemeltetése, kulturális és sport ágazat intézményrendszerének gazdasági társasággá 
alakulása), illetve Kistarcsa Város Önkormányzata a közművelődést érintő beruházások előtt 
áll (Könyvtár és Emlékhely, illetve a Civilház esetleges turisztikai hasznosítása pályázat 
útján) ezért javasolt volt a régi koncepció felülvizsgálata. 

 



 
A hatályos Közművelődési Koncepció 10 évre készült, de még 2007-ben, azért egy új tíz éves 
(2017-től 2027-ig tartó) új kulturális koncepciót készített Szilárdi László, a Városi 
Művelődési Ház és Könyvtár vezetője, amiben az új feltételeknek és lehetőségeknek 
megfelelően mutatja be az elkövetkező 10 év feladatait. 
 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 

 
Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 
melléklete szerinti Kistarcsa Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepcióját 
(2017-2027). 

Határid ő: azonnal,  
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 

 
„A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 
 
Kistarcsa, 2017. március 14. 
 

      Solymosi Sándor 
          polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


