
JEGYZŐKÖNYVI K I V O N A T 
  
 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. október 30-án (kedd) 1500 
órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.  

 
 

Tárgy: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési feladatellátásának átfogó 
szakfelügyeleti vizsgálata 
 
Jelen lévő képviselők száma: 6 fő 
 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
 

140/2018. (X.30.) határozat: 
 
Tura Város Ónkormányzatának Képviselő-testülete a Bartók Béla Művelődési Ház és 
Könyvtár közművelődési feladatellátásának átfogó szakfelügyeleti vizsgálatáról – az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma megbízása alapján – a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit 
Közhasznú Kft. szakfelügyelője által készített, 2018.10.08. napján érkezett jelentésben 
megfogalmazott kötelezések és ajánlások alapján az alábbi intézkedési tervet fogadja el.  
 
Felelős: intézkedési terv szerint 
Határidő: intézkedési terv szerint 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
                       Szendrei Ferenc sk.                                              Imró Ildikó sk. 
                          polgármester                                                          aljegyző 
 
 
 
 
 
 



Intézkedési terv  
 
 
 
A szakfelügyeleti ellenőrzés tárgya, jelentés időpontja és kötelezései és ajánlásai:  
 
 

tárgya, jelentés időpontja  kötelezések: ajánlások:  
A Bartók Béla Művelődési Ház 
és Könyvtár közművelődési 
feladatellátásának átfogó 
szakfelügyeleti   vizsgálatáról  
A vizsgált időszak: 2016.01.01.- 
a vizsgálat időpontjáig  
A vizsgálat időtartama: 
2018.07.03.-2018.10.03. 
Jelentés: 2018.10.08. napján 
érkezett 

k1) az önkormányzat helyi közművelődési 
feladatairól és a helyi közművelődési tevékenység 
támogatásáról szóló 6/2004.(III.31.) 
önkormányzati rendelet módosítása:  
- jelenlegi szervezeti keretek aktualizálása 
- ellátandó alapszolgáltatások meghatározása (a 
Kultv. 76.§-a és a 20/2018.(VII.9.) EMMI r. 
alapján) 
 
k2) Alapító Okirat felülvizsgálata:  
- jogszabályi hivatkozások pontosítása,  
- jogelőd szerv megnevezése,  
- alapítás éve (a 2012. évi átszervezés – 
intézményi integráció dokumentumai szerint) 
- a Falumúzeum kerüljön az intézményhez 
telephelyként 
 
k3) az intézmény éves munkatervének (Kultv. 
78/I.§ (4) bek. alapján)  és szolgáltatási tervének 
(20/2018.(VII.9.) EMMI r. 3.§-a alapján) 
bekérése, elkészítése 
 
k4) 20/2018.(VII.9.) EMMI r. 4.§ és 13.§ 
rendelkezése szerinti tárgyi feltételek biztosítása 
 

a1) a feladatellátáshoz használt épület belső helyiségei 
erősen felújításra szorulnak, a veszélyessé nyilvánított, 
így használaton kívüli karzattal rendelkező nagyterem és 
az öltözők jelen állapotukban alig alkalmasak funkciójuk 
betöltésére 
 
a2) javasolt a belső felújítás mielőbbi megkezdése, 
valamint a látogatók által is használható mosdő 
kialakítása (befejezése), a felújítás, fejlesztés, átalakítás 
megvalósítása érdekében tisztázni kell a terület tulajdoni 
kérdéseit 
 
a3) az épület homlokzatán a benne működő 
intézményegységek neve jól látható módon kerüljön 
feltüntetésre 
 
a4) javasolt a település honlapjának megújítása, 
naprakész információk megjelenítése, rendezvénynaptár 
elhelyezése 
 
a5) Értéktár Bizottság dokumentumainak és 
elérhetőségének megjelenítése a lakosság részére 
 
a6) új Kulturális és Közművelődési Koncepció 
megalkotása; jelenlegi helyzetfélmérést, cselekvési, 



tárgya, jelentés időpontja  kötelezések: ajánlások:  

k5) a Művelődési Ház nyitvatartásának 
felülvizsgálata, házirendben történő rögzítése, 
intézmény területén való kifüggesztése a 
20/2018.(VII.9.) EMMI r. 13.§ (3) bek. szerint 
 
k6) sz Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.12.) 
önkormányzati rendelet 4. és 5. számú 
függelékének aktualizálása a jelenlegi 
struktúrának megfelelően 
 
k7) közfeladatot ellátó intézményként 
Magyarország zászlajának elhelyezése az 
intézmény épületén 

fejlesztési programot is tartalmazva 
 
a7) a statisztikai adatgyűjtéshez javasolt a 
http://kozossegimuvelodes.hu/szolgaltatasok/statisztika 
linken elérhető segédlet használata 

 
 
A szakfelügyeleti ellenőrzés kötelezéseinek és ajánlásainak végrehajtására vonatkozó intézkedési terv: 
 

intézkedés  felelős  határidő 

k1) az önkormányzat helyi közművelődési feladatairól és a helyi közművelődési 
tevékenység támogatásáról szóló 6/2004.(III.31.) önkormányzati rendelet 
módosítása:  
- jelenlegi szervezeti keretek aktualizálása 
- ellátandó alapszolgáltatások meghatározása (a Kultv. 76.§-a és a 20/2018.(VII.9.) 
EMMI r. alapján) 
 
k2) Alapító Okirat felülvizsgálata:  
- jogszabályi hivatkozások pontosítása,  
- jogelőd szerv megnevezése,  
- alapítás éve (a 2012. évi átszervezés – intézményi integráció dokumentumai szerint) 
- a Falumúzeum kerüljön az intézményhez telephelyként 

k1) Jegyző 
 
 
 
 
 
 
k2) Jegyző 
 
 
 
 

k1) 2019.03.01.  
 
 
 
 
 
 
k2) 2019.03.01. 
 
 
 
 



intézkedés  felelős  határidő 

 
k3) az intézmény éves munkatervének (Kultv. 78/I.§ (4) bek. alapján)  és 
szolgáltatási tervének (20/2018.(VII.9.) EMMI r. 3.§-a alapján) bekérése, elkészítése 
 
k4) 20/2018.(VII.9.) EMMI r. 4.§ d), e) pontja szerinti tárgyi feltételek biztosítása (1 
db bemutatók, előadások megtartására alkalmas prezentációs eszköz, 1 db 
audiovizuális anyagok lejátszására alkalmas eszköz beszerzése)  
 
k5) a Művelődési Ház nyitvatartásának felülvizsgálata, házirendben történő 
rögzítése, intézmény területén való kifüggesztése a 20/2018.(VII.9.) EMMI r. 13.§ (3) 
bek. szerint 
 
k6) sz Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.12.) 
önkormányzati rendelet 4. és 5. számú függelékének aktualizálása a jelenlegi 
struktúrának megfelelően 
 
k7) közfeladatot ellátó intézményként Magyarország zászlajának elhelyezése az 
intézmény épületén 
 
a1) a feladatellátáshoz használt épület belső helyiségei, karzat, nagyterem, öltözők 
felmérése, azonnali beavatkozást igénylő műszaki megoldásokra javaslattétel a 
Képviselő-testület részére, felújítási szükséglet meghatározása, ütemezése annak 
érdekében, hogy a helyiségek alkalmasak legyenek funkciójuk betöltésére 
 
a2) a látogatók által is használható mosdó kialakítása (befejezése), a terület 
tulajdoni kérdéseinek tisztázása 
 
 
a3) az épület homlokzatán a benne működő intézményegységek neve jól látható 
módon kerüljön feltüntetésre, táblák terveinek településképi szempontból való 
véleményeztetése a Főépítésszel 
 

 
k3) Képviselő-testület, 
Igazgató 
 
k4) Igazgató 
 
 
 
k5) Igazgató 
 
 
 
k6) Képviselő-testület, 
Polgármester, Jegyző 
 
 
k7) Igazgató 
 
 
a1) Települési Főmérnök, 
Polgármester, Képviselő-
testület 
 
 
a2) Települési Főmérnök, 
Polgármester, Képviselő-
testület  
 
a3) Igazgató, Főépítész 
 
 
 

 
k3)  2018.10.30. bekérése, 
2019.01.31. elkészítése 
 
k4) 2019.02.28. a 2019. évi 
intézményi költségvetésben 
 
 
k5) 2018.11.30. 
 
 
 
k6) 2019.03.31. 
 
 
 
k7) 2018.11.30. 
 
 
a1) 2019.12.31. 
 
 
 
 
a2) 2019.12.31. 
 
 
 
a3) 2019.03.31. 
 
 
 



intézkedés  felelős  határidő 

 
a4) a település honlapjának megújítása, naprakész információk megjelenítése 
folyamatban van, a település honlapján rendezvénynaptár elhelyezése 
 
 
 
a5) Értéktár Bizottság dokumentumainak és elérhetőségének megjelenítése a 
lakosság részére 
 
a6) új Kulturális és Közművelődési Koncepció megalkotása; jelenlegi 
helyzetfélmérést, cselekvési, fejlesztési programot is tartalmazva 
 
a7) a statisztikai adatgyűjtéshez javasolt a 
http://kozossegimuvelodes.hu/szolgaltatasok/statisztika linken elérhető segédlet 
használata 

a4) Jegyző (új honlap 
elkészíttetése), Igazgató 
(rendezvénynaptár 
megküldése Jegyző részére) 
 
a5) KKSB elnöke 
 
 
a6) Igazgató, Képviselő-
testület 
 
a7) Igazgató 

 
a4) 2018.11.30. 
rendezvénynaptár 
megküldésére, utána 
folyamatosan 
 
a5) folyamatosan 
 
 
a6) 2019.06.30. 
 
 
a7) folyamatosan 

 
   



 


