
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2018. (VIII.17.)  

önkormányzati rendelete 

 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi XCL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő 

rendeletet alkotja: 

I. 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

Alapelvek 

 

Az önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra 

törekszik, hogy biztosítsa Szegvár nagyközség polgárainak jogát 

a) a kulturális örökség javainak és ezek jelentőségének megismerésére a történelem 

alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint 

ezek védelmével kapcsolatos ismeretek megszerzésének lehetőségét a rendelkezésére álló 

eszközök útján; 

b) a közművelődési intézmény szolgáltatásainak igénybevételére; 

c) műveltsége, készségei életének minden szakaszában való gyarapítására, közművelődési 

jogai érvényesítése céljából szervezeti és tartalmi segítségre, közösség létrehozásához, 

közművelődési közösségi szintér szervezéséhez, és jogszabályban meghatározottak szerint 

szervezet alapításához, működtetéséhez. 

 

2. § 

 

Az önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, 

világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos 

bármilyen hátrányos megkülönböztetés. A Törvényben és e rendeletben rögzített jogok 

megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, 

vagyoni, születési különbségtétel nélkül. 

 

3. § 

 

A rendelet hatálya 
 E rendelet hatálya kiterjed 

a) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő, Szegvár 

nagyközségben lakó állampolgárokra, 

b) az önkormányzat által fenntartott közművelődési közösségi színterekre, és 

alkalmazottaira, 

c) a rendelet által szabályozott, közművelődési megállapodás vagy más úton támogatott 

intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, azok fenntartóira és működtetőire, 

d) a képviselő-testületre és szerveire, a Polgármesteri Hivatalra. 



II.  

Az önkormányzat közművelődési feladatai 

4. §  

 

 (1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során feladatainak 

tekinti: 

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget 

és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek segítését, 

b) a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítését, 

c) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, 

megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását, 

d) a környezetkultúra javítását, a településesztétikai kultúra fejlesztését, 

e) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák megismertetését, 

gyarapítását, különös tekintettel a településen élő nemzeti-etnikai kisebbségek kultúrájára, 

f) a kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozását, 

g) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását, 

különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és szellemi 

alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére, 

h) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítését, 

i) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését; 

j) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását; 

k) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítását. 

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben részletezett közművelődési feladatainak ellátása 

során szorosan együttműködik helyi közművelődési tevékenységet folytató, önszerveződő 

közösségekkel és a településen működő nemzetiségi önkormányzattal. 

(3) Az önkormányzat az egyetemes kultúra részeként elismeri a sport (testi kultúra, testi 

nevelés) kiemelkedő jelentőségét. 

(4) A közművelődési alapszolgáltatások: 

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása. 

 

III.   

Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának struktúrája 

5. § 

 

Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott és 

működtetett Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény útján látja el, 

amelynek feladatai: 

a) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, felnőtt oktatási és egyéb felsőfokú képzési, továbbképzési 

lehetőségek, 

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 

c) az egyetemes, a nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás 

elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, 



d) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése, 

e) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, 

f) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 

g) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, 

h) a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban 

közzéteszi, 

i) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, 

j) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtár-rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól, 

k) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

l)részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

m) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 

n) közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 

o) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 

p) szabad polcos állományrésszel rendelkezik, 

q) szabadidős foglalkozásokat, irodalmi esteket, író-olvasó találkozókat szervez, 

r) lakossági fénymásolást végez a könyvtári anyagból. 

 

6. § 

 

 (1) Az önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába az 5. §-ban 

megjelölteken kívül az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be: 

a) az önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményeit, 

b) a település területén nem önkormányzati és nem közművelődési alapfeladattal, de 

közművelődési tevékenységi körrel is rendelkező intézményeit, 

c) a települési székhelyű, helyben működő, közművelődési célú társadalmi szervezetet, 

d) a településen bejegyzett közművelődési fő tevékenységkörű vállalkozásokat, gazdasági 

társaságokat, 

e.) a településen működő művészeti iskolákat, 

f) egyházakat, 

g) a településen működő nemzetiségi önkormányzatot. 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt intézményeknek és szervezeteknek a közművelődési 

feladatellátásba való bevonása, az önkormányzati fenntartású intézmények által el nem látott 

feladatok teljesítése érdekében történhet. 

 

7. §  

 

Az önkormányzat a 6. § (1) bekezdése c)-f) pontjában szereplő intézményekkel és 

szervezetekkel a rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására 

közművelődési megállapodást köthet, a g) pontban foglalt kisebbségi önkormányzatra pedig - 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdése alapján - egyes 

közművelődési hatásköreit átruházhatja. 

 

8. § 

 

(1) Az önkormányzat által fenntartott és működtetett közösségi színtereknek minden év 

december 31-ig el kell készíteniük éves munkatervüket, amelyek az adott év értékelését és a 

következő év munkaprogramját tartalmazzák. 

 



(2) Az önkormányzat által fenntartott közművelődési feladatellátó szervezet átszervezése 

esetén a következő érdekegyeztetések szükségesek: 

a./ köteles az önkormányzat a Kultv. 81. § és a Kjt. 4. § szerint eljárni,  

b./ be kell szerezni a Kultv. 82. és 83. § alapján megalakuló és működő Közművelődési 

Kerekasztal és az adott intézmény közalkalmazotti képviselőjének állásfoglalását, valamint ki 

kell kérni a képviselő-testület közművelődési feladatokat ellátó bizottságának véleményét. 

Mindezek tartalmát csatolni kell a szakminisztériumhoz küldött részletes anyaghoz. 

c./ Az a./ és b./ pontok alapján összegyűlt állásfoglalásokat a döntés előtt ismertetni kell a 

képviselő-testülettel. 

 

9. § 

 

Az önkormányzat a további közművelődési feladatok ellátására – külön határozattal – 

Kulturális Közalapítványt alapít, melynek célja a művelődési intézmény költségvetési 

lehetőségeit meghaladó feladatok, valamint az egyéb intézmények, civil szervezetek és 

állampolgárok közművelődési tevékenységének támogatása.  

(ez lehetséges megoldás a civil ügyek támogatására) 

 

10. § 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott közösségi színterekkel el nem 

látható feladatok elvégzésére közművelődési megállapodást köthet jogi és természetes 

személyekkel. Ezen feladatok körét először 2003. január 30-ig, illetve a későbbi 

módosításokkal minden év október 31-ig állítja össze egységes koncepcióba. Elfogadása előtt 

véleményt kell kérni a 8. § /2/ bek. b./ pontjában felsorolt testületektől. 

 

(2) Közművelődési feladat megállapodás keretében csak akkor látható el, ha azt az 

önkormányzati közművelődési szervezet nem vállalja vagy nem tudja ellátni. Ezért először az 

önkormányzati szervezeti feladatellátás lehetőségeit kell megvizsgálni, s csak annak negatív 

eredménye után lehet megállapodást kötni.  

 

IV.  

A közművelődési tevékenység finanszírozása 

 

11. § 

 

(1) Az önkormányzat a rendeletben megfogalmazott feladatait költségvetéséből 

finanszírozza. Ennek forrása az önkormányzat saját bevétele, intézményi saját bevétel, a 

központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulásból, központosított 

előirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, egyéb 

szervezetektől, alapítványi forrásokból pályázati úton elnyerhető támogatás. 

 (2) A 6. §-ban jelzett intézményeket és szervezeteket a vállalt közművelődési feladatok 

arányában az önkormányzat pénzügyi támogatásban részesítheti. A pénzügyi támogatás nem 

veszélyeztetheti a rendeletben, illetve az intézmények alapító okiratában rögzített 

alapfeladatok megvalósítását. 

12. § 

 

(1) Az önkormányzat által fenntartott közösségi színterek támogatási összege a következő 

tételekből áll: 



- az épület (előző évi megemelt), energia, közüzemi, karbantartási és tárgyi eszköz 

költségei  

- a szervezetnek a Tv. 93. §-a alapján a tárgyév január 1-jei létszámának az országos 

és helyi megállapodások alapján kialakított bérösszege  

- a fenntartó által elfogadott munkatervi feladatok ellátásához szükséges dologi és 

bérköltségek részösszegei  

- a fenntartó által meghatározott egyéb feladatok dologi és bérköltsége. 

 

V.  

Záró és értelmező rendelkezések 

 

13. § 

 

 (1) A rendelet értelmezésében közvetett költség az épület és a szervezet általános 

fenntartásának energia, közüzemi, karbantartási és tárgyi eszköz költségei, valamint az 

alkalmazottak és a szakmai csoportok vezetőinek bér- vagy dologi jellegű költsége.  

 

(2) Közvetlen költség kizárólag az adott rendezvény megtartásához szükséges, külön 

kifizetendő dologi és bérköltség.  

14. § 

 

Az önkormányzat e rendeletmódosítása előtt a 8. § (2) bek. b./ pontja szerint köteles eljárni. 

 

15. § 

 

A díjmentes és díjköteles szolgáltatások köréről az 1. sz. melléklet, a közművelődési 

megállapodások feltétel rendszeréről a 2. sz. melléklet rendelkezik. 

 

16. § 

 

(1) Jelen önkormányzati rendelet 2018. év szeptember hó 1. napján lép hatályba. 

 

 (2) Jelen önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Szegvár 

Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2002. (XII. 11.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység 

támogatásáról. 

                  
 



1. sz. melléklet  

 

 

A díjmentes és díjköteles szolgáltatások köre 

 

  

1. Díjmentes szolgáltatások: 

 a) Az intézmény termeinek, felszerelésének, berendezésének és az alkalmazottak 

munkájának igénybevételével önkormányzati intézmények, kulturális célú 

közösségek  és civil szervezetek számukra bevételt nem termelő szervezeti, 

közművelődési, közösségi tevékenysége; valamint  a R. 4. §-ban felsorolt mindazon 

saját tevékenység, mely az intézménynek közvetlen kiadással nem jár. 

     b) Mindaz a tevékenység, amelyet az önkormányzat célzott feladatként finanszíroz. 

 

2. Díjköteles szolgáltatások: 

      a)  Minden nem kulturális és/vagy üzleti célú tevékenység díjköteles. 

      b) Minden olyan kulturális tevékenység díjköteles, mely az intézménynek saját 

költségvetéséből közvetlen kiadással jár. Közvetlen kiadásnak tekintendő az 

intézmény fenntartási és működési költségein kívüli, a tevékenységhez konkrét 

lebonyolításához szükséges kiadások. 

 

3. A szolgáltatás díjának mértéke: 

    a)  Az intézmény 2/a p. szerinti kulturális tevékenysége a közvetlen kiadás mértékéig 

díjköteles.  

    b) A 2/b p. szerinti nem kulturális és/vagy üzleti célú tevékenységek díjai a piaci viszonyok 

szerint állapíthatók meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. sz. melléklet 

 

Közművelődési megállapodások szabályai 

 

 

1. Közművelődési megállapodás keretében vállalt feladatot csak közművelődési célú 

társadalmi szervezet, gazdasági társaság ill. közművelődési szakirányú végzettségű egyéni 

vállalkozó láthat el. 

 

2. Az 1. pontban felsoroltakra egyaránt érvényes pályázati feltétel: 

 a)   az Önkormányzat székhelyén bejelentett állandó lakóhely ill. székhely, 

     b) legalább három éves folyamatos és dokumentumokkal bizonyított közművelődési 

tevékenység,  

    c) rendezett köztartozások és ezek 3o napnál nem régebbi hiteles dokumentumokkal való  

igazolása. 

    d) az önkormányzat kötelezően betekint a pályázó gazdálkodási, ügyviteli és működési 

dokumentumaiba, 

     e)   részletes szakmai koncepció a pályázni kívánt feladat ellátására. 

  

3. Jogi személyekre érvényes pályázati feltétel:  

      a) a szervezet közművelődési céljának és tevékenységének alapszabályban ill.   alapító  

okiratban való szerepeltetése, ezen dokumentumok hiteles másolata, 

      b) a szervezet legfőbb döntéshozó szervének a feladatellátás szándékáról való és  3o 

napnál    nem régebbi döntése, az erről szóló jegyzőkönyvi kivonat és jelenléti ív hiteles 

másolata. 

 

4. Egyéni vállalkozóként való pályázás feltétele: három hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány, érvényes vállalkozói igazolvány és közművelődési szakirányú végzettség 

oklevele, vagy 3o napnál nem régebbi hiteles másolatuk 

 

5. Gazdasági társaság pályázata csak akkor vehető figyelembe, ha ügyvezetője - betéti 

társaság esetében egy beltagja - közművelődési szakirányú végzettségű.  

 

 

 

 

 


