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ÖNKORMÁNYZATI RENDELET: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

7/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési feladatok 

ellátásáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a 73. § (2) bekezdésében, a 76. § 

(1)-(3) bekezdésében és a 77. § (1) 

bekezdésében, a közművelődési 

alapszolgáltatások, valamint a 

közművelődési intézmények és a közösségi 

színterek követelményeiről szóló 20/2018. 

(VII. 9.) EMMI rendelet, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. 

pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, valamint Szentgotthárd Város 

Önkormányzata képviselő-testületének az 

önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 13/2013. (III. 28.) 

önkormányzati rendelet alapján biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok Bizottsága véleményének 

kikérésével az alábbiakat rendeli el:  

 

1. § [A rendelet hatálya] 

 

 Jelen rendelet személyi hatálya kiterjed az 

Önkormányzat szerveire és az 

Önkormányzat által fenntartott 

közművelődési intézményre, továbbá 

mindazon szervezetekre, akikkel 

Szentgotthárd Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) közművelődési 

feladatokra megállapodást köt. 

 

2. § [A rendelet célja] 

 

E rendelet célja, hogy Szentgotthárd Város 

Önkormányzata (a továbbiakban: 

önkormányzat) művelődési érdekeinek és 

kulturális szükségleteinek 

figyelembevételével a helyi lehetőségek, 

sajátosságok alapján meghatározza az 

önkormányzat közművelődési feladatait, 

azok ellátási formáját, módját és mértékét.  

 

3. § [Az önkormányzat közművelődési 

alapszolgáltatásai] 

 

(1) Az önkormányzat a település minden 

lakosának biztosítja a kultúrához való 

hozzáférés jogát és lehetőségét. 

 

(2) Szentgotthárd történelme, földrajzi 

elhelyezkedése, természeti adottságai, a 

ciszterek öröksége és a jelenkor kulturális 

javainak, értékei megőrzésének 

ápolásának, továbbfejlesztésének 

figyelembe vételével megszervezi a 

közművelődési alapszolgáltatásokat, 

melyek:  

a) 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) az egész életre kiterjedő tanulás 

feltételeinek biztosítása 

d) a hagyományos közösségi kulturális 

értékek átörökítése feltételeinek 

biztosítása,  

e) amatőr alkotó- és előadó-művészeti 

tevékenység feltételeinek biztosítása,  

f) kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

 

(3) A közművelődési alapszolgáltatások 

megszervezésének keretében biztosítja:  

a) a művelődő közösségek rendszeres és 

alkalomszerű művelődési, vagy 

közösségi tevékenysége végzésének 

helyszínét,  

b) a művelődő közösségek számára 

bemutatkozási lehetőségeket teremt. 
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(4) Az önkormányzat biztosítja a nyilvános 

könyvtári ellátás jogszabályban rögzített 

rendszerének működtetését, 

alapkövetelményeit és meghatározza a 

működtetés alapfeladatait.  

 

4. § 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 

helyi közművelődési tevékenységek 

keretében – lehetőségeihez mérten - az 

alábbi feladatokat támogatja:  

 

1. A város vonzerejének, 

lakosságmegtartó képességének 

növelését, a civil társadalom 

önszerveződő tevékenységének 

erősítését.  

2. Olyan ismeretterjesztő szerveződések 

és tevékenységek támogatása, melyek 

biztosítják a résztvevők testi, szellemi 

jólétének javítását, életminőségének 

növelését, különféle szabadidős 

tevékenységek végzését.  

3. Önszerveződő közösségek, helyi civil 

szervezetek tevékenységének szakmai 

támogatása.  

4. A településen fellelhető értékek, 

hagyományok feltárása, gyűjtése, 

gondozása, rendszerbe foglalása, az 

utókor számára elérhetővé tétele 

elsősorban a Helyi Értéktár Bizottság 

javaslata alapján. 

5. Biztosítja a nyilvános könyvtári 

feladatok ellátását, könyvtári és 

múzeumi szolgáltatások céljaira 

megfelelő helyiségeket, rendelkezik a 

használók számára megfelelő 

nyitvatartásról. Biztosítja a megfelelő 

végzettségű könyvtári és múzeumi 

szakemberek alkalmazását. Biztosítja a 

helyi igények és a törvényi előírások 

alapján a szolgáltatások megvalósítását. 

6. Gondoskodik arról, hogy a 

könyvtárban a szabadidő kulturált 

eltöltéséhez, a digitális készségek 

fejlesztéséhez, az egész életen át tartó 

tanuláshoz, az ifjúság olvasóvá 

neveléséhez megfelelő humán és 

infrastrukturális feltételek rendelkezésre 

álljanak.  

7. Gondoskodik az intézmények 

költségvetésében a könyvtári 

dokumentumok beszerzéséhez, a 

múzeumi kiállítások megvalósításához 

szükséges források megteremtéséről. 

Előírja kulturális programok (könyvtári 

és múzeumpedagógiai foglalkozások, 

író-olvasó találkozók stb.) szervezését. 

8. A helyi lakosság önkéntes 

összefogásán alapuló kezdeményezések, 

civil szervezetek tevékenységének 

támogatása, a helyi társadalmi 

csoportok közti kapcsolatrendszer 

kiépítése és gondozása, közösségi élet 

szervezése.  

9. Színházi előadások, filmvetítések, 

irodalmi estek szervezése.  

10. Különböző kultúrák közötti 

kapcsolatok kiépítése és fenntartásának 

segítése, ezen belül a településen élő 

nemzetiségek – elsősorban a szlovén és 

német - nemzetiségi kulturális 

tevékenység támogatása.  

11. A szabadidő kulturális célú 

eltöltéséhez, a szórakozási közösségi 

igényekhez szükséges feltételek 

biztosítása.  

12. A település helytörténetét bemutató, 

kulturális hagyományokat felelevenítő, 

a helyi művészeti értékekre figyelmet 

felhívó programok szervezése és 

lebonyolítása.  

13. Nemzeti és társadalmi ünnepek 

szervezésében és lebonyolításában való 

részvétel. 

14. Amatőr művészeti csoportok 

működésének biztosítása. 

15 A város, a kistérség természeti, 

környezeti, kulturális, közösségi 

értékeinek közismertté tétele 

(fesztiválok, bemutatók, kiállítások 

szervezése, a kulturális turizmus 

elősegítése). 

16. A határmentiségből adódó 

közművelődési feladatok ellátása. 

17. Az ifjúság kulturális lehetőségeinek 

fejlesztése, művelődési 

kezdeményezéseinek segítése. 
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18. A helyi kulturális nyilvánosság, a 

tájékoztatás biztosítása. 

 

5. § [A közművelődési feladatellátás 

formája, módja és mértéke] 

 

(1) Az önkormányzat a rendelet 3. §-ában 

foglalt alapszolgáltatások folyamatos 

biztosítása érdekében közművelődési 

megállapodás alapján a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesülettel (9970 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7.) , illetve 

a Móra Ferenc Városi Könyvtár és 

Múzeum (9970 Szentgotthárd, Széll 

Kálmán tér 2. és Hunyadi út 6.) intézmény 

fenntartásával és működtetésével, annak 

alapító okiratában meghatározottak szerint 

látja el a feladatot. 

 

(2) Az önkormányzat a közművelődési 

feladatokat elsősorban 

a) a művelődési házként működő Színház 

épületben (Szentgotthárd, Széll K. tér 

7.),  

b) a Móra Ferenc Városi Könyvtár és 

Múzeumban (a könyvtári feladatok 

ellátása: Szentgotthárd, Széll K. tér 2.) 

Múzeumi feladatok ellátása: Hunyadi u. 

2-6.), továbbá a feladat ellátásába a 

fióükkönyvtárakat is bevonja az alábbi 

helyszíneken:  

ba) Farkasfai Fiókkönyvtár (9970 

Szentgotthárd-Farkasfa, Farkasfai 

u. 9.) 

bb) Jakabházi Fiókkönyvtár (9970 

Szentgotthárd-Jakabháza, Fő u. 

18.) 

bc) Rábafüzesi Fiókkönyvtár (9970 

Szentgotthárd-Rábafüzes, Kodály 

Zoltán u. 2., mely egyben német 

nemzetiségi könyvtár is) 

bd) Rábatótfalusi Fiókkönyvtár 

(9970 Szentgotthárd-Rábatótfalu, 

Tótfalusi u. 145.) 

c) a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal Refektórium (Szentgotthárd, 

Széll K. tér 11.) termében,  

d) a Csákányi László Filmszínházban 

(Szentgotthárd, Hunyadi u. 1.), 

e) a Farkasfa, Máriaújfalu, Zsida, 

Rábatótfalu, Rábafüzes, Jakabháza 

településrészeken található városrészi 

klubhelyiségekben 

valósítja meg. 

 

(3) A Móra Ferenc Városi Könyvtár és 

Múzeum (a továbbiakban: Intézmény) 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

fenntartásában működő, önálló gazdasági 

szervezettel nem rendelkező költségvetési 

szerv, gazdasági feladatait az 

önkormányzat mint önállóan működő és 

gazdálkodó szerv látja el. A Német 

Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-

Rábafüzes által üzemeltetett  Rábafüzesi 

Hianz Tájházat (9970 Szentgotthárd- 

Rábafüzes, Móra Ferenc u. 3.) 

együttműködési megállapodásban foglaltak 

alapján, a működéshez szükséges szakmai 

irányítást és személyi feltételeket az 

Intézmény biztosítja. 

 

(4) A Pannon Kapu Kulturális Egyesület (a 

továbbiakban: Egyesület) az 

Alapszabályban és az Önkormányzattal 

kötött közművelődési megállapodásban, az 

Intézmény az alapító okiratban rögzített 

feladatok teljesítésével járul hozzá a 

kulturális, közművelődési célkitűzések 

megvalósításához. 

 

(5) A közművelődési feladatellátás a 

jogszabályokban meghatározott személyi 

és szakképzettségi feltételek biztosítása 

mellett történhet. 

 

(6) Az önkormányzat mind az Egyesület, 

mind az Intézmény számára az alapító 

okiratban, illetve a közművelődési 

megállapodásban meghatározott 

közművelődési feladatok ellátásához 

szükséges pénzügyi forrásokat biztosítja, 

melynek évenkénti konkrét összegét az 

éves költségvetési rendeletében határozza 

meg. Ennek keretében biztosítja a 

feladatellátáshoz szükséges, jogszabályban 

előírtak szerinti személyi és tárgyi 

feltételeket. Továbbá a mindenkori 

költségvetés keretein és lehetőségein belül: 
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a) saját forrást biztosíthat a központi 

támogatások elnyerésére, 

b) támogatást biztosíthat a kiszolgáló 

infrastruktúra továbbfejlesztésére, 

c) támogatást biztosíthat az állami és 

nemzeti ünnepek megrendezéséhez, a 

városi kulturális nagyrendezvényekhez 

és a hagyományokkal rendelkező 

kulturális események megrendezéséhez, 

d) támogatást nyújthat a civil szervezetek 

tevékenységéhez. 

 

(7) Az Egyesület és az Intézmény a 

közművelődési feladataik ellátásához 

pályázati és egyéb bevételeket szerezhet. 

 

(8) Az Egyesület kulturális programja, 

munkaterve, továbbá a nyilvános könyvtár 

éves szakmai beszámolója minden évben 

önkormányzati jóváhagyással válik 

érvényessé.  

 

(9) Az alapszolgáltatások biztosítása az 

Egyesületnél az 1. melléklet szerinti 

nyitvatartás alapján, az Intézménynél a 2. 

melléklet szerinti nyitvatartás alapján 

történik, melyet az adott közművelődési 

színtéren ki kell függeszteni. 

 

6. § [A közművelődési tevékenység 

irányítása, ellenőrzése, képviselete] 

 

(1) A muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény, a 20/2018. (VII. 9.) EMMI 

rendelet és a jelen rendelet által 

meghatározott közművelődési feladatokkal 

kapcsolatos hatásköröket Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete gyakorolja.  

 

(2) Az Önkormányzat az Egyesület, az 

Intézmény törvényességi ellenőrzését a 

vonatkozó jogszabályokban foglaltak 

alapján látja el.  

 

(3) Az Önkormányzat a szakmai 

ellenőrzést a Képviselő-testülethez 

benyújtott szakmai beszámolók és 

szakértői vélemények alapján látja el.  

 

7. § [A közművelődésben együttműködő 

partnerek] 

 

Az önkormányzat a közművelődési 

feladatainak ellátása során együttműködik:  

a) a Szentgotthárdon működő, 

közművelődési feladatokat is ellátó, 

valamint művészeti, hagyományőrző, 

hagyományápoló, kulturális 

tevékenységet végző szervezetekkel, 

személyekkel,  

b) Egyházakkal,  

c) Köznevelési intézményekkel,  

d) Szentgotthárd Város Nemzetiségi 

Önkormányzataival,  

e) Civil szervezetekkel, alapítványokkal,  

f) Szentgotthárd Helyi Értéktár 

Bizottsággal,  

g) városrészi önkormányzatokkal. 

 

8. § [Záró rendelkezések] 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 

napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a helyi 

közművelődésről szóló 10/2001. (III. 29.) 

önkormányzati rendelet.  

 

Kihirdetve: 2019. év február hó 28. 

napján. 

 

1. melléklet a 7/2019. (II. 28.) 

önkormányzati rendelethez 

 

 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7. 

 

Nyitvatartás: 

 

hétfő: zárva 

kedd: 8.00 - 16.30 

szerda: 11.00 - 19.00 

csütörtök: 8.00 - 16.30 

péntek: 11.00 - 19.00 

szombat: 12.00 - 20.00 
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(Rendezvény esetén ettől eltérő időpontban 

is.) 

 

 
 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

8/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2018. évi 

költségvetéséről szóló 

1/2018. (II. 1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében és az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjaiban meghatározott feladatkörében 

eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2018.évi 

költségvetéséről szóló 1/2018 (II.1.) 

önkormányzati rendelete / 

továbbiakban: Rendelet/ 2. § (1) 

bekezdés helyébe a következő lép: 

 

„2.§ (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd 

Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 4.825.959.699 Ft 

azaz négymilliárd-

nyolcszázhuszonötmillió-

kilencszázötvenkilencezer-

hatszázkilencvenkilenc forintban 

b) bevételi főösszegét 4.825.959.699 Ft 

azaz négymilliárd-

nyolcszázhuszonötmillió-

kilencszázötvenkilencezer-

hatszázkilencvenkilenc forintban, állapítja 

meg.” 

 

(2) A költségvetés összevont 

mérglegadatait az 1. melléklet, a 2018.évi 

összevont mérleget működési és 

felhalmozási célú bevételek és kiadások 

bontásban a 2. melléklet tartalmazza” 

 

2.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő 

rendelkezés lép 
 

„3. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 2. 

§ (1) bekezdésben meghatározott bevételi 

főösszeg forrásait és azok összegét - a 

rendelet 2. és 5. mellékletében 

részletezettek alapján - az alábbiak szerint 

határozza meg: 

(2) Működési bevételek  

   2.284.391.133 Ft 

a) Intézményi működési bevételek: 

            281.578.268 Ft  

b) Önkormányzatok sajátos működési 

bevétele    1.352.300.000 Ft 

c) Működési támogatások:  

            413.840.096 Ft 

d) Egyéb működési bevételek: 236.672.769 

Ft 

 

(3) Felhalmozási bevételek  

   649.881.673 Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

             80.131.673 Ft 

b) Felhalmozási támogatások  

             16.000.000 Ft 
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c) Egyéb felhalmozási bevételek 

           553.750.000 Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat. 

igénybevét.              68.150.000 Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:

           3.002.422.806 Ft 

 

(6) Költségvetési hiány belső 

finanszírozása pénzforgalom nélküli 

bevételekből  

az  előző évek pénzmaradvány 

igénybevételével lehetséges - mértéke: 

1.815.147.746 Ft 

Ebből: 

a) működési pénzmaradvány  

 402.685.930 Ft, 

b) felhalmozási pénzmaradvány          

1.412.461.816 Ft. 

 

Államháztartáson belüli megelőlegezés

     8.389.147 Ft. 

 

(7)Költségvetési hiány külső 

finanszírozása pénzforgalom nélküli 

bevételek  „ 

fejlesztési hitel   

  0 Ft 

Finanszírozási bevételek összesen: 

 1.823.536.893 Ft 

 

 

3.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő 

rendelkezés lép 
 

„4. § A Képviselő-testület Szentgotthárd 

Város Önkormányzata kiadási főösszegén 

belül: 

a) működési kiadások 

előirányzatra 

2.123.356.486 

Ft-ot 

b) felhalmozási 

kiadások 

előirányzatra 

2.363.397.986 

Ft-ot 

c) támogatások 

kölcsönök nyújtására 

                        

Ft-ot 

d) pénzforgalom 

nélküli kiadásokra 

319.872.743 

Ft-ot 

e) finanszírozási 

kiadásra 

19.332.484 Ft-

ot 

 

határoz meg.” 

 

4.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő 

rendelkezés lép 
 

„5.§ (1) A 4. § a) pontban szereplő kiadási 

előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok 

a következők: 

a) személyi 

juttatások 

előirányzata 

 455.389.603 

Ft 

b) munkaadót 

terhelő 

járulékok 

előirányzata 

 97.268.257 Ft 

c) dologi 

kiadások 

előirányzata 

 794.417.508 

Ft 

d) egyéb 

működési 

kiadásra 

 755.312.118 

Ft 

 ebből   

da) műk. célú 

peszk átad. 

államh

 belü

lre     

 687.151.118 

Ft 

db) műk. célú 

peszk átad. 

államh

 kivü

lre 

 68.161.000 Ft 

dc) társ. 

szocpol. és 

egyéb 

juttatás 

 0 Ft 

e) ellátottak 

pénzbeni 

juttatásai 

előirányzata 

 20.969.000 Ft 

 Működési 

kiadások 

összesen: 

    

2.123.356.486 

Ft 

 

(2) A 4. § a) pontjában szereplő kiadási 

előirányzaton belül intézményenként és az 

Önkormányzat esetén a kiemelt 

előirányzatok a 3.  melléklet tartalmazza. 
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(3) A 4. § d) pontjában szereplő kiadási 

előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok 

a következők: 

a) a Képviselő-testület az évközi, előre 

nem tervezett kiadásokra általános 

tartalékot képez 2.242.138 Ft összegben, 

melyből 

 

aa) a polgármester kerete    242.138 Ft 

ab) katasztrófa alap 1.000.000 Ft 

ac) általános tartalék 1.000.000 Ft 

 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez

 317.630.605 Ft összegben, az 

alábbiak szerint 

 

(4) A (3) bekezdés b) pontjában említett 

céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg: 

 

a) Pályázati pénzek 146.164.680 

Ft 

b) Maradvány, 

intézményektől 

elvonás       

117.832.503 

Ft 

c) Bérkompenzáció  2.625.007 Ft 

d) Kiegészítő pótlékok  47.418.615 Ft 

e) 216/2018.sz hat. 

alapján elhatárolás 

         

3.589.800 Ft 

   

   

   

„ 

5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő 

rendelkezés lép 
 

„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata 

az állami költségvetésből összesen 

413.840.096 Ft állami támogatásban 

részesül. (Az állami támogatásból 

456.685.200 Ft nem kerül folyósításra, 

melyből 216.028.763 forint a szolidaritási 

hozzájárulás összege.)” 

 

6.§ E rendelet a kihirdetést követő 

napon lép hatályba. 

 

 

Kihirdetve: 2019. év február hó 28. napján. 

 

 

 


