Tárgy: Javaslat az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi
közművelődési
tevékenység
támogatásáról
szóló
rendelet
megalkotására
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. január 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzata a helyi közművelődésről szóló rendeletét 2001-ben
alkotta, melyet az eltelt időszak alatt két esetben 2005-ben, illetve 2011-ben módosított.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL törvény (a továbbiakban: közművelődési törvény) (megnyitható a következő
linken: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.TV ) 2018. január 1. időponttól újra
szabályozta a települési önkormányzatok közművelődési feladatait, alapszolgáltatásait. A
közművelődési törvényben meghatározottakat a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a
közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018.
(VII.9.) EMMI rendelet (továbbiakban: rendelet) (elérhető a következő helyen:
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk18107.pdf ) részletesen is szabályozza.
A közművelődési törvény szabályozza továbbá a helyi rendelet tartalmi elemeit. A törvény a
83/A. § (1) bek. alapján felhatalmazza az önkormányzatot, hogy a helyi társadalom
művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi
lehetőségek, sajátosságok alapján – a településen működő nemzetiségi önkormányzatokkal
történt egyeztetést követően - rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési
alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét. Tekintettel
arra, hogy jelenleg településünkön Közművelődési Kerekasztal nem működik, így a rendeletet
véleményezésre a nemzetiségi önkormányzatokat is fel kell kérni.
A törvény az önkormányzatoktól a következőket várja el:
76. § (1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység
támogatása.
(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatát a (3) bekezdés
szerinti közművelődési alapszolgáltatások - a települési önkormányzat eltérő adottságaira
figyelemmel történő - megszervezése, a 80. §-ban meghatározott pénzügyi támogatás
biztosítása, valamint a közművelődés 82-83. §-ban szabályozott helyi lakossági képviseletének
biztosítása révén (a továbbiakban együtt: közművelődési feladatok) látja el.
(3) 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) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
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d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.
(4) Minden települési önkormányzat kötelező feladata a (3) bekezdés a) pontja szerinti
közművelődési alapszolgáltatás megszervezése. Ennek keretében
a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi
tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,
b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,
c) fórumot szervez - ha az adott településen működik - a Közművelődési Kerekasztal
bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek
megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.
(5) Az 1000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzat - a (6) és (7) bekezdésben
foglaltak kivételével - a (4) bekezdésben foglaltakon túl a (3) bekezdés b)-g) pontjai szerinti
közművelődési alapszolgáltatásokból legalább egy további közművelődési alapszolgáltatást
szervez meg.
(6) Az 5000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzat - a (7) bekezdésben foglaltak
kivételével - a (4) bekezdésben foglaltakon túl a (3) bekezdés b)-g) pontjai szerinti
közművelődési alapszolgáltatásokból legalább kettő további közművelődési alapszolgáltatást
szervez meg.
Rendeletünk megalkotásakor tehát ezekre az előírásokra tekintettel kell lennünk.
A rendelet tartalmazza a kulturális alapszolgáltatások közül azokat, melyek ellátását
önkormányzatunk megvalósíthatónak tartja,
A javaslat tartalmazza a feladatellátás formáját (szervezeti kereteit) és a helyi közművelődési
tevékenységek keretében támogatott feladatokat is.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törv. 17. § (1) bek. szerint az önkormányzati
rendeletek esetében előzetes hatásvizsgálatot kell végezni és az előzetes hatásvizsgálat
eredményről a Képviselő-testületet tájékoztatni szükséges.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT:
A rendeletet társadalmi, gazdasági hatásai:
Társadalmi hatása: a közművelődési alapellátások jogszabályi előírásának biztosítása.
Gazdasági hatása: nincsen.
A rendelet költségvetési hatása:
A rendeltben meghatározott támogatást az éves költségvetésben kell tervezni és biztosítani.
A rendelet tervezet környezeti, egészségi következményei:
A rendeletnek környezeti, egészségi következményei nincsenek.
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendeletnek plusz adminisztratív terhei nem ismeretek.
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Egyéb hatás:
A rendeletnek egyéb hatása nincs.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
biztosítása:
A rendelet elfogadása esetén a személyi és tárgyi feltételeket biztosítja, mindezekhez a
pénzügyi forrás biztosítása az adott költségvetési év költségvetésében tervezhető.
A jogszabály – helyi rendelet megalkotásának szükségessége:
A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény, valamint a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési
intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. ( VII. 9.) EMMI
rendeletben meghatározottak megfelelése.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény, valamint a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési
intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI
rendelet megsértése.
Kérem
a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a
mellékelt rendelet-tervezetet tárgyalja meg, elképzeléseit alakítsa ki. Ezt követően
véleményeztetjük azt a nemzetiségi önkormányzatokkal, majd a rendelet elfogadása
következik.
Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete az Előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti Rendelet – tervezet Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról című dokumentumot megismerte
a.) az abban foglaltakkal egyetért
b.) az abban foglaltakhoz a következő kiegészítéseket javasolja: ……..
Felelős:
a Nemzetiségi Önkormányzatok véleményének beszerzéséért: Huszár Gábor polgármester
a rendelet – tervezet végső szövegének előterjesztéséért. Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető
Határidő: 2019. februári testületi ülés
Szentgotthárd, 2019. január 17.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyzés:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
Rendelet - tervezet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../…. (….. ) 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)
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a 73. § (2) bekezdésben, a 76. § (1)- (3)
bekezdésben 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 (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, értékek 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:
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a) a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési, vagy közösségi
tevékenysége végzésének helyszínét,
b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt.
(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. Szervezi a nyilvános könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatos feladatokat, ezen belül
állománygyarapító terveket készít, szakembert (könyvtári, múzeumi) alkalmaz, a könyvtár
állománygyarapítását segíti, a nyilvános könyvtári ellátást a helyi igények és a törvényi
előírások alapján biztosítja.
6. A könyvtárban a szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása, nyilvános
olvasóterem működtetése, a közönség számára internetezési lehetőség biztosítása a megfelelő
szakember alkalmazásával.
7. Könyv, folyóirat egyéb ismerethordozó eszközök beszerzése, folyamatos
állománygyarapítása. Könyvbemutató foglalkozások, író-olvasó találkozók szervezése.
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.
18. A helyi kulturális nyilvánosság, a tájékoztatás biztosítása.

5. §
A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke
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(1) Az önkormányzat a rendelet 2. §-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) A közművelődési feladatokat elsősorban a - a rendeletben meghatározottak szerint
művelődési házként működő - Színházban, a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeumban, a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Refektórium termében, továbbá a Csákányi
László Filmszínházban valósítja meg.
(3) A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szentgotthárd Város Önkormányzata
fenntartásában működő, önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv,
gazdasági feladatait az önkormányzat, mint önállóan működő és gazdálkodó szerv látja el.
(4) Az 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 a könyvtár 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:
- saját forrást biztosíthat a központi támogatások elnyerésére
- támogatást biztosíthat a kiszolgáló infrastruktúra továbbfejlesztésére,
- támogatást biztosíthat az állami és nemzeti ünnepek megrendezéséhez, a városi kulturális
nagyrendezvényekhez és a hagyományokkal rendelkező kulturális események
megrendezéséhez,
- támogatást nyújthat a civil szervezetek tevékenységéhez.
Az egyesület és az intézmény a közművelődési feladataik ellátásához pályázati és egyéb
bevételeket szerezhet.
(6) Az egyesület kulturális programja, munkaterve, továbbá a nyilvános könyvtár éves
szakmai beszámolója minden évben önkormányzati jóváhagyásával válik érvényessé.
(7) Az alapszolgáltatások biztosítása az Egyesületnél az 1. sz. Melléklet szerinti nyitva tartás
alapján, a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum intézményénél a 2. sz. Melléklet szerinti
nyitva tartás 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, a Könyvtár 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
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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.

8.§
Záró rendelkezések
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépésével egyidejűleg hatályát
veszti a helyi közművelődésről szóló 10/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet.

1.sz. Melléklet
Pannon Kapu Kulturális Egyesület
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7.
Nyitva tartás:
Hétfő:
Kedd:

Szünnap
08.00 – 20.00
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Szerda :
Csütörtök:
Péntek :
Szombat :

08.00 – 20.00
08.00 – 16.00
10.00 – 21.00
10.00 – 18.00

( Rendezvény esetén ettől eltérő időpontban is. )

2.sz. Melléklet
Móra Ferenc Városi Könyvtár nyitva tartás:
Felnőtt kölcsönző

Folyóirat-olvasó

Gyermekrészleg
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Hétfő
8:30 - 17:30
Kedd
8:30 - 17:30
Szerda 8:30 - 17:30
Csütörtök8:30 - 17:30
Péntek 8:30 - 17:30
Szombat 8:30 - 12:00

Hétfő
8:30 - 17:00
Kedd
8:30 - 17:00
Szerda 8:30 - 17:00
Csütörtök8:30 - 17:00
Péntek 8:30 - 17:00
Szombat ZÁRVA

Hétfő
13:00 - 17:00
Kedd
13:00 - 17:00
Szerda 13:00 - 17:00
Csütörtök13:00 - 17:00
Péntek 13:00 - 17:00
Szombat ZÁRVA

Múzeum nyitva tartása:
hétfő:
kedd:

zárva

szerda:
csütörtök:
péntek:
szombat:
vasárnap:

11:00 - 15:00
11:00 - 15:00
11:00 - 15:00
11:00 - 15:00
zárva

11:00 - 15:00

( Rendezvény esetén ettől eltérő időpontban is. )
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