Szécsény Város Önkormányzata
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 83/A. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya és célja
1. § (1) A rendelet célja, hogy a muzeális intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvényben (továbbiakban: Kultv.)
rendelkezéseire, valamint a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján szabályozza a települési
nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetést követően az önkormányzat helyi
közművelődési tevékenység támogatását, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások
körét, valamint az önkormányzat feladatellátásának formáját, módját és mértékét.
(2) E rendelet tartalmazza az önkormányzat közművelődési feladatellátással kapcsolatos
szakmai és finanszírozási alapelveit.
2. § E rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenység megvalósulásában
résztvevőkre, Szécsény Város polgáraira, azon közösségeikre, amelyek a jelen rendeletben
szabályozott feladatok ellátásában részt vesznek, valamint közösségi intézmény és közösségi
terek fenntartóira és azok használóira.
II. FEJEZET
A KÖZMŰVELŐDÉSI ALAPSZOLGÁLTATÁSOK KÖRE, A FELADATELLÁTÁS
FORMÁJA, MÓDJA ÉS MÉRTÉKE
2. Általános szabályok
3. § (1) Szécsény Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a Kultv. 76.§ (1)
bekezdése alapján a közművelődési tevékenység támogatása e rendeletben meghatározottak
szerint a következő alapszolgáltatásokat biztosítja
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük
segítését, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítását;
b) a közösségi és a társadalmi részvétel fejlesztését;
c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítását;
d) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítását;
e) a kulturális alapú gazdaságfejlesztést.
(a továbbiakban: közművelődési alapszolgáltatások).
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(2) Az önkormányzat feladatának tekinti továbbá
a) a város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását,
megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását,
b) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetését, a
megértést, a befogadás elősegítését, az ünnepek kultúrájának gondozását,
c) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
támogatását,
d) a
helyi
társadalom
kapcsolatrendszerének,
közösségi
életének,
érdekérvényesítésének segítését,
e) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését,
f) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását.
(3) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége
érdekében, a Kultv. 77. § (3) bekezdésében, a Kultv. 78/I. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a Szécsényi Városi Művelődési Központot (3170 Szécsény,
Ady Endre út 12.), mint közművelődési intézményt, valamint Bencúrfalva és
Pösténypuszta településrészen e rendelet 3. §. (5) bekezdésében felsorolt közösségi
teret biztosít.
(4) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról elsősorban az általa alapított
Szécsényi Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint
feladatellátóval (székhely: 3170 Szécsény, Ady Endre út 12.) (továbbiakban: Kft.)
kötött közművelődési megállapodás útján gondoskodik.
(5) A közművelődési feladatokat a Kft. az önkormányzat által használatra átadott
Szécsényi Városi Művelődési Központ (székhely: 3170 Szécsény, Ady Endre út 12.),
valamint telephelyei:
a) Pösténypuszta Közösségi Ház 3170 Szécsény, Sport tér 1.
b) Bencúrfalva Közösségi Ház 3170 Szécsény, Fő út 19.
működtetésével látja el.
(6) Az Önkormányzat továbbá az e rendeletben rögzített feladatai vagy egyéb feladatok
ellátására pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet
folytatókat. E támogatás nem veszélyeztetheti az e rendeletben rögzített feladatok
megvalósítását.
3. A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése, képviselete
4. § (1) A Kultv. és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal
kapcsolatos hatásköröket Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
gyakorolja.
(2) Az Önkormányzat a közművelődési intézmény és közösségi terek törvényességi
ellenőrzését a vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján látja el.
(3) A szakmai ellenőrzését a Képviselő-testület szakmai beszámolók és szakértői
vélemények alapján látja el.
(4) A Kultv-ben meghatározottak alapján a helyi lakossági igények képviselete érdekében
a településen bejegyzett közművelődési célú egyesületek, legfeljebb hároméves
időtartamra, Közművelődési Kerekasztalt hozhatnak létre.
(5) Szécsény Város Önkormányzata a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
rendeletét legalább ötévente felülvizsgálja, a Kultv. 83/A. § (2) pontja
figyelembevételével szükség szerint módosítja.
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III. FEJEZET
KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS
4. Általános szabályok
5.§ (1) Az Önkormányzat e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok
megvalósítására, az alapszolgáltatások teljes körű ellátására közművelődési
megállapodást köt.
(2) A közművelődési megállapodást az önkormányzat honlapján vagy a helyben szokásos
módon, valamint a közművelődési megállapodás alapján működtetett közösségi térben
vagy közművelődési intézményben kell közzétenni. A közzétételről a megállapodás
aláírásától számított 30 napon belül a jegyző gondoskodik.
5. Közművelődési megállapodás tartalma
6.§ A közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a biztosítandó közművelődési alapszolgáltatások körét és azok díját,
b) a közművelődési alapszolgáltatások biztosításával kapcsolatban a helyi lakossággal
és annak önszerveződő közösségeivel történő kapcsolattartás elveit, főbb
szempontjait,
c) a közművelődési alapszolgáltatásokban érintettek körét,
d) a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei által ingyenesen vagy térítési
díjért igénybe vehető közművelődési alapszolgáltatásokat,
e) a közművelődési alapszolgáltatás igénybevételi lehetőségeinek minimális
időtartamát és rendszerességét, a közösségi tér vagy közművelődési intézmény
közművelődési célú minimális nyitva tartását,
f) a megállapodás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit, valamint
g) közművelődési alapszolgáltatások biztosításában közreműködőktől megkívánt
szakképzettséget.

IV. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
6. Finanszírozás elvei
7.§ (1) Az Önkormányzat évenként, a költségvetésről szóló rendeletében meghatározottak
szerint és mértékben, közművelődési feladatainak ellátásához forrásokat a
törvényben meghatározott mértékű központi költségvetési források és egyéb
szervezetektől pályázati úton elnyerhető támogatások alapján biztosítja.
(2) A Kft. a közművelődési megállapodásban rögzített közművelődési feladati ellátása
során az önkormányzati finanszírozáson túl saját bevételekből, vállalkozási
tevékenységből, pályázatokból származó bevételeket is bevon.
(3) A közművelődési feladatokból részt vállaló civil szervezetek pénzügyi támogatásáról –
az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg terhére - a Pénzügyi
Bizottság véleményének figyelembevételével a polgármester dönt, amelyet
támogatási szerződésbe kell foglalni.
(4) Amennyiben a támogatott a támogatási szerződésben meghatározott határidőig nem,
vagy nem rendeltetésszerűen használja fel a támogatás összegét, a Településfejlesztési
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és Pénzügyi Bizottság javaslatot tesz a polgármesternek a támogatás azonnali
visszafizetésének előírására.
7. A közművelődésben együttműködő partnerek
8. §. (1) Az önkormányzat épít a városban működő civil, egyházi, és gazdálkodó szervezetek,
egyesületek, alapítványok segítségére és együttműködésére a közművelődési
feladatainak eredményes végrehajtásában.
(2) Az önkormányzat feladatellátása során együttműködik a településen működő,
közművelődési feladatokat is ellátó, művészeti, hagyományőrző, hagyományápoló,
kulturális tevékenységet végző szervezetekkel, személyekkel:
a) a városban működő oktatási-nevelési intézményekkel,
b) a városi székhelyű, helyben működő közművelődési célú társadalmi
szervezetekkel,
c) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,
d) egyházakkal,
e) Szécsényben élő művészeti, hagyományőrző tevékenységet végző személyekkel,
f) a közművelődési feladatokat ellátó országos, regionális, megyei, járási
intézményekkel, civil szervezetekkel.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEI
9. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Szécsény Város Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 14/2000.
(V.30.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
Szécsény, 2019. május 30.
Stayer László
polgármester
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2019. május 31.

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző

