
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
14/2000.(V.30.) önkormányzati rendelete 

a helyi közmővelıdési tevékenység támogatásáról 
 

(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 
 
 
Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi CXL. törvény 
(továbbiakban: törvény) 77. §-a alapján – a helyi társadalom művelődési érdekeinek és 
kulturális szükségleteinek, valamint a város lehetőségeinek, a helyi sajátosságok 
figyelembevételével – a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról az alábbi rendeletet 
alkotja: 

I. RÉSZ 
Általános rendelkezések 

 
1. § 

A rendelet célja 
 
a)  a helyi közművelődési tevékenységek feltételrendszerének szabályozása, 
b) az önkormányzat közművelődési feladatellátással kapcsolatos szakmai és finanszírozási 

alapelveinek meghatározása. 
 

2. § 
A rendelet hatálya 

 
E rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre, 
Szécsény Város polgáraira, azon közösségeikre, amelyek a jelen rendeletben szabályozott 
feladatok ellátásában részt vesznek valamint a város intézményeire. 
 

3. § 
Alapelvek 

 
(1) Szécsény Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a közművelődési 

tevékenység feltételeinek szabályozása során biztosítja a település minden polgárának 
 

a)  a helyi, nemzetiségi, etnikai kisebbségi, nemzeti és egyetemes kulturális örökség 
javainak hagyományainak megismerését, az e rendeletben foglalt intézményi 
kereteken belül igénybe vett szolgáltatások útján, 

b)  műveltsége, készségei gyarapításának lehetőségét életének minden szakaszában, 
c) az információhoz jutás esélyegyenlőségét, 
d)  öntevékeny és alkotó közösségek létrehozását, 
e)  közművelődési intézménye szolgáltatásainak igénybevételét, 
f) könyvtári szolgáltatások igénybevételét.1 
 

(2) Az e rendeletben megfogalmazott jogok érvényesítése során tilos bármilyen hátrányos 
megkülönböztetés, különbségtétel. 

 
(3) Az Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény nem lehet elkötelezett 

egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. 
                                                
1 Beiktatta a 14/2008.(V.27.) rendelet. Hatályos: 2008. május 27-től. 
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II. RÉSZ 
 

Az Önkormányzat közművelődési feladatai 
 

1. fejezet 
 

A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei 
 

4. §2 
Az önkormányzat a törvényben meghatározott közművelődési feladatainak megvalósítását  
a)  az általa alapított Szécsényi Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 

(a továbbiakban: kft) kötött közművelődési megállapodás alapján,  
b)  közösségi színterek működtetésével 
c)  közművelődési célú tevékenységet folytató jogi személyek és magánszemélyek pénzügyi 

támogatásával biztosítja. 
 

5. §3 
 
 

6. §4 
A kft a közművelődési feladat ellátását megállapodás és az alapító okirata alapján végzi. A 
közművelődési feladatok megvalósítása érdekében a kft-vel együttműködnek a város egyéb 
intézményei. 
 

7. § 
A közművelődési feladatok megvalósítása érdekében a közművelődési intézménnyel 
együttműködnek a város egyéb intézményei. 
 

2. fejezet 
 

A közművelődési feladatok ellátásának módja, formái 
 
8. § 

a)  Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző közösségek, életminőséget, életesélyt 
javító tanulási lehetőségek megteremtése, különösen: 
-  a helyi lakosság élet- és munkaképességének növelése érdekében és az egyéni 
boldogulást segítő, közhasznú tanfolyamok, mentális problémák leküzdését szolgáló 
közművelődési alkalmak szervezése, 
-  az iskolai képzést kiegészítő ismeretek megszerzésének szervezése. 

 
b) A város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, bemutatása 

megismertetése, művelődési szokások gondozása, gazdagítása, különösen: 
-  az ezirányú összefogások ösztönzése, 
-  ünnepi alkalmak biztosítása, az ünnepek kultúrájának gondozása, műsorok, bemutatók, 
helyi évfordulók, szervezése, 
-  a városhoz kötődő  kiemelkedő személyiségek, közösségek tevékenységének méltatása, 
ismertté tétele, kultuszuk ápolása. 

 

                                                
2 Módosította a 12/2013.(V.14.) rendelet. Hatályos: 2013. május 15-től. 
3 Hatályon kívül helyezte a 12/2013.(V.14.) rendelet 2013. május 15-től. 
4 Módosította a 12/2013.(V.14.) rendelet. Hatályos: 2013. május 15-től. 
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c)  Az egyetemes, a nemzeti és kisebbségi kultúrák értékeinek megismertetése, a megértés, 
befogadás elősegítése, különösen: 
-  a kulturális értékek megismerését szolgáló művelődési alkalmak, előadások, 
hangversenyek, kiállítások, estek szervezése, 
-  művészeti csoportok, együttesek működésének, bemutatkozásainak segítése, találkozók, 
fesztiválok rendezése, 
-  a helyi kulturális turizmus lehetőségeinek fejlesztése. 

 
d) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó és művelődő közösségek tevékenységének támogatása, 

különösen: 
-  alkotó műhelyek, táborok, kézműves tevékenységek, körök, tanfolyamok szervezése, 
patronálása, 
-  kiemelkedő tehetségű alkotók fejlődésének segítse, közismertté tétele, 
-  ismeret- és készségfejlesztő körök szervezése. 

 
e) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése, különösen: 
-  a város különböző érték- és érdekrendszerű civil szerveződéseinek igény szerinti 
segítése, művelődési szándékaik támogatása, új szerveződések létrejöttének életre segítése, 
-  az ifjúsági önigazgatásának, művelődési igényeinek intézményi támogatása, 
-  a helyi együttműködések közösségi színtér igénybevétel biztosítása, 
-  pályázati lehetőségek információinak közreadása, elkészítésének segítése, 

 
f) Kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, különösen: 

-  a közművelődés és a helyi művészeti élet mecénásaival kapcsolat, együttműködés 
kialakítása, 
-  kapcsolat építése a közművelődés megyei, országos szerveivel, a határon túli magyarság 
közösségeivel, 
-  a nemzetközi kapcsolatok kiépítése egymás megismerését célozva, 
-  kisebbségi szervezetekkel való együttműködések, egymás közötti kapcsolatok segítése, 

 
g)  A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása 

-  A közművelődési intézményben a polgárok tájékozódásához, közösségi művelődéséhez, 
alkotó tevékenységének megvalósításához és rekreációjához a célnak megfelelő esztétikus 
környezet, infrastruktúra és az adott tevékenységet segítő szakember biztosítása, 

 
h) Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása 

-  Közhasznú információk gyűjtése, közzététele, 
-  a helyi írott  és elektronikus sajtó szervezőivel, szerkesztőivel való kapcsolat ápolása, 
-  tájékoztatás biztosítása a régió környezeti, kulturális nevezetességeiről, 
-  lakossági szolgáltatások biztosítása: kulturális programokra, eseményekre jegyrendelés, 
kirándulások, túrák szervezése, a kommunikációs világháló használati lehetőségének 
biztosítása. 
 

i)  A könyvtári alap- és kiegészítő szolgáltatásait közvetlenül és korlátozás nélkül a Kubinyi 
Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár szervezetén belül biztosítja a város lakossága  
számára.5 

 
 

                                                
5 Módosította a 12/2013.(V.14.) rendelet. Hatályos: 2013. május 15-től. 
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3. fejezet 
 

Az önkormányzati közművelődési feladatok finanszírozása 
 

9. §6 
(1) Az Önkormányzat évenként, a költségvetésről szóló rendeletében meghatározottak szerint 

és mértékben, közművelődési feladatainak ellátásához forrásokat a törvényben 
meghatározott mértékű központi költségvetési források alapján biztosítja.  

 
(2)7A közművelődési feladatokból részt vállalók pénzügyi támogatásáról - a költségvetési 

rendeletben meghatározott keretösszeg terhére - a Pénzügyi Bizottság véleményének 
figyelembevételével a polgármester dönt, amelyet támogatási szerződésbe kell foglalni. 

 
(3)8Amennyiben a támogatott a támogatási szerződésben meghatározott határidőig nem, vagy 

nem rendeltetésszerűen használja fel a támogatás összegét, a Pénzügyi Bizottság javaslatot 
tesz a polgármesternek a támogatás azonnali visszafizetésének előírására. 

 
III. RÉSZ 

 
10. §9 

 
11. §10 

 
 

Záró rendelkezés 
 
12. § 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 

Jogharmonizációs záradék11 
 

13. § 
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
Szécsény, 2000. május 29. 
 

polgármester jegyző 
 
Az alaprendelet kihirdetve: 2000. május 30-án. 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 
Szécsény, 2013. augusztus 29. 
 

                                                
6 Módosította a 12/2013.(V.14.) rendelet. Hatályos: 2013. május 15-től. 
7 Módosította a 22/2013.(VIII.28.) rendelet. Hatályos: 2013. augusztus 29-től  
8 Beiktatta a 22/2013.(VIII.28.) rendelet. Hatályos: 2013. augusztus 29-től 
9 Hatályon kívül helyezte a 12/2013.(V.14.) rendelet 2013. május 15-től. 
10 Hatályon kívül helyezte a 12/2013.(V.14.) rendelet 2013. május 15-től. 
11 Beiktatta a 21/2009.(XI.25.) rendelet. Hatályos: 2009. november 25-től. 


