Z Á H O N Y VÁROS
Önkormányzati Képviselő-testületének
24/2004. /V.28./
Önkormányzati rendelete
Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység
támogatásáról, a települési könyvtári ellátásról
EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 19/2009. /XII.22./ Önkormányzati rendelettel
I. rész
Általános rendelkezések
Alapelvek
1. §
Az önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra
törekszik, hogy biztosítsa Záhony város polgárainak:
a./ a kulturális örökség javainak és ezek jelentőségének megismerését 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 intézmények szolgáltatásainak igénybevételét,
c/ annak lehetőségét, hogy műveltségét, készségeit életének minden szakaszában
gyarapítsa, közművelődési jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, és külön
jogszabályban meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen. (1997. évi
CXL. törvény 4. § c. pontja)
2. §
A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés. A
jogszabályban rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai,
nemzeti vagy társadalmi hovatartozás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül.

A rendelet hatálya
3. §
E rendelet hatálya kiterjed:
a./ a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő szervezetekre,
továbbá Záhony városban lakó polgárokra,
b./ a közművelődési megállapodás útján támogatott intézményekre és szervezetekre, azok
fenntartóira és működtetőire,
II. rész
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, (1997.
évi CXL. tv. 76. § (2) a. pontja)
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, (1997. évi CXL.
tv. 76. § (2) b. pontja)
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, (1997. évi CXL. tv. 76. § (2) e. pontja)
i./ a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését,
(1997. évi CXL. tv. 76. § (2) f. pontja)
j./ a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását,(1997. évi CXL. tv. 76.
§ (2) g. pontja)
k./ egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítását.( 1997. évi CXL. tv. 76. § (2) h.
pontja)
/2/ Az önkormányzat az /1/ bekezdésben részletezett közművelődési feladatainak ellátása
során szorosan együttműködik a helyi közművelődési tevékenységet folytató,
önszerveződő közösségekkel és a Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal.
III. rész
Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának módja
5. §
/1/ Az önkormányzat
megállapodást köt.

közművelődési

feladatainak

ellátásához

közművelődési

/2/ Ha az /1/ bekezdésben meghatározott közművelődési intézmények évente 2 hónapon
túl szüneteltetik működésüket, akkor új közművelődési megállapodással kell biztosítani a
településen a közművelődési szolgáltatásokat. (1997. évi CXL. tv. 78. § (4) bekezdés)
/3/ A közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell:
a./ az elvégzendő közművelődési szolgáltatást és annak díját,
b./ a közművelődési tevékenységben érintettek körét,
c./ az ingyenesen vagy térítési díjért igénybe vehető szolgáltatásokat,
d./ a közművelődési szolgáltatás igénybe vételi lehetőségeinek minimális időtartamát és
rendszerességét, a közösségi színtér, illetőleg közművelődési intézmény közművelődési
célú minimális nyitva tartását,
e./ a megállapodás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit,

f./
közművelődési
feladat
megvalósításában
közreműködőktől
szakképzettséget. (1997. évi CXL. tv. 79. § (2) bekezdés)

megkívánt

/4/ A közművelődési megállapodást a helyben szokásos módon kell közzétenni. (1997.
évi CXL. tv. 79. § (3) bekezdés)
6. §
/1/ Az önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába az 5. §-ban
megjelölteken kívül az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be:
a./ a település területén nem önkormányzati és nem közművelődési alapfeladattal, de
közművelődési tevékenységi körrel is rendelkező intézményt,
b./ települési székhelyű, helyben működő közművelődési célú társadalmi szervezeteket,
c./ a Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzatot.
7. §
Az önkormányzat a 6. §. /1/ bekezdés b./ pontjában szereplő szervezetekkel a rendeletben
meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására közművelődési megállapodást
köthet, a c./ pontban foglalt kisebbségi önkormányzatra pedig – a helyi
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 9. §. /3/ bekezdése
alapján – egyes közművelődési hatásköreit átruházhatja.
IV. rész
A települési könyvtári ellátás

8. §
/1/ Az önkormányzat a nyilvános könyvtári ellátást a nyilvános könyvtár szolgáltatásának
megrendelésével - a MÁV Rt. Záhonyi Oktatási és Művelődési Központtal kötött
megállapodás alapján - biztosítja.
/2/ A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a szolgáltató kötelezettségvállalását az 1997. évi CXL. törvény 55. § (1) és 65. § (2)
bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának biztosítására,
b) a szolgáltatás időtartamát,
c) a szolgáltatás díját, esedékességét,
d) felmondásra vonatkozó rendelkezéseket, valamint
e) egyéb, a felek által lényegesnek tartott kikötéseket.

V. rész
A közművelődési, települési könyvtári tevékenységek finanszírozása

9. §
/1/ Az önkormányzat a rendeletben meghatározott feladatait költségvetéséből
finanszírozza. Ennek forrása az önkormányzat saját bevétele, a központi költségvetésből
származó normatív állami hozzájárulás, egyéb szervezetektől pályázati úton elnyerhető
támogatás.
/2/ Az önkormányzat pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú
tevékenységet folytatókat. E támogatás nem veszélyeztetheti a közművelődési
rendeletben rögzített feladatok megvalósítását.
VI. rész
Záró rendelkezések
10. §
/1/ Ez a rendelet 2004. június 01. napján lép hatályba.
/2/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 7/2001. /IV.27./ számú önkormányzati
rendelet hatályát veszti.
11.§.*
Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK számú irányelvével harmonizál, annak előírásaival ellentétes rendelkezést
nem tartalmaz.
Záhony, 2004. május 27.
Háda Imre sk.
polgármester

Belinszky Béla sk.
címzetes főjegyző

Vonatkozó jogszabály:
- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló többször módosított 1997. évi CXL. törvény
*Módosította a 19/2009./XII.22./ Ör., kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetése napját követő napon
hatályát veszti

