ZÁHONY VÁROS
Önkormányzati Képviselő-testületének
25/2016. (XII.12.) számú
Önkormányzati rendelete
a helyi közművelődés feladatok ellátásáról

Záhony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77.§ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés a) pontjában és
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Záhony város közművelődési tevékenységének
megvalósulásában résztvevőkre, fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira,
nevezetesen Záhony Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira, a
Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatalra, a Záhonyi HŐTÁV és Kulturális Nonprofit
Kft-re és azon szervezetekre, amelyekkel az önkormányzat közművelődési megállapodást
köt, vagy támogatásban részesít.
2. Az önkormányzat közművelődési célkitűzései
2.§
(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő 4625 Záhony, József Attila út 36. szám alatti
ingatlanban (továbbiakban: Művelődési Ház) biztosítja a város lakossága számára a
közösségi színterek és a nyilvános könyvtár, tárgyi és szakmai feltételeit annak
érdekében, hogy az itt élő lakosság öntevékenyen gyarapítsa műveltségét, fejlessze
képességeit és készségeit, továbbá színteret biztosít annak érdekében, hogy
közművelődési jogaik érvényesítése céljából közösségeket hozzanak létre és azokat
működtessék.
(2) Az önkormányzat biztosítja, hogy a közművelődési céllal szerveződő
magánszemélyek, közösségek, szervezetek, céljaik elérése érdekében a szükséges tárgyi
és szakmai feltételeket, valamint igény esetén közművelődési szakemberek szakmai
segítségnyújtását igényeljék.
(3) Az önkormányzat gondoskodik a helyi lakosság élet- és munkaképessége növelése
érdekében az iskolai képzést kiegészítő fejlesztő programokról.

(4) Az önkormányzat kiemelt célja a hagyományok ápolása érdekében a helyi értékek
feltárása, ápolása; a nemzetiségi hagyományok és értékek megőrzésének biztosítása.
3. Az önkormányzat közművelődési feladatai
3.§
Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során kiemelt
feladatának tekinti
1. a lakosság élet- és munkakörülményeinek javítását, ezen belül:
a) a munkanélküliek képzését, átképzését;
b) a speciális népességcsoportok gondjaihoz igazodó művelődési közösségek szervezését;
c) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek segítését.
2. a helyi hagyományok feltárását, ápolását, művelődési szokások gondozását, ezen
belül:
a) helytörténeti értékek közismertté tételét;
b) társadalmi és lokális ünnepek élményt nyújtó hatásának biztosítását, új formák
keresését;
c) a közművelődési, művészeti, tudományos értékeket közvetítő információk biztosítását;
d) hagyományos nagyrendezvények megszervezését.
3. az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetését, a befogadás elősegítését, ezen belül:
a) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését;
b) a város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását,
megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását;
c) művészeti intézmények (mozi, színház, bábszínház, hangverseny, képzőművészet)
segítését, pótlását;
d) művészetpártoló körök működtetését;
e) a városban élő nemzetiségek kulturális hagyományainak, szokásainak fokozatos
feltárását, megismertetését;

f) a környezetkultúra javítását, a városesztétikai kultúra fejlesztését;
g) a világi és egyházi ünnepek tartalmának közismertté tételét a közművelődés
eszközeivel;
h) a korosztályok és a társadalmi rétegek igényeihez igazodó közösségi ismeretszerzés,
művelődés és szórakozás kínálatának bővítését;
i) a helyi és regionális kulturális turizmus lehetőségeinek feltárását, programajánlatok
kidolgozását.
4. a helyi társadalom kapcsolatrendszerének elősegítését, ezen belül:
a) a civil közösségek igény szerinti segítését, pályázatokban való részvételét, művelődési
szándékaik támogatását;
b) a civil közösségek közismertségének gondozását;
c) a különböző korosztályok, rétegek ismerkedési, együttműködési alkalmainak
megteremtését;
d) a művelődési központ és a közművelődési tevékenységet is végző intézmények,
szervezetek közötti rendszeres koordinációit, együttműködést az egyházakkal,
e) kapcsolatépítést a közművelődés megyei, országos szervezeteivel;
f) kapcsolattartást a Záhonyi Járás településeivel, a határon túli magyarság művelődési
közösségeivel, a testvérvárosokkal.
4. Az önkormányzat közművelődési feladatai ellátásának szervezeti keretei
4.§
Az önkormányzat a rendelet 3.§-ában foglalt feladatai ellátása érdekében Művelődési
Házat biztosít, illetve működtet.
5.§
Az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult.tv.) 64.§ (1)
bekezdése és 78.§ (1) bekezdése értelmében ezen rendeletben meghatározott feladatok
biztosítása céljából, minden évben a költségvetési rendelet megalkotását követően,
közművelődési megállapodást köt a nyilvános könyvtári feladatok és a közművelődési
feladatok ellátására a Záhonyi HŐTÁV és Kulturális Nonprofit Kft.-vel (továbbiakban:
Kft.).

5. Közművelődési megállapodás
6.§
Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos feladatai ellátása érdekében a város
kulturális életében szerepet vállaló magánszemélyekkel, szervezetekkel, intézményekkel,
gazdasági társaságokkal közművelődési megállapodást köthet.
7.§
(1) Közművelődési megállapodás megkötését bárki kezdeményezheti, aki a város
kulturális életében szerepet vállal.
(2) A kezdeményezést a Polgármesterhez kell benyújtani, aki a kezdeményezéssel
kapcsolatosan javaslatot tesz a Képviselő-testületnek.
(3) A közművelődési megállapodás megkötéséről a Képviselő-testület dönt.
(4) A közművelődési megállapodás tartalmát a Kult.tv. 79.§ (2) bekezdése szabályozza.
6. A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása
8.§
Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében az éves
költségvetésében biztosítja a Művelődési Ház fenntartásához szükséges személyi és
tárgyi feltételeket, valamint a közművelődési megállapodásban rögzített feladatok
finanszírozását.
9.§
Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátását a Kult. tv. 70-71.§-aiban, valamint
90-92.§-aiban foglalt alapelvek és források figyelembe vételével finanszírozza.
10.§
(1) A Kft. a feladatait az éves munkaterve és az önkormányzat költségvetési rendeletében
biztosított finanszírozás alapján látják el.
(2) A Kft. az éves szakmai - költségvetési tervet is tartalmazó – munkatervét és az előző
év munkájának szakmai beszámolóját minden év január 30. napjáig elkészíti és megküldi
a Képviselő-testületnek jóváhagyás céljából.

7. A Művelődési Ház szolgáltatásainak igénybe vétele
11.§
(1) A Művelődési Ház helyiségeit térítésmentesen veheti igénybe:
a) a város oktatási-nevelési intézményei az intézményt érintő kulturális rendezvényükhöz
és az azt megelőző próbákhoz,
b) a város oktatási-nevelési intézményei a végzős diákok szalagavatójának, ballagásának
megtartásához és az azt megelőző próbákhoz,
c) a városban működő nemzetiségi önkormányzatok, a nemzetiséget érintő kulturális
rendezvényhez és az azt megelőző próbákhoz,
d) a városban működő egyházak az egyház kulturális célú rendezvényeihez,
f) az önkormányzat és a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal a feladatai és
rendezvényei lebonyolításához,
g) a városban működő nem vállalkozáson alapuló, önszerveződő civil csoportok a vállalt
közösségi céljuk megvalósításához,
(2) Bérleti díj ellenében vehetők igénybe a Művelődési Ház helyiségei az alábbi
rendezvényekhez:
a) tanfolyamok,
b) bálok, táncmulatságok,
c) kereskedelmi célú bemutatók,
d) pártrendezvények, választási gyűlések,
e) magánrendezvények.
(3) A bérleti díjat helyiségenként a Kft. igazgatója javaslatára a Képviselő-testület évente
állapítja meg, és teszi közzé a város honlapján és a Művelődési Házban.
A megállapított bérleti díjtól eltérő megállapodást 100.000 Ft-ig a képviselő-testület
utólagos tájékoztatásával, e fölött pedig a képviselő-testület előzetes engedélyével köthet
a Kft. ügyvezetője.

12.§
(1) Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti Záhony Város
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat közművelődési feladatairól, a
helyi közművelődési tevékenység támogatásáról, a települési könyvtári ellátásról szóló
24/2004. /V.28./ önkormányzati rendelete.

Helmeczi László

Ádám Ilona

polgármester

Jegyző

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Záhony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat közművelődési
feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról, a települési könyvtári
ellátásról szóló 24/2004. /V.28./ önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Rendelet)
szabályozta a közművelődéssel kapcsolatos feladatokat és azok ellátását. A Rendelet
felülvizsgálata során megállapításra került, hogy a rendelet megalkotása óta jogszabályi
módosulások, és a helyi közművelődési feladatokban végbement változások miatt egy új
rendelet elkészítése vált szükségesé.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
2. §-hoz
Megjelöli azokat a célkitűzéseket, amelyeket az önkormányzat a közművelődési jogok
érvényesítése során a közösségi célok megvalósítása érdekében meghatároz.
3. §-hoz
Részletesen taglalja a közművelődési feladatokat, melyek a lakosság élet- és
munkakörülményeinek javítása, a helyi hagyományok feltárása, ápolása, művelődési
szokások gondozása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra
értékeinek megismertetése, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének elősegítése.
4-5. §-hoz
Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátását tartalmazza.
6-7. §-hoz
A közművelődési megállapodás megkötésével kapcsolatos szabályokat tartalmazza.
8-10. §-hoz
A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozására vonatkozó szabályokat
tartalmazza.

11. §-hoz
A Művelődési Ház szolgáltatásainak igénybevételi lehetőségeiről szól, kitérve a
térítésmentességre, valamint felsorolja a térítési díj ellenében igénybe vehető
rendezvények fajtákat.
12. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.
Előzetes Hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni kell.
A törvény 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
Fentiek alapján a rendelet módosításának várható következményeiről – az előzetes
hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet megalkotásának célja a lakosság
közművelődéshez való joga gyakorlásának biztosítása. Az önkormányzat feladata, hogy az
ehhez szükséges feltételrendszert, intézményrendszert biztosítsa. A jogszabályokban lefektetett
alapvető jog gyakorlása érdekében az önkormányzat kulturális szolgáltatásokat biztosít, mely
magában foglalja a könyvtári ellátást, a filmszínház működtetését, előadó-művészeti
szervezetek támogatását, a kulturális örökség helyi védelmét, a helyi közművelődési
tevékenység támogatását. A közművelődési tevékenység ellátása ezen szolgáltatások

biztosítása során az önkormányzatnak mindig ki kellett egészítenie az állam által nyújtott
finanszírozást. Természetesen arra kell törekedni ezen tevékenységek ellátása során, hogy az
önkormányzati támogatás mértéke bevételnövelő rendezvények szervezésével csökkentésre
kerüljön.
Környezeti és egészségi következményei: A Művelődési Ház igénybe vétele során kiemelt
figyelmet kell fordítani egyfelől környezetbarát alapanyagok használatára, valamint a
rendezvényeket követően az ingatlan belső és külső területének kitakarítására, tisztántartására.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet – tervezet adminisztratív
többletterhet nem jelent.
A jogszabály megalkotásának szükségessége: Az önkormányzat 2004-ben alkotta meg az
önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról, a
települési könyvtári ellátásról szóló önkormányzati rendeletét. Ezen rendeletben foglalt
rendelkezések alapján a jelenleg hatályos szabályokhoz igazodva, valamint az azóta eltelt
időszak során, e téren szerzett tapasztalatokra támaszkodva került a rendelet-tervezet
megszövegezésre. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény szabályai alapján az önkormányzatnak a
közművelődés helyi szabályzataira rendeletet kell alkotnia.
Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelettervezethez szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei adottak.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (2)
bekezdése alapján Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 25/2016. (XII.12.)
önkormányzati rendelete, mely a helyi közművelődés feladatok ellátásáról szól, 2016.
december 12-én kihirdetve.

Z á h o n y, 2016. december 12.

Ádám Ilona
jegyző

