
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének
32/2011. (XI.04.) rendelete

az önkormányzat közművelődési feladatellátásáról

Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  az  önkormányzatokról  szóló
1990.  évi  LXV.  törvény  16.  §  /1/  bekezdés,  valamint  az  1997.  évi  CXL.  törvény  77.  §-a
/továbbiakban: törvény/ alapján a helyi közművelődés feladatainak ellátásáról az alábbi rendelet
szerint szabályozza a helyi közművelődési tevékenység ellátásával és támogatásával kapcsolatos
feladatait.

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

Alapelvek

1. §.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata biztosítja mindenkinek azt a jogát, hogy 

a) megismerhesse a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában,
a  nemzeti,  nemzetiségi  és  etnikai  kisebbségi  önismeret  formálásában,  valamint  ezek
védelmével  kapcsolatos ismereteket  a városi helytörténeti  gyűjtemény tevékenysége,  a
könyvtári szolgáltatások, a nevelés, az oktatás, a közművelődés, az ismeretterjesztés, a
sajtó és a tömegtájékoztatás útján, 

b) igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátást, a muzeális és közművelődési intézmények
szolgáltatásait,

c) műveltségét,  készségeit  életének minden szakaszában gyarapítsa,  közművelődési  jogai
érvényesítése céljából létrehozandó közösségei működéséhez támogatást igényeljen,

d) művelődési  céljai  megvalósításához  közművelődési  színteret,  szervező,  szervezeti  és
tartalmi segítséget kapjon.

II. FEJEZET

A rendelet hatálya

2. §.

E rendelet hatálya kiterjed: 

1. a  helyi  közművelődési  tevékenység  megvalósulásában  résztvevő  természetes  és  jogi
személyekre,
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2. az önkormányzat által fenntartott közművelődési, közgyűjteményi intézményekre, 
3. a  városban  működő  nem  önkormányzati  fenntartású  művelődési  intézmények,  civil

szervezetek,  művészeti  csoportok,  vállalkozók  által  –  közművelődési  megállapodás
keretében – bonyolított tevékenységekre, feladatokra,

4. a városban működő – az önkormányzat által kiemelten, vagy pályázati eljárás keretében
támogatott – kulturális célú civil szervezetekre, művészeti csoportokra,

5. egyéb  szervezetek,  intézmények  –  önkormányzat  által  támogatott  –  kulturális,
közművelődési célú feladatvállalásaira.

III.FEJEZET

Az Önkormányzat kultúrával, közművelődéssel kapcsolatos céljai, feladatai

3. §.

/1/  Az önkormányzat közművelődési feladatellátással kapcsolatos feladatai:

a) a város kulturális élete sokszínűségének megtartása, fejlesztése.
b) a kulturális hagyományok ápolása.
c) a lakosság művelődési igényeinek kielégítése.
d) a város kulturális kapcsolatrendszerének szélesítése.
e) új kulturális értékek létrehozásának támogatása.

Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának szerkezete és intézményei

4. §.

/1/ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata közművelődési feladatait
a) közművelődési intézmény/ek/ fenntartásával,
b) közművelődési megállapodás/ok/ megkötésével,
c)  közművelődési célú pályázati alapból biztosított támogatás/ok/ nyújtásával látja el. 

/2/ Az önkormányzat közművelődési feladatait a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési
Központ  Ifjúsági  és  Közösségi  Ház  intézmény  fenntartásával  és  működtetésével  látja  el,
annak alapító okiratában foglaltak szerint. 

5. §

/1/  Az  önkormányzat  közművelődési  feladatainak  ellátásába  –  közművelődési  megállapodás
megkötésével – az intézményeket, szervezeteket, gazdasági társaságokat vonhat be:

a) Kiskunfélegyháza területén működő nem önkormányzati közművelődési intézményeket,
b) Kiskunfélegyháza  területén  működő  nem  önkormányzati  és  nem  közművelődési

alapfunkcióval, de jelentős közművelődési tevékenységkörrel rendelkező intézményeket,
c) a  kiskunfélegyházi  Önkormányzat  nem  közművelődési  alapfeladatú  oktatási,

közgyűjteményi intézményeit,
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d) közművelődési célú társadalmi szervezeteket,
e) közművelődési tevékenységi körű vállalkozásokat, gazdasági társaságokat.
 

/2/ Az /1/ bekezdésben megjelölt intézményeknek, szervezeteknek és gazdasági társaságoknak a
közművelődési  feladatellátásba  való  bevonása,  az  önkormányzat  által  fenntartott
intézmények és közösségi színtér, színterek által el nem látott feladatok teljesítése érdekében
történhet.

6. §

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata közművelődési feladatait az e célra fenntartott a Petőfi
Sándor  Városi  Könyvtár  és  Művelődési  Központ  Ifjúsági  és  Közösségi  Ház  kereteiben  az
alábbiak szerint határozza meg:

/1/
a) programszervezés:  kulturális  szolgáltatás,  szórakoztatás,  előadások,  hangversenyek,

színházi jellegű és más műfajú művészeti előadások, 
b) közösségi  művelődési  szolgáltatás:  amatőr  művészeti  tevékenység  bemutatása,

együttműködés,  produkció  létrehozása.  Ismeretterjesztést,  ismeretszerzést  segítő
előadások, szakkörök,

c) kiállítások: képző-, ipar-, fotó és egyéb művészeti kiállítások szervezése, fenntartása és
működtetése,

d) a Képviselőtestület tárgyévre vonatkozó rendezvény- és programtervében meghatározott
rendezvények, programok szervezése, lebonyolítása,

e) óvodás és kisiskolás korú gyermekek szabadidős tevékenységének szervezése,
f) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget

és életesélyt javító tanulás, felnőttoktatási lehetőségek biztosítása,
g) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklése,
h) ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
i) a  helyi  társadalom  kapcsolatrendszerének,  közösségi  életének,  érdekérvényesítésének

segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
j) a település természeti, kulturális közösségi értékeinek közismertté tétele, a településhez

kötődés  erősítése,  a  helyi  ismeretek  cseréje,  közvetítése,  a  helyi  értékeket  védő  és
gazdagító kezdeményezések ösztönzése, hatékonyságának segítése,

k) a közös művelődés, együttlét, az esztétikai élmények közös megéléséhez, az egyetemes, a
kisebbségi és a helyi  kultúra megismerését  elősegítő művelődési  alkalmak folyamatos
biztosítása,

l) művelődési  kapcsolatok,  együttműködések  építése,  gondozása,  az  intézmények
művelődési tevékenységéhez szükséges helyi, térségi, regionális, országos és nemzetközi
kapcsolatok építése,

m) Kiskunfélegyháza turisztikai, idegenforgalmi lehetőségeinek fejlesztése.

/2/  Az  önkormányzat  közművelődési  főintézménye  a  Petőfi  Sándor  Városi  Könyvtár  és
Művelődési Központ Ifjúsági és Közösségi Ház, amely tevékenységét önálló költségvetési
szervként, szakmailag önállóan látja el. 
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a) minden  év  december  31-ig  elkészíti  a  következő  évre  szóló  munkatervét,  és
jóváhagyásra  benyújtja  azt  az  önkormányzat  Képviselő-testületének. A testület
dönt a munkaterv elfogadásáról,

b) minden év január 31-ig elkészíti előző évről szóló beszámolóját, amely tartalmazza
a tárgyév értékelését és jóváhagyásra benyújtja azt az önkormányzat Képviselő-
testületének. A testület dönt a beszámoló elfogadásáról.

Közművelődési megállapodás

7. §.

/1/ Az önkormányzat az 1997. évi CXL. törvény 79. §-a, valamint jelen rendelet 3. §-a szerint
meghatározott feladatokra közművelődési megállapodást köthet.

/2/  A  közművelődési  megállapodás  megkötését  a  jelen  rendelet  5.  §-ában  meghatározott
intézmények, szervezetek és gazdasági társaságok kezdeményezhetik Kiskunfélegyháza város
polgármesterénél.

/3/  Az  5.  §-ban  felsorolt  intézményeket  és  szervezeteket,  gazdasági  társaságokat  a  vállalt
közművelődési feladatok arányában az önkormányzat pénzügyi támogatásban részesítheti. A
pénzügyi  támogatás  nem  veszélyeztetheti  a  rendeltben,  illetve  az  intézmények  alapító
okiratában rögzített alapfeladatok megvalósítását.

/4/ A közművelődési megállapodás keretében történő feladatellátás során az Önkormányzat más
kiemelt  intézmény,  szervezet,  egyesület,  alapítvány  és  természetes  személy  által  ellátott
közművelődési feladat szakmai költségeihez támogatást biztosíthat, a támogatottak körét az
érintett szakbizottság javaslata alapján a Képviselőtestület hagyja jóvá. Ennek mértékét az
éves költségvetési rendeletben határozza meg. 

/5/  Az Önkormányzat  a  civil  szervezetek,  egyesületek,  alapítványok,  művészeti  csoportok  és
természetes személyek közművelődési tartalmú tevékenységének támogatására célfeladaton
pénzeszközt  bocsáthat  rendelkezésre,  melynek  mértékét  a  költségvetési  rendeletben
határozza meg, s melynek felosztásáról nyilvános pályázat keretében az érintett szakbizottság
dönt.

/6/  Az  Önkormányzat  e  rendeletben  érintett  civil  szervezetek,  egyesületek,  alapítványok,
művészeti  csoportok  egyedi  rendezvényeinek  támogatására  célfeladaton  pénzeszközt
bocsáthat rendelkezésre, melynek mértékét a költségvetési rendeletben határozza meg, annak
felosztásáról az érintett szakbizottság dönt.

8. §

Az e rendelet alapján támogatásban részesülő intézmény, civil szervezet, egyesület, alapítvány és
művészeti csoport a támogatást biztosító önkormányzatnak be- és elszámolási kötelezettséggel
tartozik a támogatás felhasználásáról a külön megkötött megállapodás szerint. E kötelezettség
vonatkozik a szakmai és pénzügyi részre egyaránt.                                                                
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A közművelődési megállapodások megkötésének feltételei

9. §.

/1/ A megállapodások megkötésére évente a város költségvetéséről szóló rendelet elfogadását
követő  30  napon  belül  az  előző  év  tapasztalatainak  figyelembe  vételével  kerül  sor.  A
Képviselőtestület  a  szakbizottságok  véleményének  figyelembevételével  történő  döntése
alapján a megállapodásokat a Polgármester aláírásával érvényesíti. 

/2/  Azzal  az intézménnyel  lehet  közművelődési  megállapodást  kötni,  amelynek alapító  okirat
szerinti  alaptevékenysége  összefüggésbe  hozható  a  pályázati  céllal  és  az  intézmény
munkatársai között közművelődési szakember, vagy felsőfokú végzettségű szakember van.

 
/3/ Társadalmi szervezet esetében azzal a szervezettel lehet megállapodást kötni, amely:

a) rendszeres közművelődési célú tevékenységet folytat,
b) Kiskunfélegyháza  területére  érvényes  bírósági  bejegyzéssel  rendelkezik,  köztartozásai

nincsenek.

/4/  A  gazdálkodó  szervezettel  akkor  lehet  közművelődési  megállapodást  kötni,  ha
kiskunfélegyházi  székhellyel,  telephellyel  vagy  fióktelephellyel  rendelkezik,  tevékenységi
körében  a  közművelődési  tevékenység  szerepel,  köztartozásai  nincsenek.  Ezen  feltételek
fennállása esetén is csak abban az esetben köthető megállapodás, ha az annak tárgyát képező
tevékenységet felsőfokú végzettséggel  és 5 éves szakmai gyakorlattal  rendelkező személy
végzi.

10. §

/1/  E  rendeletben  megfogalmazott  feladatok  közül  a  támogatni  kívánt  közművelődési
tevékenységek  körét  a  Képviselő-testület  és  szakbizottságai  évente  meghatározzák  a
költségvetési rendeletben,  és e feladatokra nyilvános pályázatot írnak ki. 

/2/ A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ Ifjúsági és Közösségi Ház által
kötelezően ellátandó feladatokat nem lehet közművelődési megállapodás keretében ellátni.

11. . §

/1/  Az  önkormányzat  egyes  közművelődési  közfeladatai  ellátása  és  segítése  érdekében
közalapítványt hozhat létre.

/2/ A közalapítvány közművelődési feladatait, szervezetét, az alapítóhoz való viszonyát alapító
okirat tartalmazza.
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IV. FEJEZET

A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

12. §

/1/  A törvény és a jelen rendelet  által  meghatározott  közművelődési  feladatokkal  kapcsolatos
fenntartói, felügyeleti és más jogköröket a képviselő-testület, illetve átruházott hatáskörben a
polgármester és az érintett szakbizottság gyakorolja

/2/  A hatáskör  átruházását,  az  önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatban határozta meg.

/3/  Az önkormányzat  közművelődési  intézményeinek  törvényességi  ellenőrzését  a  vonatkozó
jogszabályokkal megegyezően látja el.

/4/  Az  önkormányzat  intézményeinek  szakmai  ellenőrzését  a  képviselő-testület  szakmai
beszámolók,  vagy  szakértői  vélemény  alapján  a  képviselő-testület  vagy  az  érintett
szakbizottság véleményének figyelembevételével látja el.

13. §

Közművelődési  Tanács  az  1997.  évi  CXL.  törvény  82-83.  §-ban  meghatározott  módon
alakítható.

V. FEJEZET

A közművelődési feladatellátás finanszírozása

14. §.

/1/ Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a közművelődési
intézmények  és  közösségi  színtér/színterek  fenntartásához,  illetve  a  3.  §  szerinti
alapfeladatok  teljesítéséhez  szükséges  személyi  és  tárgyi  feltételeket,  valamint
közművelődési megállapodásban/megállapodásokban rögzített feladatok támogatását.

/2/ A települési önkormányzat a rendeletében rögzített feladatai vagy egyéb feladatok ellátására
pénzügyi  támogatásban  részesítheti  a  közművelődési  célú  tevékenységet  folytatókat.  E
támogatás  nem  veszélyeztetheti  a  közművelődési  rendeletben  rögzített  feladatok
megvalósítását.

/3/  Az  önkormányzat  évente  a  közművelődési  feladatainak  finanszírozására  az  e  célra  adott
állami támogatás összegénél kevesebbet nem fordíthat.
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VI. FEJEZET

Záró rendelkezések

15. §.

Jelen önkormányzati rendelet 2011. november 15-én lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát
veszti a 15/2004 (IV. 30.) sz. önkormányzati rendelet.

Kiskunfélegyháza, 2011. november 03.

              Kapus Krisztián                 Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette
               polgármester                                                                        jegyző
                              

A rendelet kihirdetve: 2011. november 04.

                  Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette
                                       jegyző
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