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                                            ELŐTERJESZTÉS 

                          Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 

                           2018. május 24. napján tartandó munkaterv szerinti ülésére 

 

Tárgy: Javaslat a helyi közművelődésről szóló új rendelet megalkotására 

 

Tisztelt képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

7. pontja alapján a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatok egyike a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 

filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a 

helyi közművelődési tevékenység támogatása. 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a helyi társadalom 

művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi 

lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési 

alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét. 

 

Az önkormányzat 2002-ben alkotta meg a helyi közművelődés szabályairól szóló 

önkormányzati rendeletét. Ezen rendeletben foglalt rendelkezések alapján a jelenleg hatályos 

szabályokhoz igazodva, valamint az azóta eltelt időszak során, etéren szerzett tapasztalatokra 

támaszkodva került a rendelet-tervezet megszövegezésre. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a értelmében a 

jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzése során felméri a szabályozás várható 

következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a 

képviselő-testületet tájékoztatni kell. A hatásvizsgálat az előterjesztés mellékleteként 

csatolásra került. 

Az előterjesztés tartalmazza a Jat. 18. §-ában foglaltaknak megfelelően a rendelet-tervezet 

indokolását.  

 

Mindezekre tekintettel kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg 

és döntsön a rendelet megalkotásáról.  

 

Alsózsolca, 2018. május 16. 

 

 

                                                                                          

                                                                                                 Marcsikné Orosz Emese  

                                                                                                              jegyző 
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RENDELET-TERVEZET 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének …/2018. (…..) önkormányzati 

rendelete a helyi közművelődésről 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Alsózsolca Város Önkormányzat 

képviselő-testületének az önkormányzat szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

3/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Humánpolitikai és Jóléti Bizottság véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § A rendelet célja, hogy Alsózsolca város lakossága és közösségei művelődési érdekeinek, 

kulturális szükségleteinek és a települési hagyományoknak a figyelembevételével 

meghatározza Alsózsolca Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által 

ellátandó közművelődési alapszolgáltatásokat, azok ellátási formáját, módját és mértékét. 

2. § A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, az 

Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményre, közművelődési tevékenységet is 

ellátó természetes és jogi személyekre, egyéb szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire, 

alkalmazottaira és a közművelődési alapszolgáltatásokat igénybevevőkre. 

3. § Az Önkormányzat a művelődést értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a 

lakosság életminőségét javíthatja és támogatja az önkormányzati közművelődési feladatok 

megvalósításában résztvevő intézményeket, színtereket és szervezeteket.  

 

2. A közművelődési alapszolgáltatások köre és a feladatellátás formája, módja és 

mértéke 

 

4. § Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatként a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) 

bekezdésében meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat látja el. 

5. § (1) Az Önkormányzat feladatának tekinti:  

a) az egyetemes, nemzeti és a helyi nemzetiségi kultúra és hagyományok ápolását és 

megismertetését; 

b) a művelődési, művészeti, közösségi és érdekérvényesítési kezdeményezések támogatását;  

c) a helyi civil szervezetek, egyéb társadalmi szerveződések és a helyi társadalom 

kapcsolatrendszere kiépítésének és fejlesztésének támogatását.  

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül további feladatának tekinti 

különösen:  

a) a helyi hagyományok ápolását, a hagyományőrző, település, környezet- és természetvédő 

közösségek működésének támogatását; 

b) a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítését; 

c) a nevelési-oktatási rendszeren kívüli öntevékeny, önképző közösségek működésének és a 

tanulási lehetőségeknek a támogatását; 

d) a helyi kitüntetések, díjak alapítását és adományozását;  

e) a helyi kulturális élet és nyilvánosság fejlesztését;  

f) kapcsolatépítést- és ápolást a közművelődés egyéb szervezeteivel, továbbá a 

testvértelepülésekkel; 

g) a művelődést segítő további lehetőségek biztosítását.  



6. § (1) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatait elsősorban az általa alapított és 

fenntartott Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár költségvetési szervként működő 

közművelődési intézmény és annak színterei útján látja el, melynek feladatait az 1. melléklet 

tartalmazza. 

(2) Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár az alapító okiratában meghatározott 

közfeladatként - szakmailag önállóan - közművelődési feladatokat lát el, nyilvános könyvtári 

ellátást biztosít és közgyűjteményt működtet.      

(3) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában határozza meg a közművelődési 

feladatok ellátásával kapcsolatban eljárni jogosult állandó bizottságot, valamint annak 

feladatait és hatáskörét. 

7. § Az Önkormányzat biztosítja az intézmény működésének tárgyi feltételeit, a pénzügyi-

gazdálkodási feladatokat munkamegosztási megállapodás alapján az Alsózsolcai Polgármesteri 

Hivatal látja el. 

8. § (1) Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár vezetője (a továbbiakban: intézményvezető) 

az Önkormányzat és az intézmény tárgyévi költségvetésének és a közművelődési feladatok 

ellátásához kapcsolódó kiadások megtervezéséhez szükséges adatokat és éves munkatervét a 

tárgyév január 31. napjáig írásban az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal rendelkezésére 

bocsátja. 

(2) Az intézményvezető az intézmény éves működéséről, tevékenységéről beszámolót készít, 

amelyet a tárgyévet követően az Önkormányzat munkatervében meghatározottak szerint az 

Önkormányzat képviselő-testülete elé terjeszt. 

9. § (1) Az Önkormányzat és az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár a közművelődési célok 

és feladatok megvalósítása érdekében együttműködik egymással, és 

a) a településen működő nevelési-oktatási intézményekkel, 

b) közművelődési tevékenységet is folytató természetes és jogi személyekkel, egyéb 

szervezetekkel, intézményekkel, azok fenntartóival, működtetőivel, alkalmazottaival, 

c) a helyi egyházakkal, 

d) a települési nemzetiségi önkormányzattal. 

(2) Az Önkormányzat és az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár közötti, az (1) bekezdésben 

meghatározott együttműködésre tekintettel az Önkormányzat polgármestere jogosult az 

intézményvezetőtől tájékoztatást, jelentést, adatszolgáltatást kérni és a 6. § (2) bekezdésében 

meghatározott feladatellátással összefüggésben az intézményvezető részére utasítást adni. 

(3) Az intézményvezető: 

a) havonta beszámol az Önkormányzat polgármesterének az intézmény előző havi 

működéséről, a megtartott rendezvényekről, programokról és azoknak a költségvetésre 

gyakorolt hatásáról; 

b) folyamatosan egyeztet az Önkormányzat polgármesterével a következő hónapra tervezett 

rendezvényekről, programokról és azoknak az előrelátható, költségvetésre gyakorolt hatásáról. 

(4) Az intézményvezető az intézmény helyiségeit az Önkormányzat képviselő-testületének 

tárgyévre vonatkozó egyedi határozatában foglaltak szerint jogosult használatba, bérbe adni. 

10. § Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások nyújtásába az általa fenntartott 

közművelődési intézmény mellett más, közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és 

jogi személyeket, egyéb szervezeteket, azok fenntartóit, működtetőit és alkalmazottait is 

bevonhatja, így különösen: 

a) nevelési-oktatási intézményeket, 

b) a településen működő civil szervezeteket, egyházakat, 

c) nemzetiségi önkormányzatot, 

d) gazdasági társaságokat,  

e) előadókat, a kultúra és művelődés támogatóit. 

 

 

 



3. A közművelődés finanszírozása, támogatása 

 

11. § Az Önkormányzat a közművelődési feladatait és a kapcsolódó intézményi működést 

költségvetéséből finanszírozza, amelynek forrásait képezik a saját bevételek, a központi 

költségvetésből származó támogatások és pályázati forrásokból származó pénzösszegek. 

12. § (1) Az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében meghatározottak szerint 

biztosítja az intézményfenntartás költségeit, a bérköltségeket, a technikai-műszaki és 

infrastrukturális feltételek megteremtéséhez kapcsolódó kiadások fedezetét és a közművelődési 

feladatok ellátásához szükséges egyéb költségeket. 

(2) Az intézményvezető az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár működésére meghatározott 

előirányzatok keretein belül gazdálkodhat, a rendelkezésére álló forrásokat az előirányzatokon 

belül meghatározott feladatokra és célokra fordíthatja. 

13. § Az Önkormányzat a 10. § (1) bekezdésében meghatározottak részére támogatást nyújthat, 

amelynek felhasználásáról a támogatott elszámolni köteles. 

 

4. Záró rendelkezések 

 

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének a közművelődésről 

szóló 32/2002. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. 

 

 

 

 

 

Szilágyi László     Marcsikné Orosz Emese 

 polgármester        jegyző 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet 2018. …………….. napján kihirdetésre került. 

 

 

 

 

        Marcsikné Orosz Emese 

          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének a helyi közművelődésről 

szóló …/2018. (…..) önkormányzati rendelethez 

 

Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár feladatai 

A település komplex közművelődési intézménye. Feladata a településen élők társas 

kapcsolataihoz, művelődéséhez szükséges lehetőségek biztosítása, kulturális értékek 

közvetítése, a hagyományok ápolása, a település közművelődési, közösségi igényeinek 

szolgálata.  

1. Települési szintű közösségi, közéleti feladatok 

a) befogadó, kezdeményező, működtető, szolgáltató, szolgáló szerepénél fogva ösztönzi a 

településen élők önszerveződéseit (körök, klubok, korosztályi rétegek) és lehetőséget biztosít 

értékeik bemutatására (ifjúsági, sportrendezvények, nyugdíjas klub, színjátszó kör, táncklub, 

dalos kör); 

b) társas kapcsolatokhoz, szabad művelődési formákhoz színteret biztosít (játszóház, koncertek, 

szakkörök, szabadtéri rendezvények, zenés-táncos rendezvények);  

c) a közösségi művelődési tevékenységen belül amatőr művészeti alkotóműhelyeket működtet, 

segíti az önmegvalósítást, felkelti és fejleszti az alkotókedvet; 

d) klubokat, szakköröket hoz létre és tart fenn az életkori sajátosságok és eltérő érdeklődési 

körök figyelembevételével; 

e) teret, lehetőséget ad művelődési, közérdekű közösségek, csoportok alakulására, működésére;  

f) helyt ad az intézmény keretében működő közösségi igények kielégítését célzó társadalmi 

szervezeteknek; 

g) gondoskodik az intézményhez rendelten üzemeltetett sportcélú ingatlanok használatáról 

(rendezvények, versenyek) és hasznosításáról (használatba- és bérbeadás).  

2. A településen élők mindennapi életét segítő, életminőségének javítását célzó feladatok 

a) erősíti az egyének, családok, lakossági csoportok életesély-javító képességét 

(információközvetítés, ismeretátadás, tehetséggondozás);  

b) támogatja a személyiségfejlődést elősegítő művészeti tevékenységeket, rendezvényeket, 

kielégíti a lakossági rekreációs igényeket, elősegíti az egyének testi, szellemi kondíciójának 

megerősítését, fejlesztését mozgásos- személyiségfejlesztő formák, művészeti alkalmak, 

szórakoztató rendezvények szervezésével és lebonyolításával; 

c) új ismereteket átadó, képességeket feltáró és fejlesztő, a lakosság esztétikai érzékét fejlesztő 

formákat működtet (kiállítások, ismeretterjesztő előadások).  

3. Társadalmi, közéleti feladatok  

a) támogatja a helyi társadalmi életben meghatározó szerepet betöltő civil szervezeteket, segíti 

a kommunikációs csatornák kiépítését; 

b) a település társadalmi eseményeit színesítő kulturális rendezvényeket szervez és bonyolít le, 

együttműködik az adott program szervezőivel (nemzeti ünnepek, évfordulók, Városnap);  

c) együttműködik az önkormányzati alapítású és nevelési-oktatási intézményekkel, társadalmi 

szervezetekkel. 

4. Egyéb, egyedi művelődési formákat szervező funkciók 

a) kulturális értékközvetítőként bemutatja a helyi hagyományokat, a művészeti alkotásokat, és 

ezek befogadásának elősegítése érdekében képző, - és fotóművészeti kiállításokat, színházi 

előadásokat, hangversenyeket, koncerteket rendez; 

b) megismerteti a helyi nemzetiségi kultúrát és hagyományokat; 

c) szórakoztató, sportrendezvényeket, programokat szervez;  

d) gondoskodik a helyi szellemi tőke ápolásáról, gyarapításáról, közkinccsé tételéről, a 

településen élő, vagy ahhoz valamilyen formában kötődő alkotók munkásságának 

bemutatásáról. 

 

 

 

 



 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődésről szóló 

…/2018. (…) önkormányzati rendeletéhez 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése 

alapján a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.  

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 

képviselő-testületét tájékoztatni kell.  

Ennek megfelelően az elvégzett előzetes hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak.  

 

A rendelet-tervezet valamennyi, jelentősnek ítélt hatása: 

I. Társadalmi, gazdasági hatások:  

A rendelet megalkotásának célja a lakosság közművelődéshez való joga gyakorlásának 

biztosítása. Az önkormányzat feladata, hogy az ehhez szükséges feltételrendszert, 

intézményrendszert biztosítsa. Az alaptörvényben lefektetett alapvető jog gyakorlása érdekében 

az önkormányzat kulturális szolgáltatásokat biztosít, mely magában foglalja a könyvtári 

ellátást, a helyi közművelődési tevékenység támogatását.  

II. Költségvetési hatások: 

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.  

III. Környezeti, egészségi következmények:  

A közösségi színterek igénybevétele során kiemelt figyelmet kell fordítani a rendezvényeket 

követően a területek kitakarítására, tisztántartására. A szabadtéri közösségi színterek 

igénybevétele a lakosságot megmozgatja, ami kedvezően hat egészségi állapotukra.  

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  

Nincs.  

V. A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható 

következménye:  

Az önkormányzat 2002-ben alkotta meg a helyi közművelődés szabályairól 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 Kult.tv., valamint Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény szabályai alapján az önkormányzatnak a 

közművelődés helyi szabályzataira rendeletet kell alkotnia.  

VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek:  

A rendelet megalkotás többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDOKOLÁS 

 

Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének a helyi közművelődésről szóló 

rendelet-tervezetéhez 

 

 

Általános indokolás 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a helyi társadalom 

művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi 

lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési 

alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét. 

Az önkormányzat 2002-ben alkotta meg a helyi közművelődés szabályairól 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 jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény alapján a jogszabályok megalkotásakor 

biztosítani kell, hogy a jogszabály megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai 

követelményeknek.  

A leírtak miatt indokolt az adott tárgykörben új rendelet megalkotása. 

 

 

Részletes indokolás 

 

1. cím - Általános rendelkezések 

1. § A rendelet célja. 

2. § A rendelet hatálya. 

3. § Önkormányzati deklaráció. 

2. cím - A közművelődési alapszolgáltatások köre és a feladatellátás formája, módja és 

mértéke 

4. § Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladata. 

5. § Az Önkormányzat további közművelődési feladatai. 

6. § Az önkormányzat közművelődési intézménye, annak feladatai. 

7. § Az intézmény működésének tárgyi feltételei, pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátása. 

8. § Az intézményvezető szerepe az éves költségvetés tervezésében, és az intézményi éves 

munkaterv, beszámoló. 

9. § Az Önkormányzat és az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár együttműködései, az 

intézményvezető jogai és kötelezettségei. 

10. § A közművelődési alapszolgáltatások nyújtásába bevont további szervezetek. 

3. cím - A közművelődés finanszírozása, támogatása 

11 – 12. § Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak finanszírozása. 

13. § Az Önkormányzat további támogatásnyújtási lehetősége a közművelődési feladatellátásba 

bevont egyéb szervezetek részére. 

4. cím - Záró rendelkezések 

14. § A rendelet kihirdetése, a felülvizsgált rendelet hatályon kívül helyezése. 

 

1. melléklet 

Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár feladatainak részletezése 

 


