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Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása
érdekében, a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Tv.) 77. §.-a és
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja:

Preambulum
Az Önkormányzat elismeri, hogy Ásotthalom község minden polgárának joga van kulturális
örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi
fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez.
Ezek biztosítását az önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tekinti, kinyilvánítja,
hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek
támogatását közcélnak tartja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek
tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati
feladatvállalást és azok megvalósításában részt vevő intézmények és szervezetek támogatását.
Általános rendelkezések
1. §
3

A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési
intézményekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.
Az önkormányzat közművelődési feladatai és ellátási formája
2. §
(1)

1

Az önkormányzat kötelező feladata az alábbi közművelődési tevékenységek támogatása:
a.) A közösségi kulturális hagyományok ápolása, működtetése, ennek keretében amatőr
művészeti csoportok működési feltételeinek a biztosítása.
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b.) A társas életre szerveződő közösségek tevékenységének a segítése; klubok és
játszóház működési feltételeinek a biztosítása.
c.) A lakosság életmód feltételeinek a javítását szolgáló célok megvalósításának a
támogatása keretében, ismeretterjesztő előadások, sorozatok, kiállítások, bemutatók
és közcélú tanfolyamok szervezése, valamint a családi rendezvények kulturált
feltételeinek a biztosítása.
d.) A szabadidő kulturális célú eltöltésének biztosítása érdekében műsoros előadások,
bálok, táncos rendezvények és videó vetítések szervezése és rendezése
e.) A különböző kommunikációs csatornák létrehozása és működtetése keretében a helyi
újság szerkesztése és egyéb kulturális kiadványok gondozása.
f.) A Tv. 55. §. (1) 4 és a 65. §. (2) bekezdésében meghatározott könyvtári ellátás
biztosítása.
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(2)

Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott közművelődési feladatait a Petőfi
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv
(továbbiakban: Intézmény) által látja el.

(3)

Az Intézmény minden év november 30-ig tájékoztatja az önkormányzatot és a
társintézményeket a következő évi munkatervéről, amely tartalmazza a tárgyév
értékelését. Az önkormányzat december 31-ig dönt a munkaterv elfogadásáról,
amennyiben nem hoz döntést, az előterjesztett munkaterv érvénybe lép.

(4)

Az önkormányzat az Intézmény által el nem látható feladatok elvégzésére közművelődési
megállapodást köthet jogi és természetes személyekkel. Ezek körére vonatkozóan az
Intézmény vezetője a munkaterv benyújtásával egyidejűleg tesz indítványt.

(5)

A közművelődési feladat megállapodás keretében csak akkor látható el, ha azt az
Intézmény nem tudja vállalni és ellátni. Ebben az esetben először az önkormányzati
szervezeti feladatellátás lehetőségeit kell megvizsgálni, s csak annak negatív eredménye
után lehet megállapodást kötni.

(6)
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A közművelődési megállapodás keretében ellátandó feladatokra a helyben szokásos
módon, nyilvános pályázatot kell kiírni. A pályázat elbírálási határideje 30 nap, az
elbíráláshoz külső szakértő kérhető fel a Csongrád Megyei Közművelődési Pedagógiai és
Sportintézménytől vagy a Somogyi Könyvtártól.
A közművelődés finanszírozása
3. §

(1)

4

Az önkormányzat a közművelődési feladatait az éves költségvetéséből finanszírozza,
amelynek forrása:
- központi költségvetésből származó normatív támogatás,
- Központosított előirányzatokból származó összeg,
- önkormányzati saját bevétel,

Mód.: 31/2006.(XII.29.) KT rendelet, hatályos: 2006. december 29-től
Mód.: 21/2010.(X.11.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2010. október 12-től
6
Mód.: 26/2007.(IX.21.) KT rendelete, hatályos: 2007.IX.21-től
5

- elkülönített állami pénzalapokból és alapítványi forrásokból pályázati úton nyert
támogatások,
- egyéb pályázatokban nyert összegek.
(2)

Az önkormányzat a központi költségvetési forrásból és a közművelődési feladatok
támogatására biztosítandó pályázatokhoz szükséges önrészt az éves költségvetési
rendeletében határozza meg.

(3)

Az Intézmény a pénzmaradványát az önkormányzati jóváhagyást követően, az évközben
elért többletbevételét az éves költségvetési rendeletben szabályozott rendelkezések
figyelembevételével használhatja fel.
A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése
4.§
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(1.)

A Tv. és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói
és egyéb felügyeleti jogköröket az önkormányzat gyakorolja, amelybe bevonja a Szociális,
Oktatási és Kulturális Bizottságot is.

(2.)

Az Intézmény szakmailag önállóan látja el a tevékenységét, az alapító okiratban foglaltak
szerint.

(3.)
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Az Intézmény és a közművelődési megállapodás keretében részt vevők a munkájukról, a
megállapodásban rögzített feladatok teljesítéséről a Képviselő-testület és a Szociális,
Oktatási és Kulturális Bizottság munkatervében meghatározottak szerint számolnak be.
Az Intézmény díjmentes és díjköteles szolgáltatások köre
5. §

(1) Díjmentes szolgáltatások:
Díjmentes az Intézmény alapfeladatai tekintetében: az alaptevékenységek külön ráfordítást
nem igénylő (sem személyi sem külön dologi ráfordításával nem járó) része, elsősorban a
3. §. (1) bekezdés a.), b.) és c.) pontban foglalt feladatok.
(2) Díjköteles szolgáltatások: minden nem kulturális és üzleti célú szolgáltatás.
(3) A díjköteles szolgáltatásokért fizetendő díjakat a piaci viszonyoknak megfelelően kell
kialakítani, a költségvetési koncepció megállapításával egyidőben.
(4) A díjak mértékére az Intézményvezető tesz javaslatot és az önkormányzat állapítja meg.
Vegyes és záró rendelkezések
7
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6. §
(1) A közművelődési megállapodások feltételrendszerét a rendelet Melléklete tartalmazza.
(2) A rendelet 2001. január 01-től lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Ásotthalom, 2000. december 19.
Petró Ferenc sk.
polgármester

Nagy János sk.
jegyző

Kihirdetve: 2000. december 29.
Nagy János sk.
jegyző

Melléklet
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
24/2000. (XII. 19.) sz. rendelethez

1.)

Közművelődési megállapodás keretében vállalt feladatot csak közművelődési célú
társadalmi szervezet, gazdasági társaság, illetve felsőfokú közművelődési szakirányú
végzettségű egyéni vállalkozó láthat el.

2.) Az 1.) pontban felsoroltakra egyaránt érvényes pályázati feltétel:
a.) az önkormányzat székhelyén bejelentett állandó lakóhely, illetve székhely,
b.) legalább három éves folyamatos és dokumentumokkal bizonyított közművelődési
tevékenység,
c.) rendezett köztartozások és ezek 30 napnál nem régebbi hiteles dokumentumokkal való
igazolása,
d.) az önkormányzat kötelezően betekint a pályázó gazdálkodási, ügyviteli és működési
dokumentumaiba,
e.) részletes szakmai koncepció a pályázni kívánt feladat ellátására.
3.) Jogi személyekre érvényes pályázati feltétel:
a.) a szervezet közművelődési céljának és tevékenységének alapszabályban, illetve alapító
okiratban való szerepeltetése, ezen dokumentumok hiteles másolata,
b.) a szervezet legfőbb döntéshozó szervének a feladatellátás szándékáról való és 30 napnál
nem régebbi döntése, az erről szóló jegyzőkönyvi kivonat és jelenléti ív hiteles másolata.
4.)

Egyéni vállalkozóként való pályázás feltétele: három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, érvényes vállalkozói igazolvány és közművelődési szakirányú végzettség
oklevele, vagy 30 napnál nem régebbi hiteles másolatuk.

5.) Gazdasági társaság pályázata csak akkor vehető figyelembe, ha ügyvezetője - betéti társaság
esetében egy beltagja - felsőfokú közművelődési szakirányú végzettségű.

