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Il Kópvi§Clő-testül.t 20ló. mi|rcius 29_ci ülósér0

Társ/: A helyi közmúvelódé§i feladatok meghatározásáról és ellátásáról szóló
önkormányzati rendclet mcgálkotása.

Ti§Ztelt Képvi§elö.testületI

Képviseló-testület a I66/20I5.(lx.29.) Kt, számú határozattal döntött a Múvelődési Htáz és
Fenyó Miksa Könyvtár átszervezésérőI.

A Képviseló-testület 2015. novcmber 18-ai ü]ésén döntöll arróI. hogy az EPTESZ Kft-t, mint
egyszenélycs önkormán!,zati lulaidoníl kli-t átalakitja 20l6. január 1-jétől Mélykúti
Önkormányzati KöZszolgáltatási. Művószeti és Kullulális Nonploí]t Kft-vé, azzal a
szfurdékkal, hogy a múvészcti é§ kulturáli§ közl'eladatot ezzel a nonproíit kft-vel lássa el.

A Képviseló-testület 2016. január 26-ai ülésen döntött aíról, hogy 2016, március 3l, napjával
jogutód néIkül megszünteti a Művelődési Ház és Fenyő Miksa Kön}.vt{áíat, mint költségvetési
szervet, A Múvelődési Ház és Fenyő Miksa KönyvtáI áItaI végzett kön}nr'tári tevékenység
közfeladatát 20l6. április 1-iétől Mélykút város Önkormányzathoz csatolt szervezeti egység
ker9lébc[ ]ália el,20l6, áptilis l-jélől a köZnúvelódési és sportszervczési tevékenységet
közmúvelódési megállapodás nlegkötésé\cl a M!,l) kúli Önkormányzati Közszolgáltatási,
Művészeti és Kulturáli§ Nonploii1 Kli-v9l látja el ajelenlegi 1'eladateilátási helyek megtalása
me llett.

A Képviselő-te§tület a 20/20l6.(L26.) KL §z. határozattal elrendelte a helyi közmíivelódésiöl
szóló 5/2007.0I.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát. az új közművelódési
inti7mén) sLruklürál]ck me!li,leI.) ilI J('] go./iisala.

A kulturális .javak védelmér,ól és a nruzeális intézményekrő], a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelödé§ól szóló 1997, évi cxl. tv. (továbbiakban: Törvény) 76, § -a szerint a
tglepülé§i önkományzat kötelezó feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

Ennek formái kúlönösen:

- az iskolaretrdslcren ki\iili. iitlteYékeny. önképző. szakképzó tanfolyamok,
él§tminóségcl és élelcsélyt .iavitó 1aDulási. f'einóttoklatási lehetöségek. népfóiskolák
megteremtése,

_ a település kömyezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyomiányainak feltá&i§a,
megismertetése, a helyi művelódési szokások gondozása, gazdagítása,



- az egyetemes, a nemzeti. a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a mcgórtés. a befogadás elősegítése, aZ ünnepek kultúráiának
gondozása,

_ az ismeletszerző, aZ amatőI alkotó, miivelődó közösségek tevékenységének
támogatása,

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
éIdekérvényeSítésének segítése,

- a különböZő kultúrák közötti kapcsolatok kiépítósének és fenntaltásának segítése,
_ a szabadidő kultulá}is célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
- egyéb múvelődést segitő lehetóségek biZtositása.
- a települési könyvtár. valamint a település köZigazgalási te iletén lévó muzeális

intézmény közműveiódési tevékenységének 1ámo gatása.

A Törvény 77. § -a rögzíti, hogy a települé§i önI(olmányzat a helyi táísadalom míívelődési
érdekeinek és kulturális szilkségleteinek figyelembevételével, e törvény é5 a helyi
lehető§égek, §ajáto§§ágok alapján íende]etben haíálozza íneg, hogy a 76. §-ban
felsoroltakbó] mit, milyen konkrél 1'omában" nódon és mértókbcn lát el,

A fentiekből következik, hogy a tör!ényalkotó igen nagy szabadsáqot haqY az önkormánYzat
számára a közmiivelődési tevékenvséq rendeletben történó meqlbqalmazásiára. Az elkészült
Iendelet-tenr'ezet tehát csak ilánymutatás a Képviselő{estület tagiai ré§Zére, szabadon
alakítható, a cél a hatékony közmúvelődési tevékenység szabályainak megalkotása.

Kérem a T. Te§tület tagjait, hogy a rendelet-tervczetet megvitatás után elfogadni
szíveskedj en !

Mélykút. 2016. máIcius 17,

kovács Tainás
polgárme§ter

.§y



Mélykút város Önkormányza1
Képviselő-testület€

.../2016, ( ) önkormányzati lendelete
a helyi kózművelődé§i í'eladatok meghatározásáról és ellátásiiról

Mélykút Vtfuos Önkormányzat Képviseló-testülete a muzeális intézményekról, nyilvános
könyvtári ellátáslól és a közművelódésról szóló 1997, évi cxl . törvény 77. § -ában kapott
felhatalúazás aIapjéul, az Alaptöryény 32. § (1) a) pontjában, és a Magyaroíság helyi
önkormányzatairól szóló 201l. évi clxxxx. törvény 13. § (1) 7. pontjában meghatározoü
feladatkörében eljárva Humánpolitikai Bizottság és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
véleményének kikérésével a kövelkczőkei rendeli el:

1. A rendelet céIja

1,§

A rendelet célja:

a) annak nreghatározása. hog1 a tnuzeális intézményekröl , e nyih,ános könyvtári ellátásról és
a közművelödéslől szőló 1997, évi CxL. törvéuy (a lovábbiakban: Kult. tv.) 76. §- ban
f€lsorolt feladatok közül az önkormányzat mely feladatokat, milyen konkrét formában, módon
és ménékben lát el,

b) a helyi közmúvelódési tevékenységek feltételrendszerenek szabályozása,

c) a szakmai tevékenység és finanszí!,ozás alapeh,einek meghatározá§a,

2, A rendelet hltálya

2.§

A rendelet hatálya kiterjed Mélykút várcs tertlletén múködő intézményekre, §zervezeteke,
vállalkoásoka, társulásokra. civil szeNezódésekre. magánszemé|yekre, anelyek illetve akik
e leldeletben szabályozott i'eladatokat ellát;áLk,

3, Az öíkorEányzat közmúvelódé§i célkitúzé§ei

3.§

(1) Az önkoínányzat - a köZművelődési intézményében és gazdasági társasága
használatában lévő Művelódési Ház íi!ígyi és technikai fbltételei, é§ mulkatársai
közl9múködésével - biztosilja polgárai §Zámára mindazokat az alapvetó feltételeket, amelyek
révén életüknek minden szakaszában öntevékenyen gyanpithatják müveltségiiket, továbbá
biáosítja, hogy közmúvelődési jogaik érvényesitése céljából közösségeket hozzanak létre,
azokat működte§§ék,



(2) Biáosiüa, hogy a közművelődési céllal §zerveződő közösségek, szcrvezetek,
magánszemélyek a múivelődési céliaikat rnegfelelö környezeti és tlfugyi feltételekkel, valamint
igény esetén közművelódési szakemberek szervezó munkáját és tartalmi segitségét igényeljék.

(3) Az önkormlínyzat kiemelt céljanak tekinti a hagyományok ápolása érdckében a
hagyományőrző közö§ségek múködésének tárnogatását; civil szervezetek, alkotó közös§égek
tevékenységéh9z közösségi szintér biztosítását; a vláíos kultulái§ és kózösségi életének,
értékeinek bemutatását, megőrzé§ét, fejlesztését, a lokálpatriotizmus eósitését.

4. Az önkormányzat közmúvelódési feladstaiíak m€ghatározá§a

4.§

(1) Az önkormIányzat a kitűzött célok megvalósítása érdekében az alábbi közmúvelődési
formákat !ímogatjal

a) az iskola rendszeren kivüli. ijnképzó tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító
öntevékeny tanulási. továbbképzési ter.ékenysóg biztositása. és felnóttoktatási lehetósegek
megtelemtése,

b) a település környezeti, szellemi művész€ti értékeinek, hagyományainak ílltfuása.
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gudagítása,

ct kiemeIL lontosságú rendezrénlcL szenezése.

d) nemzeti és helyi iinllepek szer!czése, lcbon),olítása.

e) az ismeíetszerzó, az amatör alkotó, művelődö közösségek tevékenységének támogatása,

t) oktatási intézmények és kulturális csopoítok bemutatkoziásához színtér biztosítá§a,

g) testvéNárosj kapcsolatos kialakitása és l'enntartása.

h) a szabadidó kulturális célú eltöltóséhcz a 1'e]tételek bizlosítása,

i) a telepüé§i könyvtri( tevékenységének támogatása.

(2) Az Önkormányzat a nyilvános könyvtári ellátást, valamint a könywiirhawnálathoz való jog
érvényesülését a Fenyó Miksa Könyvtár fenntaításán keresztül biztosítia a város lakosai számára
az alábbiak szerint:

a) a Könyvtáí a töNény által kőlelezóen előírt alapl'eladatokon túl az Önkormáhyzat által
biáosíton költségvetésen belül vállalhat alapfunkcióhoz kapcsolódó közművelődési
szolgáltatásokat (könwtárhasználati órák, könyvtárbemutató foglalkozások, író. olvasó
találkozók). Az alapfeladatokhoz elő nem írt feladatok felvállalására pályázatok útján fedezetet
teremthet.

b) az Öllkormán)zal a7 é\,es köhségretésében támogatást biztosithat a Könyvtárnak a lakosság
igényeit figyelernbe \evő é§ kielégitő állománygyarapításhoz (könyv, folyóirat és egyéb
ismerethordozók beszelzésíe), a Könyvtár a könyvtári gyűjteményét iblyamatosan fejleszti,
feltárja, gondozza, és az olva§ók rendelkezésére bocsátja,



c) a Kön)Már helyet, lehetóségel és szakembert biztosit a város polgárai számára a nyilvános
lnternet-használathoz. Az onkolmányzat lehetőségeinek határain belül támogatja a Könyvtár
könyvtáíi információs hálózatát. és további számitógépesítésének fejlesáését.

d) A Kónyvtáí helyismereti, hel}történeti dokumentumokat gyűjt és erről információt ad és

e) nyi|vánossá8 intézményeként gyűjti és rendelkezésre bocsátja a képviselő-testületi ülések
jegyzőkönyveit,

(3) A Könyvtár beiratkozási dijait e rendelet l, melléklete tartalmazza,

(4) Az önkormányzat közmúvelődési feladatait elsősorban intézményei és tulajdonában lévő
gazdasági társasága útján látja el,

5. Az önkormányzat közmúvelődési feladatai ellátá§ának szervezeti keretei

5.§

(1) Az öDkormanyzat a Törvény 64, § (1) bekezdése éItelmében az e rendeletben
meghatározott l'eladatok ellátása céljából nyilvános köny}.tári ellátás biztosításaként
működteti a Fenyó Miksa Könyvtárat, nrely az Önkotmiinyzal szeívezeli egysége, Az
önkormányzat a feladatellátáshoz biztositja a Mélykút Pctőli tér 2. szim alatti épületct,

(2) Az önkorná,nyzat a Tönény 78, § (2) b9kezdése szerinti közmúvelődési és kulturális
feladatainak ellátá§a érdekébgn közművelődési megállapodá§t kötött a Mélykúti
Önkorm.ínyzati Közszolgáltatási. Míivészeti és Kulturális Nonprofit Koílátolt Felelősségű
Társasággal. A közmúvelódési célú közösségi terek igénybevétclét magánszemélyek, civil
szervezetek, gazdasági társa§ágok- cgyéb §zervczetek száínáía az intézmények áIal kezelt
ingatlanok es€tében az i]rtéznény. a Nonplo1'it Kii. használatában lévó ingatlanok esetén a
Kft. biztosítja.

(3) Az önkormányzat közmüv€lődési és kulturális feladatainak ellátását szolgáló közösségi
színtelek:

Művelődési Ház Mélykú1. 'l'ópaít 58,

sportcsamok MéIykút, Tópart 57,

Fenyő Mik§a Kön}Már Mélykút, Petőfi tér 2.

Alkotóhiáz Mélykút, Hunyadi u. 18,

6. ,\ közrrrűr eló<lósi l'eladatok cllírtr'rsínali linans,t íroziisa

6.§

(l) Az önkormányzat a közművelódési feladatok ellátását a Törvény 70, § -72. §- ában,
valamint 90,§ -91. §-ában foglalt alapelvek és források íigyelembevételével rlnanszílozza. A
közműYelődést szolgáló és azt lehető\,é tevó pénzügyi feltételck megteremtésének forrásai:



a) központi költségvetési hozzájárulás,

b) helyi önkormányzati támogatás-

c) közalapitványi és egyéb pályázati lblrások.

d) adományok,

e) az intézmény működési és váIlalkozási tevék€nységéból száímazó bevételek,

f) a közművelődési tevékenységben résztvevők saját forrasai.

(2) A nyilv{inos könyvtáIi szolgáltatást eltátó Fenyő Miksa KónyvtáI. a közmúvelódési
feladatokat ellátó Nonprolil Kft. fbladataikat együttrnűködve, az éves munkaterveik és az
önkormáLnyzati költségvetési lendeletb€n biztositott finanszíroás alapján látják el.

(3) Az önkormányzati költségvetési támogatás az e lendeletben és az alapító okilatban
meghatfu ozottak szerint

a) az intézméíy feladatellátását végző szakalkalmazottak és a technikai alkalmazottak
béiellegú juttatásaihoz,

b) a feladatellátást biztosító épületek f€nntartísi é§ működési köItségeihez, dologi
kiadásaihoz,

c) a nonprofit kft, alapító okiratában szerepló alaptevékenységek ellá!ísához bizto§ít
pénzügyi fedezetet.

7.§

(1) A Nonprolit Kft. minden év november ls-ig elkészíti, és egyeztetés.e a Pénzügyi és
Ügylendi Bizott§ághoz beteIjeszti - a költségvetési tervet is tartalmazó - következö évi
szakmai muJ*aterv javaslatukat.

(2) A Fenyő Miksa Könyvtár éves munkateryét a költségvetés elfogadá§át követő hónap
testületi ülésón - a Humánpolitikai Bizoftság javaslata alapján - a Képviseló-testület külön
határozattal hagyja jóvá.

8.§

(l) A közö§§égi tereket tédté§mente§en veheti igénybe a rendezvény szervezöje;

a) a városi oktatásinevelési intézmények intézményt é ntő kulturális rendezvényükhöz és az
aa megelózó próbákhoz.

b) karitatív célú szervezetgk kultufális és jótékonysági rendezvényeihez, amennyiben
vállalkozási tevékenységgel nem összeíüggő,

c) bevett egyház kultuíáis célú alkalmi íendezvényeihez,



d) az önkormányzat saját rendezvényeihez,

e) nemzetiségi önkormányzat kulturáIis rendezvélyeibez,

(2) Térítési dij megfizetése ellenében vehető igénybe közösségi téí az alábbí
rendezvényekhez:

a) tanfolyamok,

b) táncmulatság,

c) magánrendezvények.

d) kereskedelmi célú vállalkozások részere.

e) pártrendezvények. váasztási gyülésel,,

9.§

(l) Az Önkonnányzat közművelődési tevékenységek törvényességi ellenórzését a vonatkozó
jogszabályokkal íbg|altak alapián látia el,

(2) Az Önkormányzat a közművelődési í'eladatok elláúsának szakmai ellenőrzését a Képviseló-
testület szakmai beszámolók és szakértői vélemények alapján látja el,

10. §

A muzeá|is intézményekről. a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmüvelődésről sáló l997, évi
CXL, Törvén1, lneghatárolottak alapján a közművelődés helyi. lakossági képviselete érdekében
közmúvelódési Tanács alakitható.

7. záró rendelkezé§ek

11. §

(l) Ez a rendelet kihirdetését kö\,etii napon lép hatáIyba.

(2) Harályát veszti a helyi közművelódésröl szóló 5/2007.(II.14.) önkormányzati rendelet és a
helyi közművelődésről szóló 512007. (II. 14.) önkorm{inyzati rendelet módosításáról szóló
21 D0l0. (y,IL22.) örkormányzati rendel€t.

l. melléklet

Fcn_\_o_.!!ik§q'(qpÉI_bgua$gzé§uü4!



Hatásvizsgálati lap

a helyi közmiivelődési l'eiadatok mcghatáIozásáról és ellátásárói
öniolmá]yzati rendelet megalkotásiihoz.

1. Társadalmi hatások

A lendeletben foglaltak végrehaitásálak társadalmi hatása: A rendeletben szabáIyozasra
kerülnek a helyi köZmilveLődési flladatok ellátására Vonatkozó rendelkezések, amelyek a
helyi társadalomra hatással vannak .

2. Gazda§ági, költ§égveté§i hatások

A lendeletben foglaltak véglehajtásának költségvetési hatása van, mivel a közmúveiődési
feladatok ellátásat az önkormán) /al fi:nan,lirozza.

3. Körny€zeti hatá§ok

A rendeletben foglaltak véglehajtásfulak környezetre gyakololt hatása nincs,

4. Egészségüryi követelmények

A lendeletben foglaltak végrehaitásának egészségügyi követeiményei nincsenek,

5. Admini§ztratív terheket belblyá§oló hatá§ok

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztrativ terheket befolyásoló halása nincs.

6. A jog§zabály megalkotá§ának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei.
A Képviselő-testüiet a 20/2016.(L26.) Kt, sz. haározattal elr,endelte a helyi közművelődésről
szóló 5/2007.(II.14,) önkofiiányzati renclclct 1'elülvizsgálalál, az űj közmúvelődési
intéZménystruktúrának negl'elelő átdolgozására, A 1ilülvizsgalat során új önkormányzati
rendelet megalkotása volt indokoll.

7, A jogszabály alkalmazásához §zük§ége§ §zemélyi, úárgyi, szervezeti é§ pénzü§r'i
íeltételek

A jogszabály alkalmazásához sziikséges személyi, tá,gyi. szeNezeti és pénzügyi feltételek
rendelke7ésle állnak.



HatásvizsgáIati lap

a helyi közmúvelődési feladatok meghatározásáról és ellátásáról
önl(ornlányzali rendeiet megalkotásához.

1, Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehaitásának társadalmi hatása: A rendeletben szabályozásra
kerülnek a helyi közmüvelödé§i lbladatok ellátására vonatkozó rendelkezések, amelyek a
helyi társadalomra hatással vanaak ,

2. Gazda§ági, költségveté§i hatások

A rendeletben foglaltak végreha.jtásának költ§égvetési hatása van, mivel a közmúvelődési
feladatok ellátá§át az önkormányzat fi nanszilozza,

3. Környezeti hatá§ok

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségügyi követelmények

A íendeletben fbglaltak végrehajtásának egé§zségügyi követelményei nincsenek,

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A lendeletben foglaltak végíehajtásának adminisztrativ terheket befolyásoló hatása nincs.

6, A jogszabály megalkotásának szükségcssége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei.
A Képviselő{estület a 2,0120|6.(I.26.) Kt. sz. hatiiLrozattal ehendelte a helyi közmú\,elődésről
szóIó 5/2007.(11.14.) önkormányzati rendelet felülYiz§g|ílar , az új közmúvelódé§i
intézménystruktúrának megfelelő átdolgozásrira, A felülvizsgálat során új önkományzati
rendelet megalkotása volt indokolt,

7. A jog§zabály alkalmazá§ához §zük§ége§ §zeméIyi, tár§/i, §zervezetí é§ pénzüs/i
feltét€lek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi. szenezcti é§ pénzügyi feltételek
rendelkezésle állnak.


