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Tisztelt Képviselő-testület!
A település rendelkezik közművelődési rendelettel, melyet aktualizálni, újraalkotni szükséges
a jogszabályi környezet, valamint a helyi viszonyok változásai miatt.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény határozza meg, hogy a települési önkormányzat kötelező feladata a
helyi közművelődési tevékenység támogatása. A települési önkormányzat a helyi társadalom
művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi
lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg, hogy a 76.§-ban felsoroltakból
mit, milyen konkrét formában, módon és mértékben lát el. A települési önkormányzat a
közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret,
illetve közművelődési intézményt biztosít.
„76. § (1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység
támogatása.
(2) Ennek formái különösen:
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése,
b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése,
f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása,
i)150 a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévő muzeális
intézmény közművelődési tevékenységének támogatása.”
A közművelődésről szóló rendelet újraalkotása során figyelembe kell venni a hatályos
törvényi szabályozást, valamint a helyi társadalom művelődési érdekeit és kulturális
szükségleteit, a helyi lehetőségeket, a megvalósítani kívánt célok beépítésével.
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény/VIII.
FEJEZET/ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK/ a települési önkormányzatok kulturális feladatainak

támogatásáról szóló IV. 1. d.) alpontjában a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári
és közművelődési feladatainak támogatási előirányzata 8 721 millió forintot, ami fajlagos
összegként 1 140 forint/fő, de településenként legalább 1 200 000 forint támogatást jelent.
A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg az Mötv.-ben,
valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak
ellátásához. A kulturális alapellátás segítésének, a kulturális értékekhez való szélesebb körű
hozzáférés biztosításának az egyik lépéseként az 1000 főnél kisebb lakosságszámú
településeken a támogatási összeg nem lehet 1 200 000 forintnál kevesebb.

A Kiegészítő szabályok 6. A IV. pont szerinti támogatásra vonatkozó speciális kiegészítő
szabályok
c) alpontjában a IV.1.d) alpont szerinti támogatás jogszerű felhasználásának feltételeként
előírja, hogy a települési önkormányzat biztosítsa
- a nyilvános könyvtár, könyvtári szolgáltató hely és a közművelődési intézmény, közösségi
színtér nyitva tartását a hét valamely szabadnapján vagy munkaszüneti napján is,
- a közművelődési intézmény nyitva tartását hetente legalább egy alkalommal 21 óráig,
- a közösségi színtér nyitva tartását havonta legalább egy alkalommal 21 óráig.
Javasolt, hogy a települési önkormányzatok a helyi közművelődési kötelező feladatok
ellátásával kapcsolatos hatályos dokumentumaikat – pl. helyi közművelődési rendelet,
közművelődési intézmény szervezeti és működési szabályzata, közösségi színtér használati
szabályzat, közművelődési megállapodás – vizsgálják felül, ha szükséges mielőbb
módosítsák a támogatásra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok szerint annak
érdekében, hogy igazoló dokumentummal rendelkezzenek a támogatás jogszerű
igénybevételéhez.
A Magyar Államkincstár a jogszerű és cél szerinti felhasználást ellenőrzi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy mindezek ismeretében összegyűjteni
szíveskedjenek a település lehetőségei alapján a rendeletben szabályozni kívánt tevékenységi
területeket, annak formáját, módját, mértékét.

