
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
 

4/2007.(II. 27.) sz. rendelete a helyi közművelődésről 
 

(egységes szerkezetben a 20/2012. (IX.25.) rendelettel 
 

hatályos szöveg: 2012. okt. 1-től) 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján a helyi közművelődésről a következő rendeletet alkotja. 
 
  
 

I. fejezet 
 

A rendelet hatálya 
 
 

1. § 
 
 
A rendelet hatálya kiterjed Szeghalom Város Önkormányzata fenntartásában működő 
közművelődési tevékenységet végző szervezetekre és a közművelődésben részt vevő 
valamennyi természetes és jogi személyre. 
 
  

 
II. fejezet 

 
A rendelet célja 

 
2. § 

 
 
Jelen rendelet célja, hogy meghatározza Szeghalom Város Önkormányzatának közművelődési 
feladatait, a feladatellátás módjait, szervezeti formáját, finanszírozását. 
 
  

 
III. fejezet 

 
Helyi közművelődési feladatok 

 
3. § 

 
  
 



Szeghalom Város Önkormányzata a közművelődés körébe tartozó feladatait az 1997. évi 
CX(1) A feladatellátás során : 
 

a) gondoskodik a saját fenntartású Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény, mint közgyűjteményi intézmény, valamint a Művelődési, 
Sport-és Szabadidő Központ, mint közművelődési feladatokat is ellátó többcélú 
intézmény folyamatos működtetéséről, a szakmai szolgáltatások rendszeres 
fejlesztéséről, 

b) az intézményi és szakmai önállóság tiszteletben tartásával épít az önkormányzati és 
nem önkormányzati fenntartású intézményekre, a civil szervezetekre, a kulturális célú 
tevékenységeket végző gazdasági vállalkozásokra, lehetőségeihez képest támogatja 
mindazon egyéni, intézményi és helyi közösségi kezdeményezéseket, amelyek 
színesítik, gazdagítják Szeghalom város kulturális életét, 

c) működteti a Városi Művelődési Központot (a többcélú intézmény része), benne 
lehetőséget teremt kulturális estek, ismeretterjesztő előadások, konferenciák, 
tanácskozások, tájékoztatók, bálok, fogadások, kiállítások, tanfolyamok 
lebonyolítására, civil szervezetek rendezvényeinek megtartására, valamint működteti 
az Ambrus Mozgót, 

d) működteti a Városi Sportcsarnokot (a többcélú intézmény része), amely programjaival 
biztosítja a település sport és kulturális programjainak szélesítését, közösségi teret 
nyújt a közoktatási intézményeknek, és rendezvényeivel növeli a városba látogatók 
számát. 

 
(2) Az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményeknek minden év január 31-ig 
be kell küldeni a Polgármesteri Hivatalnak éves munkatervét, amely az előző év értékelését és 
a tárgyév programját tartalmazza. A testület 30 napon belül dönt a munkaterv elfogadásáról. 
Ha a Képviselő-testület 30 napon belül nem dönt, a beadott munkaterv érvénybe kerül. 
 

IV. fejezet 
 

Helyi közművelődési feladatok ellátásának módja 
 
 

4. § 
 

  
 
(1) Iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző, felnőttoktatási lehetőségek 
megteremtését az önkormányzat bemutatók, önismereti fejlesztő alkalmak, tanfolyamok, 
konzultációk, fórumok formájában valósítja meg. 
 
(2)  A helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása a település szellemi, művészeti 
értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése érdekében az önkormányzat 
közreműködik abban, hogy Szeghalom és térsége közösségi kulturális értékei közismertté 
váljanak. 
 
a)  Városunk felnőtt és gyermek művészeti csoportjai rendszeresen szerepeljenek olyan élő és 
a média által is közvetített rendezvényeken, melyek Szeghalom rangját emelik. Ennek 
megteremtése az önkormányzat és a művészeti csoport feladata. 
 



b)     Fontos feladat a kistérségi települési hagyományok megismerése, megismertetése. Az 
önkormányzat és a környező települések rendezvényekkel, művészeti csoportok kölcsönös 
fellépéseivel segítik elő ezek fejlesztését. 
 
  
 
(3)  Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi közművelődési, 
közoktatási intézményeknek aktív szerepet kell vállalniuk március 15-e, augusztus 20-a, 
október 23-a, valamint a nemzetiségek ünnepeinek megszervezésében. 
 
 
(4)  Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységéhez az 
intézményhálózat helyiséget biztosít és közreműködik abban, hogy a kiemelkedő tehetségű 
helyi alkotók közismertté váljanak, részükre kiállítási lehetőséget teremt. Az önkormányzat 
szorgalmazza az önképző tevékenységet segítő pályázatokon való részvételt. 
 
(5)  A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi érdekének, érdekérvényesítésének 
kibontakozása érdekében az önkormányzat támogatja az alkotó, öntevékeny művészeti 
tevékenységet elősegítő civil szervezeteket. 
 
a)     Az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményeket az egyházak és a 
lakosság önszerveződő közösségei – előzetes egyeztetés alapján –igénybe vehetik. 
 
b)     Az önkormányzat és irányítása alatt működő közművelődési intézmények kiemelt 
hangsúlyt fektetnek az ifjúság érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek 
gondozására és e téren kapcsolatot tartanak a közoktatási intézményekkel. 
 
(6)  A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartása érdekében a művelődési 
intézmények együttműködési, művelődési, tájékoztatási alkalmakat alakítanak ki a helyi 
lakosság különböző tevékenységű, korú, nemű, nemzetiségű, világnézetű közösségei között. 
 
a)     A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a polgárok tájékoztatásához, közösségi 
művelődéséhez biztosítja az esztétikus környezetet és infrastruktúrát. 
 
b)     A művelődési és oktatási intézmények a lakosság különleges értékei bemutatásához, 
cseréjéhez évi rendszerességgel lehetőséget biztosítanak. Kapcsolatot építenek ki a helyi, 
megyei  sajtó,  rádió, televízió szervezőivel, szerkesztőivel. 
 
 (7) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik: 
 
 a) az általa fenntartott közoktatási intézményekkel, 
     b) kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel, 
     c) egyházakkal, 
     d) hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel,  
         civil szervezetekkel, más önkormányzatokkal. 
 
 

 
V. fejezet 



 
A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei 

 
5. § 

(1) Szeghalom Város Önkormányzata a kötelező közművelődési feladatainak ellátását az 
alábbi önkormányzati intézményekben végzi: 
 

a) Művelődési, Sport-és Szabadidő Központ (Városi Művelődési Központ, Városi 
Sportcsarnok, Várhelyi Ifjúsági Tábor, Ambrus Mozgó) 5520 Szeghalom Tildy Zoltán 
u. 30. 

b) Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 5520 
Szeghalom Nagy Miklós u. 2. 

 
(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a meghatározott közművelődési feladatok 
segítésére, és ellenőrzésére, valamint a civil szervezetek működésének segítésére Oktatási, 
Kulturális és Sportbizottságot működtet. 
 
 
 
 
 
VI. fejezet 
 
A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése 
 
6.§ 
 
 
 
(1)  A Kulturális Törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal 
kapcsolatos fenntartói felügyeleti és egyéb jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja. 
 
(2)  Az önkormányzat fenntartásában lévő közművelődési intézmény tevékenységét 
szakmailag önállóan – az Alapító Okiratban foglaltak szerint – látja el. 
 
(3)  Az önkormányzat meghatározza a közművelődési intézmény 
 
a.)   használati szabályait, 
 
b.)   működésének módját, 
 
c.)   kötelező és vállalt feladatait 
 
  
 
(4)  Az önkormányzat kiadja a közművelődési intézmény 
 
a.)   alapító okiratát, 
 
b.)   működési engedélyét 



 
  
 
(5)  Az önkormányzat jóváhagyja az általa fenntartott közművelődési intézmény 
 
a.)   szervezeti és működési szabályzatát, 
 
b.)   éves munkatervét, 
 
c.)   költségvetését 
 
(6)  A fenntartó önkormányzat közművelődési intézménye feladatai ellátásához biztosítja 
 
a.)   a szervezeti, 
 
b.)   a személyi, 
 
c.)   a szakképzettségi, 
 
d.)   a tárgyi feltételeket 
 
  

 
VII. fejezet 

 
 
 

A közművelődés finanszírozása 
 

7. § 
(1) Szeghalom Város Önkormányzata az 5. §-ban felsorolt közművelődési intézményeket 
működteti, és részükre szakmai munkájukhoz éves költségvetésében a forrást biztosítja. 
Forrását az önkormányzati saját bevételek, a központi költségvetésből származó normatív 
állami hozzájárulás, központosított előirányzatokból származó összeg, továbbá valamennyi e 
tárgyban pályázati úton elnyerhető támogatás képezi. 
 
 
  
 (2)  Az önkormányzat költségvetésből finanszírozza: 
 
a.)   az intézmény üzemeltetésének alapvető műszaki, technikai feltételei megteremtésének, az 
épületek működőképessége megőrzésének, korszerűsítésének költségeit, 
 
b.)   az intézmény alapfeladataiban meghatározott tevékenységek ellátásához a jogszabályok 
alapján meghatározott és szükséges közalkalmazotti személyi kiadások valamint ezek 
járulékainak fedezetét, 
 
c.)   az alapfeladatok ellátásához szükséges szakmai munka költségeit 
 



(3)  Az intézmény önkormányzati támogatásának összege az önkormányzat mindenkori éves 
költségvetésében kerül meghatározásra. 
 
(4)  Az intézmény a pénzmaradványát Képviselő-testületi jóváhagyást követően használhatja 
fel. 
 

 
VIII. fejezet 

 
 

Záró rendelkezések 
 
 

8. § 
 
 

 
(1)   Ez a rendelet 2007.március 1.-én lép hatályba. 
 
(2)    A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Szeghalom Város Képviselő-testületének 
7/2003.(IV.01.) számú rendelete hatályát veszti. 
 
  
 

Jogharmonizációs záradék 
 

9. § 
 

  
 
Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között 
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás 
tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvényben kapott felhatalmazás alapján, megteremtette az összhangot. Az Európai 
Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 
 
  
 
Macsári József                                               Dr.Oláh Ernő 
 
  
 
  


