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8786-1/2014 

Javaslat 

- a Képviselő- testületnek -  

a közművelődési tevékenység helyi feladatairól   

 
  
Tisztelt Képviselő- testület!  
 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. §-a és 13. §-
a, kötelező feladatként határozza meg a helyi közösségi és közművelődési tevékenység 
támogatását. A feladatellátás részleteit a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szabályozza, mely szerint az 
önkormányzatok kötelező feladatául rendeli a lakosság és helyi közösségeik számára a 
közművelődési szolgáltatások biztosítását, előírva tartalmának, szervezeti formájának, az 
intézmények gazdálkodási jogállásának, valamint finanszírozási módjának önkormányzati 
rendeletben történő meghatározását. 
A jogszabályokban előírt kötelezettségeken túl, az ebben az esztendőben elfogadott kulturális 
stratégia által megfogalmazott igények és célok következtében elengedhetetlenné vált a 
jogszabály újragondolása. A koncepcióban általánosan megfogalmazott célkitűzéseken túl 
erőteljesebben jelennek meg azok a fejlesztési pontok, melyek a szakmai koordináción túl a 
város kulturális hagyományait, történelmi múltját, valamint a közösségi értékeket kívánják 
újraértelmezni a közvélemény előtt.   
A rendelet megalkotása során tekintettel kell lennünk a kulturális és köznevelési 
intézményrendszerben, valamint a fenntartói, működtetői jogot gyakorlók körében 
bekövetkezett szerep és szerkezeti változásokra is.  
 
Tisztelt Képviselő- testület!  
Kérem, hogy a közművelődési tevékenység helyi feladatairól szóló rendelet tervezetben 
foglaltakról dönteni szíveskedjenek.  
 
Sárospatak, 2014. november 18.  
            Aros János  
           polgármester  
 
Törvényességi szempontból ellenőriztem:  
         dr. Vitányi Eszter  
                  jegyző 
 

 
 



SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
 

…/2014. (........) önkormányzati rendelete 
 

a közművelődési feladatokról 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ban kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 
 

1. Általános rendelkezések 
1. § 

 
Sárospatak Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) a lakosság művelődési és 
kulturális szükségleteinek figyelembe vételével, az igények és lehetőségek ismeretében 
határozza meg a város közművelődési feladatait, intézkedéseit, Sárospatak Város Kulturális 
Stratégiájában foglaltak szem előtt tartásával, a helyi hagyományok és sajátosságok alapján.  
 
 

2. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat fenntartásában, a kulturális feladatok ellátása 
érdekében működtetett közművelődési intézményre, közgyűjteményre, valamint az 
Önkormányzat által a kulturális élet minőségének fejlesztése érdekében alapított vagy 
fenntartott nonprofit gazdasági társaságra, és mindazokra az intézményekre, társadalmi és 
civil szervezetekre, társulásokra, egyházakra, természetes személyekre, amelyekkel az 
Önkormányzat a város közművelődését gyarapító tevékenységekre, feladatok ellátására vagy 
szolgáltatások elvégzésére közművelődési megállapodást, vagy szerződést köt.  
 
 

3. § 
 
(1) Az Önkormányzat egységes alapelveket fogalmaz meg a kötelező kulturális és 
közművelődési feladatok megvalósításának módjára.  
 
(2) Minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
közösség joga hogy:  

a) igénybe vegye az Önkormányzat, és az Önkormányzat intézménye által nyújtott 
közművelődési szolgáltatásokat, 

b) közösségi művelődési jogát érvényesítse, készségeit, műveltségét gyarapítsa, 
művelődési céljainak megvalósításához az Önkormányzat közművelődési 
intézményétől színteret, valamint szakmai segítséget kapjon.  

 
(3) Az Önkormányzat és az alapításában, fenntartásában közművelődési feladatot ellátó 
intézmény, szervezet egyetlen világnézet, vallás vagy politikai irányzat mellett sem lehet 
elkötelezett. 



 
(4) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat igényli a Sárospatakon 
működő intézmények, szervezetek, civil közösségek, gazdasági társaságok és 
magánszemélyek előremutató és segítő közreműködését. 
 
 

2. Az Önkormányzat közművelődési feladatai 
4. § 

 
Az Önkormányzat közművelődési feladatai:  

a) a meglévő közművelődési intézményrendszer fenntartásával olyan kulturális 
kínálatot és szolgáltatást nyújtani, amely hozzájárul az itt élők életminőségének 
fenntartásához, javításához, csökkentve a kulturális esélyegyenlőtlenségeket, 

b) minőségi, széles spektrumú kulturálódási, közösségi művelődési és szórakozási 
lehetőségek biztosítása a város lakosai számára, a helyi társadalom 
kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése. 

c) az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatási lehetőségek, tanfolyamok, életminőséget 
és esélyt javító tanulási lehetőségek támogatása, 

d) az egyetemes, nemzeti és nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, az 
ünnepek kultúrájának ápolása, 

e) a sárospataki és a Sárospatakon tanuló ifjúság kreatív tevékenységének, alkotó 
erejének bevonása a város kulturális életének alakításába, 

f) a helyi történelmi, kulturális hagyományok szisztematikus feltárása, becsatornázása 
a kulturális kínálatba, a település mindennapi életébe, ennek keretében többek 
között: 

fa) a város történelmi, kultúrtörténeti hagyományait tartalmazó kiadványait 
mindenki által hozzáférhetővé kell tenni, további művek 
megjelentetését támogatni kell, 

fb) törekedni kell arra, hogy a Sárospatakon található kimondottan a 
városhoz kötődő ipartörténeti és népművészeti tárgyi emlékeket és 
hagyományokat rendszeresen gyűjtsék és mutassák be a helyi és az ide 
látogató érdeklődő közönségnek, 

g) a Települési értéktár működtetése és kiterjesztése a magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló törvény alapján, 

h) a Sárospatakra érkező vendégek, turisták számára nyújtott kulturális kínálat 
innovatív fejlesztése a város történelmi, kulturális hagyományainak és értékeinek 
mentén, 

i) a „Sárospatak brand” kialakítása, 
j) a sárospataki és a Sárospatakhoz köthető tudományos és kulturális termékek, 

művészeti produktumok előállításának és közzétételének támogatása, 
k) Sárospatak város belső és külső kommunikációjának szakmai fejlesztése, 

csatornáinak bővítése és hatékonyabbá tétele, 
l) kapcsolatépítés a közművelődés megyei és országos szervezeteivel, a határon túli 

magyar művelődési közösségekkel, a testvérvárosok kulturális intézményeivel, 
művelődési és hagyományőrző közösségeivel. 

 
 

3. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei 
5. § 

 



(1) Az Önkormányzat a 4. §-ban megfogalmazott közművelődési feladatok folyamatos 
megvalósítása érdekében A Művelődés Háza és Könyvtára elnevezésű intézményt és a 
SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaságot (a továbbiakban: gazdasági társaság) működteti. 
 
(2) Az Önkormányzat e rendeletben meghatározott közművelődési feladatainak ellátása 
érdekében kapcsolatot tart és együttműködik:  

a) a város területén működő köznevelési intézményekkel,  
b) a sárospataki székhelyű, helyben működő, közművelődési feladatokat vállaló civil 

szervezetekkel,  
c) a helyi oktatási intézményekkel,  
d) a városban kulturális tevékenységet végző gazdasági társaságokkal,  
e) a történelmi egyházakkal,  
f) a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal,  
g) a megyei és országos, hasonló közművelődési feladatokat végző szervekkel,  
h) a kulturális élet szakmai tanácsadó és érdekvédelmi szervezeteivel,  
i) a kiemelt rendezvények rendezésében tevékeny szerepet vállaló gazdasági 

társaságokkal, civil szervezetekkel, természetes személyekkel,  
j) a testvérvárosokkal kötött megállapodás alapján azok kulturális, tudományos és 

művészeti intézményeivel, szervezeteivel, 
k) magánszemélyekkel. 

 
(3) Az Önkormányzat közművelődési megállapodást köthet azon közművelődési feladatok 
ellátására, melyet saját intézménye, és a gazdasági társaság nem lát el. 
 
 

6. § 
 
(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak koordinálására a Sárospataki Polgármesteri 
Hivatalban felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőt foglalkoztat. 
 
(2) Az Önkormányzat biztosítja a közművelődési intézménye és gazdasági társasága 
működtetéséhez szükséges szakemberek foglalkoztatását és támogatja jogszabályban előírt 
szakmai továbbképzésüket.  
 
 

4. A közművelődési feladatok igazgatása 
7. § 

 
(1) Az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósításához a 
közművelődési intézmény és a gazdasági társaság az alapító okiratában és a közszolgáltatási 
szerződésben rögzített feladatok teljesítésével járul hozzá, melyet éves munkatervben, 
eseménynaptárban illetve üzleti tervben rögzít. 
 
(2) A közművelődési intézmény Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
igénye szerinti ütemezésben, a gazdasági társaság évente számol be tevékenységéről és 
gazdálkodásáról.  
 



(3) A közművelődés terén nyújtott támogatásokról, a megállapodásban foglaltak teljesítéséről 
a kedvezményezettek a Sárospataki Polgármesteri Hivatal felé, igény szerint a Képviselő- 
testület ülésén számolnak be. 
 
 

5. A közművelődési feladatok finanszírozása 
8. § 

 
(1) Az Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja közművelődési intézménye és a 
gazdasági társaság fenntartásához és működéséhez szükséges forrásokat. 
 
(2) Az éves költségvetés elkészítésénél minden évben érvényesíti az érdekeltségnövelő-, 
valamint a feladatfinanszírozási támogatásokról szóló hatályos jogszabályokba foglaltakat. 
 
(3) A közművelődési intézménye keretein kívül működő civil szervezetek és gazdasági 
társaságok támogatásához költségvetésében meghatározott keretösszeget biztosíthat, melyre 
támogatási szerződést köt. 
 
 

6. Záró rendelkezések 
9. § 

 
(1) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti a helyi közművelődés szabályozására című 10/1999. (III.31.) számú 
rendelet. 
 
(3) Ezen rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) 
európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgálja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I N D O K O L Á S 
 
 
 

Általános indokolás 
 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. §-a és 13. §-
a, kötelező feladatként határozza meg a helyi közösségi és közművelődési tevékenység 
támogatását. A feladatellátás részleteit a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szabályozza, mely szerint az 
önkormányzatok kötelező feladatául rendeli a lakosság és helyi közösségeik számára a 
közművelődési szolgáltatások biztosítását, előírva tartalmának, szervezeti formájának, az 
intézmények gazdálkodási jogállásának, valamint finanszírozási módjának önkormányzati 
rendeletben történő meghatározását. 
A jogszabályokban előírt kötelezettségeken túl, az ebben az esztendőben elfogadott kulturális 
stratégia által megfogalmazott igények és célok következtében elengedhetetlenné vált a 
jogszabály újragondolása. A koncepcióban általánosan megfogalmazott célkitűzéseken túl 
erőteljesebben jelennek meg azok a fejlesztési pontok, melyek a szakmai koordináción túl a 
város kulturális hagyományait, történelmi múltját, valamint a közösségi értékeket kívánják 
újraértelmezni a közvélemény előtt.   
A rendelet megalkotása során tekintettel kell lennünk a kulturális és köznevelési 
intézményrendszerben, valamint a fenntartói, működtetői jogot gyakorlók körében 
bekövetkezett szerep és szerkezeti változásokra is. 
 
 
 

Részletes indokolás 
 
 

az 1. §-hoz 
 
A rendelet célját határozza meg. 
 
 

a 2. §-hoz 
 
A rendelet hatályát határozza meg. 
 
 

a 3. §-hoz 
 
A rendelet alapelveit határozza meg. 
 
 

a 4. §-hoz 
 
A közművelődési feladatokat rögzíti. 
 
 



az 5. §-hoz 
 
Meghatározásra kerül a közművelődési feladatok ellátásában részt vevők köre. A feladatok 
ellátására közművelődési megállapodás megkötésére kerül sor, ha azt nem önkormányzati 
intézmény látja el. 
 
 

a 6. §-hoz 
 
Az Önkormányzat közművelődési feladatainak koordinálását a Sárospataki Polgármesteri 
Hivatalban Vighné Fehérvári Zsuzsanna látja el. 
 
 

a 7. §-hoz 
 
A közművelődési feladatot ellátó szervezet és kedvezményezett beszámolási kötelezettségét 
rögzíti. 
 
 

a 8. §-hoz 
 
Az Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja a közművelődési feladatellátás 
finanszírozását. 
 
 

a 9. §-hoz 
 
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
A szakasz tartalmazza a jogharmonizációs záradékot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

......./2014. (..........) önkormányzati rendelete 
 

a közművelődési feladatokról 
 
 

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
 
 
1. A jogszabály-tervezet hatásai 
 
1.1. Társadalmi hatások 
A közművelődés és a kulturális élet fejlődése és előmozdítása. 
 
1.2. Gazdasági, költségvetési hatás 
Az Önkormányzat rendeletében keretösszeget biztosíthat a közművelődési intézménye 
keretén kívül működő civil szervezetek és gazdasági társaságok támogatására. 
 
1.3. Környezeti, egészségi következmények 
A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségi következményei nincsenek. 
 
1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendeletben szabályozott együttműködési megállapodások és támogatási szerződések 
elkészítése. 
 
 
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
Magasabb szintű jogszabályok rendelkezésével való összhang biztosítása. 
 
 
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A rendelet-tervezet nem jár a feltételek módosításával, a meglévő szervezetrendszer és tárgyi, 
pénzügyi feltételek biztosítása elegendő. 
 
 
 
 
 


