Kiskunmajsa Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati
feladatellátásáról
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.
cikk (1) bekezdésének a. pontja, a 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében
eljárva, A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §, 79. §, 80. § felhatalmazása alapján, az Oktatási,
Közművelődési és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
I. Fejezet
A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya kiterjed:
a) Az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményre
b) A városban működő, nem önkormányzati fenntartású intézmények, alapítványok, civil
szervezetek, művészeti csoportok, vállalkozók által - közművelődési megállapodás
keretében támogatott - kulturális célú alapítványok, civil szervezetekre, művészeti
csoportokra,
c) egyéb szervezetek, intézmények, valamint a város kulturális életében jelentős szerepet
betöltő magánszemélyek - önkormányzat által támogatott - kulturális, közművelődési
célú feladatvállalásaira.
II. Fejezet
Az önkormányzat kultúrával, közművelődéssel kapcsolatos céljai, feladatai
2. §
(1) Kiskunmajsa Város Önkormányzata közművelődési feladatellátással kapcsolatos céljai:
a) A város kulturális élete sokszínűségének megtartása, fejlesztése,
b) A kulturális hagyományok ápolása,
c) A lakosság művelődési igényeinek kielégítése,
d) A város kulturális kapcsolatrendszerének szélesítése.
e) Új kulturális értékek létrehozásának támogatása.
(2) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának közművelődéssel kapcsolatos kötelező
feladatainak formái különösen:
a) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése.
b) a település környezet, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.
c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékének

megismertetése, az ünnepek kultúrájának ápolása.
d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
támogatása.
e) a helyi társadalom kapcsolatrendszereinek, közösségi életének,
érdekérvényesítésének segítése.
f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének, fenntartásának segítése.
g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.
h) egyéb, művelődést segítő lehetőségek biztosítása.
i) a környezeti, valamint az esztétikai kultúra fejlesztése.
j) a település régészeti emlékeinek feltárása, ápolása.
III. Fejezet
Az önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos feladatai ellátásának módja, formái
3. §
(1) Kiskunmajsa Város Önkormányzata a közművelődéssel kapcsolatos feladatait
a) közművelődési intézmény fenntartásával,
b) közművelődési megállapodások megkötésével,
c) közművelődési célú pályázati alapból biztosított támogatások keretében látja el.
(2) Az önkormányzat közművelődési tevékenységének folyamatos megvalósításáról a
Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház által, annak az
alapító okiratában foglaltak szerint gondoskodik.
(3) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásába – közművelődési megállapodás
megkötésével - az alábbi intézményeket, szervezeteket vonhatja be:
a) Kiskunmajsa területén működő, nem önkormányzati és nem közművelődési
alapfunkcióval, de jelentős közművelődési tevékenységkörrel rendelkező intézményeket,
b) A kiskunmajsai önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú nevelési, közgyűjteményi
intézményei,
c) Közművelődési célú alapítványok, társadalmi szervezetek,
d) Közművelődési tevékenységi körű vállalkozásokat.
(4) A Képviselő-testület a város kulturális életében jelentős szerepet betöltő alapítványok,
civil szervezetek, művészeti csoportok, magánszemélyek egyedi rendezvényeinek,
kiadványainak támogatására évi költségvetési rendeletében pályázati alapot különít el, a
pályázati eljárás adminisztratív feladatait a Polgármesteri Hivatal folytatja le. A pályázatokat
az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság véleményezése alapján a Képviselő-testület
bírálja el.
Azon civil szervezetek, egyesületek, (köz)alapítványok, amelyekkel az önkormányzatnak
közművelődési megállapodása van, nem részesülhetnek pályázati támogatásban ugyanarra a
célra.

4. §
A közművelődési megállapodás megkötésének feltételei:
(1) Az e rendeletben megfogalmazott feladatok közül a közművelődési megállapodással
megoldani kívánt feladatok és tevékenységek pontos körét az Oktatási, Közművelődési és
Jogi Bizottság véleményezése alapján Képviselő-testület minden évben meghatározza, és
azokra nyilvános pályázatot ír ki.
(2) Azzal az intézménnyel lehet közművelődési megállapodást kötni, amelynek alapító okirata
szerinti alaptevékenysége összefüggésbe hozható a pályázati céllal és az intézmény
munkatársai között közművelődési szakember.
(3) Alapítvány és társadalmi szervezet esetén közművelődési megállapodást azzal a
szervezettel lehet kötni, amely
a) rendszeres közművelődési célú tevékenységet folytat,
b) Kiskunmajsa területére érvényes bíróság bejegyzéssel rendelkezik,
c) köztartozásai nincsenek.
(4) Vállalkozóval közművelődési megállapodást csak akkor lehet kötni, ha
a) felsőfokú közművelődési végzettséggel rendelkezik,
b) 5 éves közművelődési szakmai gyakorlattal rendelkezik,
c) köztartozásai nincsenek.
(5) Gazdasági társasággal akkor lehet közművelődési megállapodást kötni, ha
a) a társasági szerződésben szerepel a közművelődési tevékenység,
b) Kft. esetében ügyvezetője, Bt. esetében legalább egy beltagja felsőfokú végzettséggel
rendelkező közművelődési szakember.
c) kiskunmajsai székhellyel, illetve telephellyel rendelkezik,
d) köztartozásai nincsenek.
5. §
(1)1 A pályázati feltételeket az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság véleményezése alapján
Képviselő-testület határozza meg, a pályázati eljárást a Polgármesteri Hivatal folytatja le. A
pályázatokat az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság véleményezése alapján a Képviselő-testület
bírálja el. Ennek határideje legkésőbb az éves költségvetési rendelet elfogadásának napja.

(2) A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház által
kötelezően ellátandó feladatokra nem lehet közművelődési megállapodást kötni.
(3) A közművelődési megállapodással megoldani kívánt feladatok körét véleményeztetni kell
megalakulása esetén a Közművelődési Tanáccsal.
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6. §.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata közművelődési feladatait az e célra fenntartott Konecsni
György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház kereteiben az alábbiak
szerint határozza meg:
a) Programszervezés: kulturális szolgáltatás, szórakoztatás, előadások, hangversenyek,
színház jellegű és más műfajú művészeti előadások, koncertek
b) Közösségi művelődésszolgáltatás: amatőr művészeti tevékenység bemutatása, produkciók
létrehozása. Ismeretterjesztést, ismeretszerzést segítő előadások, szakkörök
c) Kiállítások: képző-, ipar-, fotó és egyéb kiállítások szervezése, fenntartása és működtetése
d) Mozi üzemeltetés: filmvetítés, kulturális bemutatók, tanácskozások számára megfelelő
körülmények biztosítása
e) A Képviselő-testület tárgyévre vonatkozó rendezvény- és programtervében meghatározott
rendezvények, programok szervezése és lebonyolítása.
A közművelődéssel kapcsolatos feladatellátás tárgyi, személyi feltételei
7. §
(1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátására biztosítja az általa fenntartott
intézmény működéséhez szükséges - az alapító okiratban megjelölt, önkormányzat tulajdonát
képező - ingatlanokat.
(2) Biztosítja a közösségek számára az intézményi színterek igénybevételét. A rendszeres
igénybevételre vonatkozóan az intézmény megállapodást köt az igénybevevővel, egyben az
együttműködés feltételeit rögzítik.
(3) Biztosítja a Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és
Tájházban megfelelő, a törvényben előírt felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, a
rendeletben, illetve az alapító okiratban megjelölt feladatok ellátását végző szakemberek
foglalkoztatását.
(4) Díjmentesen igénybe vehető szolgáltatások:
a) a közösségi terek (előcsarnok, …. stb.) használata, a kötetlen társas élet, művelődés
színtereinek biztosítása,
b) napilapolvasás, televízió nézés,
c) tájékoztatás az intézmények, valamint a város kulturális rendezvényeiről (plakáton,
szórólapon, honlapokon, személyesen, telefonon),
d) ismeretterjesztő és (amatőr) művészeti kiállítások,
e) kiállítás megnyitók, ismeretterjesztő előadások, közművelődési programok,
f) Majsa Napok rendezvényei,
g) szabadtéri rendezvények és fesztiválprogramok
h) terem- és eszközhasználat a helyi önkormányzati, állami és egyházi fenntartású
kiskunmajsai székhelyű intézmények, alapítványok, civil szervezetek nonprofit
rendezvényei számára.

(5) Díjfizetés ellenében igénybe vehető szolgáltatások az (4) bekezdésben fel nem sorolt
szolgáltatások.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott szolgáltatásokra fizetési kötelezettséget kell előírni díj
formában, melynek összege nem lehet kisebb, mint az önköltség összege. A díjat az önköltség
számítás rendjére vonatkozó belső szabályzatban foglaltak szerint kell megállapítani. Az
önköltség magában foglalja egy rendezvény, illetve tevékenység összes közvetlenül és
közvetetten felmerülő kiadásait. A kalkulációs adatokat minden évben felül kell vizsgálni.”
A közművelődési feladatellátás finanszírozása
8. §
(1) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődéssel
kapcsolatos feladatainak megfelelő színvonalú ellátása érdekében éves költségvetési
rendeletében - saját forrásból, az e feladatellátás céljára biztosított állami normatíván felül - a
költségvetés lehetőségének függvényében, de legalább az előző évnek megfelelő
nagyságrendű összeget biztosít, kivéve, ha az önkormányzat az adott évben forráshiányos.
E források kiegészülnek a közművelődési feladatellátásban résztvevő intézmények, civil
szervezetek, egyesületek, alapítványok más forrásokból származó bevételeivel.
(2) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Konecsni György Kulturális
Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház finanszírozását évente, költségvetési
rendeletében biztosítja.
Ennek keretein belül:
a) Az intézmény feladatellátását végző szakalkalmazottak és a technikai hátteret biztosító
létszám bérét, járulékait és egyéb kötelező bérjellegű juttatásait.
b) A feladatellátást biztosító épületek fenntartási, működési, felújítási költségeit.
c) A rendezvények és programok szervezésére közvetlen költségvetési támogatást kap,
amelyet az intézmény kiegészít önálló szakmai pályázatok, alapítványi egyesületi
pluszeszközökkel és bérleti díjakkal.
d) Az intézmény által elért egyéb bevételek elsősorban a szakmai munka színvonalának
emelését, a kötelező feladatok közé sorolt rendezvények számának növelését szolgálja
9. §
A közművelődési megállapodás keretében történő feladatellátás során a Képviselő-testület
más intézmény, szervezet, egyesület, alapítvány által ellátott feladat szakmai költségeihez
támogatást biztosít.
Ennek mértékét az éves költségvetési rendeletben határozza meg.
10. §2
A Képviselő-testület az e rendelet 3. §. (4) bekezdésében érintett civil szervezetek, egyesületek,
alapítványok, művészeti csoportok egyedi rendezvényeinek támogatásának szervezetenkénti mértékét
a költségvetési rendeletben foglaltak szerint határozza meg.
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11. §3
Az e rendelet alapján támogatásban részesülő intézmény, civil szervezet, egyesület, alapítvány és
művészeti csoport, magánszemély a támogatást biztosító önkormányzatnak be- és elszámolási
kötelezettséggel tartozik a tárgyévet követő év január 31-ig. A beszámolási kötelezettség a szakmai és
pénzügyi részekre egyaránt vonatkozik.

Záró- és hatályba léptető rendelkezés
12. §
Ezen rendelet a kihirdetése napján 17 óra 35 perckor lép hatályba.
13. §
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:
a) A helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról szóló 3/2003. (II. 12. ) számú
önkormányzati rendelet
b) A helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról szóló 3/2003. (II. 12. ) számú
önkormányzati rendeletet módosító 15/2009. (V. 08.) önkormányzati rendelet
c) A helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról szóló 3/2003. (II. 12. ) számú
önkormányzati rendeletet módosító 12/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet
d) A helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról szóló 3/2003. (II. 12. ) számú
önkormányzati rendeletet módosító 25/2011. (IX. 29.) önkormányzati rendelet
Kiskunmajsa, 2013. május 8.

Faludi Tamás
polgármester

Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Kiskunmajsa,. 2013. május 8. napján 17 óra 30 perc

Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna
jegyző
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