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Tisztelt Képviselő-testület!
Decs Nagyközség Önkormányzata a helyi közművelődésről szóló rendeletét 2013.
évben alkotta meg, melyet az eltelt idő alatt egy alkalommal módosított. A közművelődési
feladatellátást a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: törvény) szabályozza, mely
2017. április 8-tól, majd 2018. január 1-től újra szabályozta a települési önkormányzatok
közművelődési feladatait, alapszolgáltatásait.
A törvény szabályozza továbbá a közművelődési rendelet tartalmi elemeit. A 83/A. § (1)
bekezdése alapján felhatalmazza az önkormányzatot, hogy helyi társadalom művelődési
érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a törvény és a helyi
lehetőségek, sajátosságok alapján – a Közművelődési Kerekasztallal és a települési
nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetést követően - rendeletben határozza meg az
ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját,
módját és mértékét.
Fentiek alapján megállapítható, hogy a rendelet módosítását indokolja egyrészt a
közművelődési törvényben foglaltakkal való összhang megteremtése, másrészt a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szabályainak való megfelelés.
Az új rendelet megalkotása emellett többek között feltétele a Magyar Államkincstárhoz

benyújtott „közművelődési érdekeltségnővelő támogatás” pályázathoz is. A legutóbb
benyújtott pályázatunknál pl. kifogásolták is a jelenleg hatályos rendeletünk tartalmát, ezért
nyilatkozatban kellett kijelentenünk, hogy a helyi rendeletet módosítani fogjuk.
Részletes indokolás:
1. - 2. §-hoz
A tervezet e részében általános rendelkezéseket fogalmaz meg, ezen belül meghatározza a
rendelet alapvető célját és hatályát.
3. - 4. §-hoz
A tervezet taxatíve felsorolja az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatási és egyéb
feladatait, továbbá azon helyi közművelődési tevékenységeket, melyeket támogatni kíván,
emellett részletesen meghatározza az önkormányzat feladatait a könyvtári ellátással
kapcsolatban.
5. §-hoz
A tervezet ezen részében a közművelődési tevékenység pénzügyi feltételeiről, pénzügyi
forrásokról rendelkezik.
6. – 7. §-hoz
A tervezet rögzíti azon intézményhálózatot, mely a helyi közművelődési feladatokat ellátja,
rögzíti a közművelődéssel kapcsolatos együttműködés lehetőségeit, a közművelődési
intézmény vezetőjének főbb feladatait, a közművelődéssel kapcsolatos együttműködés
lehetséges partnereit.
8. – 9. §-hoz
A tervezet e helyen a közművelődési tevékenységgel kapcsolatos irányítási, ellenőrzési és
képviseleti szabályokat határoz meg, illetve felveti a lehetőségét a Közművelődési
Kerekasztal létrehozásának.
A záró rendelkezésben a tervezet egyrészt hatályba léptető rendelkezést tartalmaz,
másrészt a jelenleg hatályos és hasonló tartalmú rendeletet hatályon kívül helyezésére tesz
javaslatot.
A fentiekre figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést
megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a rendelet- tervezetet elfogadni szíveskedjen.
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Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 73. § (2) bekezdésben, a 76. § (1) - (2)
bekezdésben és a 77. § (1) bekezdésében foglaltakra, a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 16/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdése alapján a
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság, valamint a Humán Bizottság véleményének a kikérése
után a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § E rendelet célja, hogy Decs Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban:
önkormányzat) a decsi polgárok érdekeit szem előtt tartva, a nagyközség
művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi
lehetőségek, sajátosságok és hagyományok alapján meghatározza az önkormányzat
közművelődési feladatait, azok ellátási formáját, módját és mértékét, ösztönözze a civil
közösségek együttműködési szándékát e téren.

2. § A rendelet hatálya kiterjed a közművelődésben résztvevőkre, az önkormányzat
által fenntartott és működtetett közművelődési intézményekre, közművelődési tevékenységet
is ellátó természetes és jogi személyekre, egyéb szervezetekre, azok fenntartóira,
működtetőire, alkalmazottaira és a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre.
2. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai, feladatai
3. § (1) Az önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához
való hozzáférés jogát és lehetőségét.
(2) Az önkormányzat a település adottságainak figyelembe vételével, a helyi
közművelődési tevékenység támogatása terén az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat
látja el:
a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása,
fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek
számára helyszín biztosítása,
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
e) amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
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a rendeletet Decs Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. június 27-i ülésén alkotta meg.

f) tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása,
g) kulturális alapú gazdaságfejlesztés.
(3) A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének keretében biztosítja:
a) a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési, vagy közösségi
tevékenysége végzésének helyszínét,
b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,
c) fórumot szervez - ha az adott településen működik - a Közművelődési Kerekasztal
bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek
megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.
(4) Az önkormányzat biztosítja a nyilvános könyvtári ellátás jogszabályban rögzített
rendszerének működtetését, alapkövetelményeit és meghatározza a működtetés
alapfeladatait.
4. § (1) Az önkormányzata a helyi közművelődési tevékenységek keretében az alábbi
feladatokat támogatja:
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek
megteremtése,
b) a mentális kultúrát és önismeretet fejlesztő alkalmak, tanfolyamok, fórumok
szervezése, biztosítása.
c) a különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségek művelődési
szándékainak támogatását
d) különböző fórumok, estek, találkozók szervezése, szolidáris akciók fogadása,
különböző civil szervezetek közötti együttműködés kezdeményezése, közösségi tér
biztosítása
e) a település környezeti, szellemi, művészeti, népművészeti értékeinek,
hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások
gondozása, gazdagítása,
f) a lokálpatriotizmus elmélyítése, a szűkebb-tágabb régió értékeinek gyarapítása,
megismertetése,
g) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának
gondozása,
h) az esztétikai élmények megéléséhez színházi előadások, hangversenyek,
koncertek, irodalmi estek, filmklubok, művészeti kiállítások kínálata
i) az eltérő korosztályok számára szórakozva- művelődő és kulturált szórakozási
lehetőségek biztosítása, mikroközösségek szerveződésének segítése
j) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő, népművészeti, hagyományőrző
közösségek tevékenységének támogatása,
k) bemutatók, kiállítások, nyári táborok szervezése, tehetséggondozás
l) különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
m) kapcsolatépítés a közművelődés, megyei, országos szervezeteivel, határon túli
magyarság művelődési közösségeivel, a testvérvárosok kulturális intézményeivel,
művelődési, művészeti egyesületeivel
n) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
o) infokommunikációs eszközök révén, személyes segítségnyújtás a szolgáltatást
igénybevevők részére,
p) nyilvánosság megteremtése a Decsi Kapu, a Decsi TV és a nagyközség, illetve
intézményeinek honlapja útján,
q) szórólapok, plakátok, meghívók készítése,
r) közérdekű, közhasznú kiállítások rendezése, programok szervezése,

s) a kulturális turizmus segítése,
t) a lakosság különböző művelődési célú, illetve közösségi tér igényű programjainak
segítése, közművelődési színtér biztosítása.
(2) Az önkormányzat könyvtári ellátással kapcsolatos feladatai:
a) nyilvános könyvtári feladatok ellátása
b) a könyvtári dokumentumok, a gyűjtemény folyamatos fejlesztése, feltárása,
megőrzése, feldolgozása, gondozása, a felhasználók rendelkezésére bocsátása.
c) a könyvtári dokumentumok közvetlen és közvetett szolgáltatása, könyvtárközi
kölcsönzés,
d) részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
e) rendszeres tájékoztatás biztosítása az olvasóközönség számára a könyvtár
dokumentumairól, azok elérhetőségéről, egyéb szolgáltatásairól,
f) gyermekkönyvtári, iskolakönyvtári szolgáltatások támogatása
5. § (1) A képviselő-testület a közművelődési tevékenység finanszírozásához
szükséges pénzügyi feltételeket az állami feladatfinanszírozásból, a központi
érdekeltségnövelő támogatásból, saját bevételeiből és pályázatokon elnyert forrásokból
biztosítja.
(2) Az önkormányzat a 3. – 4. §-ban meghatározott alapszolgáltatások és feladatok
megvalósítása érdekében
a) éves költségvetésében támogatási keretet határoz meg,
b) támogatja a helyi székhelyű alapítványokat, közalapítványokat, egyesületeket és
történelmi egyházak helyi közösségeit külön rendeletében megállapított feltételek alapján,
c) támogatja a nagyközségi nagyrendezvények, fesztiválok megrendezését.
(3) A közművelődési helyszín és alapellátás biztosításán túl a finanszírozás módja
elsősorban feladatfinanszírozás, amely pályázati keretek között zajlik külön önkormányzati
rendeletben meghatározott feltételek szerint, és a feladatok ellátásához szükséges pénz
részbeni vagy teljes támogatás pályázati úton nyerhető el.
3. A közművelődési feladatellátás formája, módja
6. § (1) Az önkormányzat a rendelet 3. – 4. §-ban meghatározott alapszolgáltatások és
feladatok folyamatos ellátása érdekében közművelődési intézményt működtet.
(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott
Nagyközségi Faluház és Könyvtár (7144 Decs, Fő utca 2-8., 406/1. hrsz.), valamint az ezen
belül működő tájház (7144 Decs, Kossuth u. 34-36., 566/1. hrsz.) működtetésén keresztül
látja el. A Faluház közfeladatként, közművelődési feladatot lát el, nyilvános könyvtári
szolgáltatást nyújt, közérdekű muzeális kiállítóhelyként funkcionál, emellett közösségi
színtérként is működik.
(3) Az önkormányzat és a faluház a közművelődési célok és feladatok megvalósítása
során egymással és a közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi
személyekkel, egyéb szervezetekkel, azok fenntartóival, alkalmazottaival és megalakulása
esetén a Közművelődési Kerekasztallal szorosan együttműködik.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott együttműködés keretében az önkormányzat
polgármestere jogosult az intézményvezetőtől tájékoztatást, jelentést, adatszolgáltatást

kérni, illetve a (2) bekezdésben meghatározott feladatellátással összefüggésben az
intézményvezető részére utasítást adni.
(5) Az intézményvezető havonta köteles
a) az önkormányzat polgármesterének beszámolni a közművelődési intézmény előző
havi működéséről, a megtartott rendezvényekről, programokról és azoknak a költségvetésre
gyakorolt hatásáról, továbbá
b) az önkormányzat polgármesterével egyeztetni a következő hónapra tervezett
rendezvényeket, programokat és azoknak az előrelátható, költségvetésre gyakorolt hatását.
(6) Az intézményvezető a faluház, a tájház és a könyvtár helyiségeit kulturális és
közművelődési célra jogosult használatba, illetve bérbe adni.
(7) A nagyközség éves rendezvényprogramja, ezen belül az intézmény
kulturális programja, továbbá az intézmény és egységeinek szakmai beszámolója minden
évben önkormányzati jóváhagyásával válik érvényessé.
7. § Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások nyújtásában az általa
fenntartott közművelődési intézmény mellett más, közművelődési tevékenységet is ellátó
természetes és jogi személyeket, egyéb szervezeteket, azok fenntartóit, működtetőit és
alkalmazottait is bevonhatja, így különösen:
a) nevelési-oktatási intézményeket,
b) roma nemzetiségi önkormányzatot,
c) kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezeteket, egyesületeket,
alapítványokat,
d) egészségügyi és sport intézményeket, szervezeteket,
e) a turizmus és idegenforgalom szervezeteit,
f) helyi népművészeket, helyi gazdasági szervezeteket, magánszemélyeket
g) egyházakat,
h) a roma nemzetiségi önkormányzatot,
i) hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményeket, civil
szervezeteket.
4. A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése, képviselete
8. § (1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kulttv.) és a jelen rendelet
által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos hatásköröket Decs Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete és átruházott hatáskörben a Humán Bizottság
gyakorolja.
(2) Az önkormányzat a közművelődési intézménynek törvényességi ellenőrzését
a vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján látja el.
(3) Az önkormányzat intézményinek szakmai ellenőrzését a képviselő-testület szakmai
beszámolók és szakértői vélemények alapján látja el.
(4) A Kulttv.-ben meghatározottak alapján a helyi lakosság képviselete érdekében a
képviselő-testület legfeljebb hároméves időtartamra Közművelődési Kerekasztalt hozhat
létre.

5. Záró rendelkezések
9 . § (1) E rendelet 2018. július 5. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a helyi közművelődési feladatok
ellátásáról szóló 9/2013.(V.10.) rendelet hatályát veszíti.

D e c s , 2018. június 27.

A n t a l Zsolt
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja:
2018. július 2.

Skoda Ferenc
jegyző

S k o d a Ferenc
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez
A rendeletalkotással a képviselő-testület
kötelezettségének tesz eleget.

jogszabályi

felhatalmazásban

kapott

Társadalmi hatása: van. A rendelet elősegítheti a helyi kultúra kiszélesedését, a
hagyományok megőrzésének stabilitását, a helyi hagyományok és kultúra kibontakozását.
Gazdasági hatása: nincs
Költségvetési hatása: van, a rendeletből az önkormányzatnak kiadása keletkezhet.
Környezeti és egészségügyi következmények: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
A jogszabály megalkotásának szükségessége: kötelező
A jogalkotás elmaradásának következményei: a kormányhivatal törvényességi felhívással
élhet
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: plusz feltételek biztosítására nincs szükség.
A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség: van, a helyi SZMSZ szerint a
képviselő-testület Pénzügyi és Fejlesztési valamint a Humán Bizottságnak az előzetes
véleménye szükséges a rendelet elfogadásához.

