
 

 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2011. (VII. 4.) önkormányzati rendelete  
 

A közművelődésről 
 

(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 
(Szövege hatályos: 2013. április 27-től) 

(Módosította: 11/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet) 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján a helyi közművelődési feladatellátásról a következő rendeletet 
alkotja. 
 
 

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

A rendelet célja 
 
1. § (1) A rendelet célja, hogy meghatározza az Önkormányzat kötelező feladataként 
meghatározott helyi közművelődési tevékenység ellátásának és támogatásának rendszerét, az 
ellátások és támogatások formáit, módját és mértékét. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakat úgy szabályozza, hogy a helyi társadalom 
művelődési és kulturális szükségletei, a hagyományok, a lehetőségek, adottságok 
figyelembevételre kerüljenek. 

 
A rendelet hatálya 

 
2. § A rendelet hatálya kiterjed  
a) a település önkormányzata által fenntartott közművelődési és közművelődési feladatot 

részben ellátó intézményeire,  
b) azokra a nem Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményekre, egyesületekre, 

alapítványokra, egyéb szervezetekre, ha az Önkormányzat velük közművelődési 
megállapodást köt, vagy hasonló módon támogat. 

 
Értelmező rendelkezések 

 
3. § E rendelet alkalmazásában szereplő fogalmakat a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Mztv.) 1. számú melléklete szerint kell értelmezni. 
 
4. § (1) Az Önkormányzat elismeri, hogy 
a) a közművelődéshez való jog minden ember alapvető joga, s e jog gyakorlása közérdek,  
b) a közművelődési tevékenység támogatása közcél, 
c) a közművelődés a lakosság életminőségét javítja, értékhordozó tevékenység. 
(2) Az Önkormányzat az e rendeletben vállalt feladatait túlnyomó többségben saját fenntartású 
intézményekkel látja el. Az intézmények nem elkötelezettek egy vallási, világnézeti, illetve 
politikai irányzat felé sem. 
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II. Fejezet 

 
Az önkormányzat közművelődési feladatai 

 
5. § Az Önkormányzat a közművelődési feladatait a következő formákban látja el: 
- a helyi lakosság élet- és munkalehetőségeinek javítása érdekében rendezvényeket szervez,  
- szorgalmazza a helyi igényeket kielégítő képességfejlesztő tanfolyamokat, ismeretterjesztő 

előadásokat (pl.: a mezőgazdaság, a gyermeknevelés, az informatika stb. területén),  
- támogatja a hagyományőrző csoportok működését, kezdeményezi azok létrehozását, segíti 

működésüket. 
- támogatja a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek feltárását, ennek érdekében: 
- segíti a helytörténeti dokumentumok, tárgyak összegyűjtését, 
- közreműködik a helytörténeti gyűjtemények tárlat formájában való bemutatásának 

megszervezésében, 
- gondot fordít a hagyományok feltárásárára, felélesztésére, ápolására,  
- közreműködik, illetve támogatja az új művelődési szokások kialakítását, gazdagítását. 
- gondoskodik a helyi ünnepek méltó megünnepléséről, 
- támogatja a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetésére irányuló tevékenységet, 
- támogatja az ismeretszerző tevékenységeket, ennek érdekében maga is szervez ilyen 

programokat,  
- lehetőséget biztosít az amatőr alkotó, művelődő közösségek bemutatkozására, 
- helyet biztosít az amatőr művelődési közösségeknek a tevékenységük gyakorlására, 
- segíti a művelődési célú pályázati tevékenységet, illetve saját maga is pályázatot ír ki. 
- ellátja az érdekérvényesítés segítésének feladatait, 
- segíti a helyi, illetve közös fenntartású nevelési-oktatási intézmények, egyéb művelődési 

feladatokat is ellátó szervezetek által kínált művelődési lehetőségek megismertetését a 
lakossággal,  

- támogatja a kapcsolatok fenntartását a szomszédos településekkel, a testvértelepülésekkel, az 
Adonyi Többcélú Kistérségi Társulással, nemzetiséggel, ennek keretében közreműködik a 
közös kulturális programok szervezésében. 

- közművelődési intézményt működtet,  
- folyamatosan szinten tartja, illetve bővíti, javítja az intézmények technikai ellátottságát,  
- gondot fordít arra, hogy a közművelődési intézmények környezete méltó legyen a 

közművelődési tevékenységek folytatásához, 
- a lakosság számára ingyenes internet-hozzáférést biztosít a könyvtárban.  
 
6. § (1) Az Önkormányzat az 5. §-ban meghatározott közművelődési feladatait úgy kívánja 
ellátni, hogy abban kiemelt súlyt kapjanak: 
- a gyermekeknek, fiatal felnőtteknek szóló közművelődési programok, melyek alternatív 

szórakozási lehetőséget biztosítanak, és a kulturált szabadidő eltöltés jelentőségére hívják fel 
a figyelmet,  

- a hátrányos helyzetű rétegek közművelődési programokba való bevonása,  
- a rendszeresen megtartandó, (2) bekezdésben meghatározott programok, rendezvények 

színvonalának emelése, népszerűségének növelése. 
(2) Az Önkormányzat a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
rendeletében meghatározott rendezvényeivel is közreműködik a 5 .§-ban meghatározott 
közművelődési feladatok ellátásában. 
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7. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenységek, feladatok folyamatos ellátása 
érdekében közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít. 
(2) Az Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény: 

Könyvtár és Művelődési Ház (Pusztaszabolcs, Adonyi u. 12.) 
(3) A Könyvtár és Művelődési Ház önállóan működő költségvetési szerv.  
(4) A Művelődési Ház vezetője a képviselő-testület által kinevezett közművelődés-szervező.  
(5) Nem Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmények, szervezetek, melyek 
működését az önkormányzat megállapodás alapján támogatja: 

Boldogasszony Közösségi Ház – közösségi színtér (Pusztaszabolcs, Adonyi u. 46.) 
 
8. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében együttműködik más 
Önkormányzat által fenntartott intézményekkel, illetve egyéb szervezetekkel. 
(2) Az együttműködésben résztvevő intézmények, szervezetek: 

- Fejér Megyei intézmények:  
- Fejér Megyei Önkormányzat Szabolcs Vezér Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

(Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 16-20.) 
- Egyházak, civil szervezetek:  

- Római Katolikus Egyházközség (Pusztaszabolcs, Adonyi u. 46.) 
- Református Gyülekezet (Pusztaszabolcs, Adonyi u. 63.) 
- Sebes Folyó Alapítvány (Pusztaszabolcs, Velencei út 67.) 
- Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány 

(Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 16-20.) 
- Pusztaszabolcsi Kulturális Értékmentő Egyesület (Pusztaszabolcs, Szent István u. 41.) 
- Pusztaszabolcsi Sport Club (Pusztaszabolcs, Sport u. 702/46 hrsz) 
- Pusztaszabolcsi Nyitott Kapu Egyesület (Pusztaszabolcs, Május 1. u. 8.) 

 
9. § (1) Az Önkormányzat által, illetve közös fenntartásban működtetett közművelődési 
intézmények a közművelődési tevékenységüket az alapító okiratuknak, működési engedélyüknek, a 
szervezeti és működési szabályzatuknak, valamint az éves munkatervüknek megfelelően végzik. 
(2) Az Önkormányzat – a nem önkormányzati fenntartású intézmények esetében – a jelen 
rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátására az Mztv.-ben meghatározott 
követelményeknek megfelelő jogi személlyel, magánszeméllyel közművelődési megállapodást is 
köthet. 
 
10. § (1) Az Önkormányzat a saját, illetve közös fenntartásban működtetett közművelődési 
intézményeinek a közművelődési tevékenységük ellátásához szükséges kiadásait a költségvetésében 
rögzíti. 
(2) Az intézményeknek a támogatást a költségvetésben meghatározott finanszírozási ütemterv 
szerint biztosítja. 
(3) A költségvetésben meg kell tervezni, majd a tervezettek szerint biztosítani kell a közművelődési 
tevékenység ellátáshoz szükséges folyamatos működési kiadásokat, beleértve az üzemeltetési, 
fenntartási kiadásokat, a személyi jellegű kiadásokat, a szakmai munka miatt felmerülő kiadásokat. 
(4) A költségvetésben lehetőség szerint biztosítani kell az intézmény által igényelt, és a feladatok 
ellátáshoz szükséges fejlesztési, korszerűsítési kiadások fedezetét. 
(5) Az Önkormányzat – külön rendeletben rögzítettek szerint – pénzügyi támogatást biztosíthat az 
olyan társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak, melyek közreműködnek a közművelődési 
tevékenység ellátásában.  
 

Egyéb rendelkezések 
 

11. § (1)A Művelődési Ház helyiségei bérbeadásának rendje: 
- társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok esetében az ingyenes, eseti, dokumentált 

használatról a közművelődés-szervező, 
- egyéb estetekben a Polgármester, 
- tartós bérbeadásról, és tartós használatról a képviselő-testület dönt. 
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(2) Az önkormányzat közéleti és kulturális lapja a Szabolcs Híradó, amelyet havonta jelentet meg. 
Az újság lapkiadója Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A főszerkesztőt a 
képviselő-testület bízza meg. A főszerkesztő szerkesztőbizottságot kérhet fel munkájának 
segítésére. 
(3) A Polgármesteri Hivatal 1923 óta Évkönyvet vezet, amely a település életében előforduló 
nevezetesebb események és a település történetének megörökítésére szolgál. Az évkönyvet a 
közművelődés-szervező vezeti. 
(4) Az önkormányzat honlappal (www.pusztaszabolcs.hu) rendelkezik, amely a település kulturális 
információit is tartalmazza.  
(5) Az önkormányzat hivatalos ünnepei: 
1. január 12. (Világháborúk áldozatainak emléknapja), 
2. március 15. (1848-49-es forradalom és szabadságharc emléknapja), 
3. június 4. (Nemzeti Összetartozás Napja), 
4. Szabolcsi Nyári Fesztivál (városi rendezvénysorozat július utolsó hétvégéjétől az augusztus 20-

ához legközelebb eső hétvégéig) ennek keretében kerül megszervezésre a Szabolcs Napok és az 
Életmód és Szenvedélyek Napja, 

5. augusztus 20. (István király és államalapítás, valamint új kenyér ünnepe), 
6. október 23. (1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja), 
7. november 1. (Halottak Napja), 
8. Szent Imre napi búcsú (november 5-e körüli hétvége). 
 

III. Fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 
12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
(2) Hatályát veszti Pusztaszabolcs Város Önkormányzat „A közművelődésről” szóló  
17/2007. (VIII. 30.) Kt számú rendelete. 
 
 
 
 Csányi Kálmán s.k.      Vezér Ákos s.k. 
              polgármester            jegyző 

http://www.pusztaszabolcs.hu)

