
J e z ő_k ö n v:

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. szeptember 2. napján tartott 
képviselő-testületi ülésről.

Ülés helye: Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme
7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Jelen_ vannak: Galambosné Wagner Éva elnök, Hermáim Istvánné elnökhelyettes, Kugl
József képviselő, Koszorús Tímea aljegyző, Tollár Mónika 
j egy zőköny wezető.

Galambosné Wá»ner Éva a NNÖ elnöke köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait. 
Megállapította, hogy a képviselő-testületből 3 fő megjelent, így az ülés határozatképes és azt 
megnyitotta.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy az alábbi napirendi pontot tárgyalják meg:

a közművelődési feladatellátás szabályozását, a közművelődési rendelet módosítását.

Megkérdezte a képviselő-testületi tagokat van-e ettől eltérő más napirendi javaslat.

Galambosné Wagner Éva a NNÖ elnöke miután más napirendi javaslat nem hangzott el, kérte 
a képviselő-testületi tagokat, hogy szavazzanak.

Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 szavazattal -  ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül -  az alábbi napirendi pont megtárgyalása mellett döntött:

1./ Közművelődési feladatellátás szabályozása, a közművelődési rendelet módosítása 
Előadó: Galambosné Wágner Éva elnök

N a i r e n d  _tá r g \  a 1 á s a:

1./ Közművelődési feladatellátás szabályozása a közművelődési rendelet módosítása 
Előadó: Galambosné Wágner Éva elnök 

Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés -  a helyi közművelődésről szóló rendelet-tervezete -  a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző ismertette az előterjesztés tartalmát, amelyet minden képviselő 
írásban megkapott.

Galambosné Wagner Éva elnök javasolta a testületnek, hogy értsen egyet a testület az új 
közművelődési rendeletben foglaltakkal, mert az a nemzetiségi közművelődési feladatellátást 
is szolgálja.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása?

Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Német Nemzetisé síi Önkormám zata Kép viselő-testületének

15/2020. (IX.02. ) KTH. számú határozata

Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Sásd Város Önkormányzata közművelődési rendeletének tervezetével egyetért, 
mert az a nemzetiségi közművelődési feladatellátást is szolgálja.

Határidő: azonnal
Felelős: Galambosné Wágner Éva elnök

Miután több napirendi pont, kérdés, javaslat nem hangzott el, Galambosné Wágner Éva az 
NNÖ elnöke mindenkinek megköszönte a testületi ülésen való megjelenését, a testületi ülést 
befejezettnek nyilvánította.

íalambosné Wágner Éva 
NNÖ elnöke

Kinti.

Hermann Istvánné 
j egy zőköny v-hitelesítő
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Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. szeptember 2. napján megtartott 
rendkívüli testületi ülésen megjelentek részére

Galambosné Wágner Éva 

Hermann Istvánná

Kugl József

Dr. Jusztinger János 

Dr. Kajdon Béla 

Koszorús Tímea

Nagy Lajos László



Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Sásdi ÁMK Városi Könyvtár és Művelődési 
Központ intézményegység

E l ő t é r  ‘ ejjzt_és
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. szeptember 3-án tartandó ülésére 
a közművelődési alapszolgáltatások ellátása, közművelődési intézmény működtetése, a 

közművelődési rendelet felülvizsgálata tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Nemzetési Önkormányzati testület!
Utoljára 2019. márciusában került a képviselő-testület napirendjére a közművelődési 
feladatellátás megszervezésének kérdése. Akkor arról döntött a testület, hogy a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 2018. évi módosításában bevezetett változásokhoz oly módon igazodik, hogy az 
alapszolgáltatások teljes körét biztosítani kívánja, a feladatellátást művelődési központ 
formában biztosítja, és megteremti az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Az idén 
tavasszal tervezett intézményátszervezés keretében lett volna lehetőség ismét átgondolni ezt a 
kérdést, a költségvetési lehetőségek figyelembe vételével átgondolni, hogy milyen szintű 
szolgáltatást nyújtson az újonnan létrehozandó közművelődési intézmény. A veszélyhelyzet 
ideje alatt erre nem volt mód, így az ÁMK átalakítása legkorábban 2021. nyarán lehetséges, 
vagyis a jelenlegi helyzetből kell kiindulni, a művelődési központ szinthez kapcsolódó 
jogszabályi előírásokat kell az év végéig teljesíteni annak érdekében, hogy a 2021. évet, 
amikor a jogszabály szerint nemcsak a tárgyi, de a személyi feltételeket is biztosítani kell, már 
a megfelelő körülmények között kezdhessük meg.
Most tehát a közművelődési rendeletet -  amely meghatározza az ellátandó közművelődési 
alapszolgáltatások körét, valamint a feladatellátásának formáját, módját és mértékét. A
rendelet tervezetét egyeztetni kell a települési nemzetiségi önkormányzatokkal, ha pedig 
létrejött (volna), a Közművelődési Kerékasztallal (régi nevén Közművelődési Tanács) is. 
Emlékeztetőül a legfontosabb törvényi változások, amelyek mentén a rendeletet felül kell 
vizsgálni:
A közművelődési alapszolgáltatások a következők:
a) Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 
biztosítása. A legalapvetőbb szolgáltatás, megszervezése a legkisebb településen is kötelező.
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) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása,
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

A kötelezően felüli, választható szolgáltatások biztosítását a törvény lakosságszámhoz köti: 
1000 fő lakosságszám felett a kötelezőn felül további egy alapszolgáltatást kell megszervezni, 
5000 fő felett pedig további kettőt.
A feladatellátás formája lehet közösségi színtér (jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, létesítmény, épület) vagy közművelődési intézmény. Városi önkormányzat számára 
továbbra is a közművelődési intézményi forma a kötelező, költségvetési szervként vagy 
nonprofit gazdasági szervezetként működtetve. A közművelődési intézmény típusa szerint 
lehet művelődési ház, művelődési központ (e kettő a települési szintű forma), kulturális 
központ (magasabb szintű, térségi feladatellátás), többfunkciós művelődési intézmény, 
népfőiskola, népi kézműves alkotóház, szabadidőközpont, valamint gyermek-, illetve ifjúsági 
ház. A törvény előírja, hogy a közművelődési intézmény nevének megfelelően utalnia kell a 
törvényi intézménytípusra. A törvény végrehajtási rendelete, a közművelődési 
alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek 
követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet részletszabályai tartalmazzák az 
egyes alapszolgáltatások megkívánt tartalmát, valamint ahhoz kapcsolódóan az elvárt



képzettséggel vagy tapasztalattal rendelkező szakember biztosítását, az egyes 
alapszolgáltatásokhoz és az egyes intézménytípusokhoz elvárt tárgyi és működési feltételeket 
is. A rendelet a hiányzó tárgyi követelmények teljesítésére 2020. január 1-ig, a személyi 
feltételek biztosítására 2021. január 1-ig adott felkészülési időt. Az elvárások a szóba jöhető 
két kategóriában röviden a következők:
A művelődési ház a helyi közösségi művelődést szervező, legalább három közművelődési 
alapszolgáltatást biztosító közművelődési intézmény. Elnevezésében szerepelnie kell a 
„művelődési ház”, a „közösségi ház” vagy a „faluház” kifejezés valamelyikének. A 
művelődési ház -  illeszkedve a közösségi kezdeményezésekhez -  legalább a hét öt napján, 
legalább napi 8 órában nyitva tart, melyből legalább egy napnak szabadnapra vagy 
munkaszüneti napra (szombat vagy vasárnap) kell esnie, továbbá legalább a hét három 
napján magába kell foglalnia a 16.00-19.00 óra közötti időszakot. A nyitvatartási rendtől 
eltérni évente legfeljebb két hónap időtartamban lehet úgy, hogy az eltérést legalább egy 
hónappal megelőzően közzé kell tenni. A nyitva tartási idő nem függ össze az intézmény 
programjaival, szolgáltatásaival, illetőleg a közművelődési szakember munkaidejével. A 
nyitva tartás csak a helyiségek, eszközök elérhetőségét jelenti. A művelődési ház a 4. §-ban 
foglalt minimumfeltételeken túl (egy legalább 25 fő befogadására, közösségi események, 
rendezvények, tanácskozások, képzések megtartására egyaránt alkalmas többfunkciós 
helyiség, megfelelő számú asztallal és székkel berendezve, polcrendszer, amely lehetővé teszi 
dokumentumok (könyvek, folyóiratok, szórólapok stb.) elhelyezését, bemutatók, előadások 
megtartására alkalmas prezentációs eszköz, audiovizuális anyagok lejátszására alkalmas 
eszköz, számítógép, mely korlátozás- és térítésmentesen igénybe vehető internetkapcsolattal 
rendelkezik) legalább egy, legalább 100 fő befogadására, a művelődő közösségek, előadó
művészeti csoportok próbáinak, előadásainak, továbbá ünnepségek megtartására alkalmas, 
játszóhellyel rendelkező többfunkciós helyiséggel, valamint legalább egy kiállítótérrel. A 
művelődési házban a feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan biztosítása 
érdekében szükséges létszámban közművelődési szakmai munkakörben szakembert 
foglalkoztat úgy, hogy legalább egy, felsőfokú közművelődési szakképzettséggel 
rendelkező szakembert teljes munkaidőben foglalkoztat.

Ezzel szemben a művelődési központ legalább öt közművelődési alapszolgáltatást biztosító 
közművelődési intézmény. Elnevezésében szerepelnie kell a „művelődési központ” 
kifejezésnek.
A művelődési központ a hét hat napján, legalább napi 8 órában nyitva tart, és legalább a hét 
négy napján magába kell foglalnia a 16.00-19.00 óra közötti időszakot. A 4. §-ban 
foglalt minimumfeltételeken túl rendelkezik a) legalább egy, legalább 25 fő befogadására, 
közösségi események, rendezvények, tanácskozások, képzések megtartására egyaránt 
alkalmas többfunkciós helyiséggel,
b) legalább egy, legalább 200 fő befogadására, a művelődő közösségek, előadó-művészeti 
csoportok próbáinak, előadásainak, továbbá ünnepségek megtartására, színpadi produkciók 
bemutatására alkalmasjátszóhellyel rendelkező többfunkciós helyiséggel,
c) legalább egy kiállítótérrel,
d) legalább egy, kézműves vagy más alkotóművészeti tevékenységek oktatására, végzésére 
alkalmas alkotóműhellyel,
e) legalább egy, legalább 25 fő befogadására, táncművészeti csoportok próbáinak, mozgással, 
rekreációval kapcsolatos foglalkozások megtartására alkalmas táncteremmel.
A művelődési központban a feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan 
biztosítása érdekében szükséges létszámban közművelődési szakmai munkakörben 
szakembert foglalkoztat úgy, hogy az intézmény vezetője mellett legalább egy felsőfokú 
közművelődési szakképzettséggel rendelkező szakembert teljes munkaidőben 
foglalkoztat.

A jelenlegi feltételek mellett a következő előírások betartása okoz gondot:
- nyitva tartási idő: jelenleg hétköznapokon napi 10 órában van nyitva az intézményegység, 

mely a teljes nyitva tartási - időt tekintve még a műv. központ szükséges nyitva tartási 
idejét is meghaladja, a beosztása azonban még a műv. házénak sem felel mee.



mindenképpen átalakítást igényel. A nyitva tartási időt a jelenlegi szűkös létszámkerettel 
nem lehet megoldani.

- a létesítményi feltételek a legegyszerűbben a műv. háznál teljesíthetők, jelenleg is 
rendelkezésre állnak az intézményegységben, illetve a telephelyén (TÉKA). A műv. 
központhoz szükség volna egy parketta vagy balettszőnyeg padlójú, legalább egy 
oldalfala mentén rögzített vagy mobil tükörrel felszerelt táncteremre.

- az eszköz-, és berendezés feltételek: mobilszínpadtól a hangosításig rendelkezésre állnak, 
mindkét változathoz.

- a személyi feltételeket tekintve az intézményegység-vezető szakirányú végzettségével a 
műv. ház feltételeinek felelünk meg, amennyiben továbbra is a művelődési központ 
elnevezésnek kívánunk megfelelni, úgy 2021. január 1-től alkalmaznunk kell plusz 1 fő 
felsőfokú végzettségű közművelődési szakembert.

- Kérdés még az ingyenes internetezés, mivel ez térítésköteles szolgáltatás, a 
közművelődési rendelet felülvizsgálatával ezt térítésmentessé kell tenni.

A törvény rendelkezése szerint 2020. január 1-jéig kellett előteremteni a tárgyi feltételeket a 
kijelölt alapszolgáltatásokhoz, majd 2021. január 1-jéig kell a személyi feltételeknek 
megfelelni.

Mivel a képviselő-testület 2019-es döntése szerint a művelődési központ feltételeinek 
kívánunk megfelelni, ehhez
a) a nyitva tartási idő érdekében át kell szervezni a dolgozók munkaidő-beosztását. A 
jelenlegi műszaki létszám mellett azonban ez sem elegendő. A második közművelődési 
szakember mellett a tavaly ígért 4 órás takarító álláshelyre is minimálisan szükség volna.
b) a táncterem feltételeit kell megteremteni, (Pl. TÉKA-ban van parkettás terem, amit 
legalább egy mobil tükörrel kellene ellátni)
c) legkésőbb 2021. január 1-től a megfelelő végzettségű közművelődési munkatársat 
alkalmazni kell.
ezen felül az alapszolgáltatásokat, az álláshelyeket és a nyitva tartást hozzáigazítani a 
jogszabályi minimum-feltételekhez. A nyitva tartás idejét az intézményi dokumentumokban 
(SZMSZ, Házirend) is át kell vezetni.

A közművelődési rendeletünk felülvizsgálatára új rendelet alkotásával kerül sor.
A tervezet következményei, hatásai:
1. a tervezet társadalmi hatása: A helyi lakosságot az egyik legközvetlenebbül érintő 
feladatellátás, a közművelődés, közösségépítés tevékenysége kerül újraszabályozásra. 
Figyelembe kell venni a helyi társadalom művelődési érdekeit és kulturális szükségleteit.
2. a tervezet gazdasági hatása: A jól megszervezett közművelődési alapszolgáltatások a helyi 
gazdaságra is jótékony hatással lehetnek, különösen a helyi szellemi, kulturális örökségre 
építő, kreativitást fejlesztő, vidékfejlesztést célzó szolgáltatások.
3. a tervezetnek a költségvetésre gyakorolt hatása: a kijelölt, választott alapszolgáltatásokhoz, 
intézménytípushoz szükséges, még hiányzó eszközök beszerzése elengedhetetlen, azt a 2021. 
évi költségvetésben tervezni kell. A személyi kiadások a 2021. évi költségvetést fogják 
érintem.
4. Környezeti és egészségügyi következmények: közvetlen hatása nincs.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A dokumentumok felülvizsgálata növeli az 
adminisztrációt.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége: a felülvizsgálat a törvény alapján kötelező. 

Sásd, 2020. augusztus 24.

Koszorús Timea 
aljegyző

Meggyesi Mónika 
intézményegység-vezető



T e r v e z e t
Sásd Város Önkormányzata

.. ./2020.(.....) önkormányzat rendelete
a helyi közművelődésről

Sásd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti 
jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében, a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 83/A. §-a alapján a helyi közművelődési tevékenységgel kapcsolatos feladatairól -  
Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával és Sásd Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával való egyeztetést követően -  a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet
Általános rendelkezések

1. Alapelvek

1 .  §

A rendelet célja, hogy a sásdi kultúra és szellemiség kialakítása és fenntartása érdekében 
meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait.
A feladatellátás során az önkormányzat gondoskodik a közművelődési intézménye 
működtetéséről és szolgáltatásai folyamatos fejlesztéséről. Ezen túlmenően az intézményi és 
szakmai önállóság tiszteletben tartásával épít a civil szervezetekre, a kulturális célú 
tevékenységet végző gazdasági vállalkozásokra, valamint mindazon egyéni és helyi közösségi 
kezdeményezésre és feladatvállalásra, mely a város kulturális életét gazdagítja.

2. A közművelődési tevékenység alapvető céljai

2 . §

(1) Az önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra 
törekszik, hogy biztosítsa a lakosság jogát
a) a kulturális örökség javainak és ezek jelentőségének megismerésére a történelem 
alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, 
valamint ezek védelmével kapcsolatos ismeretek megszerzésének lehetőségét a 
rendelkezésére álló eszközök útján;
b) a közművelődési intézmény szolgáltatásainak igénybevételére;
c) műveltsége, készségei életének minden szakaszában való gyarapítására, közművelődési 
jogai érvényesítése céljából szervezeti és tartalmi segítségre közösség létrehozásához, és 
jogszabályban meghatározottak szerint szervezet alapításához, működtetéséhez.

(2) Az önkormányzat közművelődési céljának tekinti a város kulturális értékeinek közkinccsé 
tételét, a lokálpatriotizmus, a városhoz kötődő érzelmek fejlesztését is.

3.§

Az önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, 
világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos 
bármilyen hátrányos megkülönböztetés. Törvényben és e rendeletben rögzített jogok 
megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, 
vagyoni, születési különbségtétel nélkül.



3. A rendelet hatálya

4.§
E rendelet hatálya kiteljed.
a) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő magánszemélyekre,
b) az önkormányzat közművelődési és egyéb intézményeire, azok alkalmazottaira, 
tisztségviselőire,
c) a rendelet által szabályozott, közművelődési megállapodás vagy más úton támogatott 
intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, azok fenntartóira és működtetőire,
d) a képviselő-testületre és szerveire.

II. fejezet
Az önkormán} zat közművelődési ala szolgáltatásai

5.§

(1) Az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Tv.) 76. § (3) bekezdés
a)-d) pontjaiban meghatározott alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja:
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 
biztosítása
b) közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
c) az egész életre terjedő tanulás feltételeinek biztosítása
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
e) az amatőr alkotó-és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.

(2) Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásait a település teljes területére kiterjedő 
hatállyal nyújtja.

6 - §

Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezése, a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása során figyelembe veszi a város lakosságának igényeit. A 
közművelődés helyi, lakossági képviselete szervezett formája lehet a Közművelődési 
Kerekasztal, amely a lakossági igények megjelenítésének, a kulturális érdekérvényesítésnek 
és a közművelődési tevékenységek önkéntes összehangolásának rendszeres és folyamatos 
helyi fóruma lehetne megalakítása esetén. Az önkormányzat nyitott a közművelődési célú 
egyesületek által létrehozható szerveződéssel való együttműködésre.

7 - §

A közművelődési feladatellátás színvonalát, a közművelődési alapszolgáltatásokat, azok 
biztosításának módját és formáját az önkormányzat a közművelődési rendelet 
felülvizsgálatával 5 évente áttekinti. A felülvizsgálat során ki kell kérni a város nemzetiségi 
önkormányzatai, és ha létrejött, a Közművelődési Kerekasztal véleményét is.

III. fejezet
Az önkormám zat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei

8-  §

(1) Az önkormányzat a Tv. 78. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint a rendelet 5. §-ában 
foglalt feladatai ellátása érdekében közművelődési intézményt működtet. Intézmény neve: 
Sásdi Általános Művelődési Központ. Címe: 7370 Sásd, Szent Imre út 29. Közművelődési 
feladatellátásra létrehozott szakmailag önálló intézményegysége a Sásdi Általános 
Művelődési Központ Városi Könyvtára és Művelődési Központja. Az intézménveevsée



telephelye: a Sásdi Történeti Téka, melynek címe: Sásd, Dózsa György utca 4.
(2) A közművelődési intézmény típusa többcélú intézmény, művelődési központ, az 

intézmény-egység közművelődési feladatait az alapító okiratban meghatározottak szerint 
alaptevékenységként látja el.

(3) A közművelődési feladatellátáshoz szükséges létesítményi és tárgyi feltételeket az 
önkormányzat az intézmény használatába adott ingatlanokkal és ingó vagyoni 
eszközökkel biztosítja.

(4) Az önkormányzat a közművelődési intézmény által készített éves beszámolót és a 
munkatervet és annak mellékletét képező szolgáltatási tervet legkésőbb március 1-je utáni 
első soron következő testületi ülésen fogadja el.

9-§

(1) A közművelődési feladatok ellátása érdekében az önkormányzat elősegíti és igényli a civil 
közösségek, szervezetek, a magánszemélyek, köznevelési intézmények, valamint a 
kulturális tevékenységet végző gazdasági vállalkozások közreműködését. Az 
önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába az önkormányzati 
intézményen kívül az alábbi intézményekkel és szervezetekkel működik együtt:
a) az önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményeivel, nem önkormányzati

fenntartású köznevelési intézményekkel,
b) a települési székhelyű, helyben működő, közművelődési célú és ifjúságsegítő 

társadalmi szervezetekkel,
c) a nemzetiségi önkormányzatokkal.
d) megyei, regionális és országos közművelődési szervezetekkel, intézményekkel.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben szereplő intézményekkel és szervezetekkel a 
rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására közművelődési 
megállapodást köthet. A közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell a Tv. 79. § 
(2)-(4) bekezdéseiben előírt kötelezettségeket.

IV. fejezet
A közművelődési tevékenység finanszírozása

1 0 . §

(1) Az önkormányzat a rendeletben megfogalmazott feladatait a költségvetéséből 
finanszírozza. Ennek forrása az önkormányzat saját bevétele, a központi költségvetésből 
származó normatív állami hozzájárulásból, központosított előirányzatokból származó 
összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, egyéb szervezetektől pályázati úton 
elnyerhető támogatás, így különösen a közművelődési érdekeltségnövelő pályázati és 
egyéb hazai vagy uniós pályázati pénzeszköz. További forrás a szolgáltatásokért szedett 
díj, valamint természetes és jogi személyek, szervezetek pénzügyi támogatása.

(2) Az önkormányzat a közművelődési intézmény költségeinek fedezetét -  beleértve az 
intézmény működésének és a feladatellátás fejlesztésének kiadásait is - az állami és 
önkormányzati forrásokból az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja. Az 
önkormányzat költségvetésében -  anyagi lehetőségeihez mérten - biztosítja a helyi 
közművelődési támogatásokról szóló pályázatok önrészét. A kiemelt városi 
közművelődési nagyrendezvények, fesztiválok, testvérvárosi kapcsolatok, nemzetiségi 
kultúra, gyermek és ifjúsági feladatok finanszírozására az önkormányzat éves 
költségvetésében keretet különít el, ütemezésükre éves programtervet készít.

(3) A 9. §-ban felsorolt intézményeket és szervezeteket a vállalt közművelődési feladatok ará
nyában az önkormányzat pénzügyi támogatásban részesítheti. Ez a pénzügyi támogatás 
nem veszélyeztetheti a rendeletben, illetve az intézmény alapító okiratában rögzített 
alapfeladatok megvalósítását.



A közművelődési intézmény feladatai ellátásához szükséges létszámot a rendelet 1 számú 
melléklete tartalmazza.

12. §

Az önkormányzat a közművelődési intézmény által biztosított szolgáltatásokat a rendelet 2. 
számú mellékletében foglalt kivétellel térítésmentesen biztosítja mindenki számára.

V. fejezet 
Záró rendelkezések

13. §

(1) E rendelet 2020. október 1. napján lép hatályba.
(2) A rendeletet kihirdetését követően közzé kell tenni az önkormányzat és a közművelődési 

intézmény honlapján, továbbá ki kell függeszteni a közművelődési intézmény-egységben.
(3) Hatályát veszti az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési

tevékenység támogatásáról szóló 4/2001.(IV.2.) önkormányzati rendelet, annak 
módosításáról és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról szóló
15/2009.(IX.30.) önkormányzati rendelettel együtt.

Sásd, 2020. szeptember

Dr. Jusztinger János 
polgármester

1. számú melléklet
A közművelődési intézmény szakemberigénye
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