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Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) 
pontjában és a 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) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 

 

I.Alapelvek 

 

1. § Szigethalom Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja, hogy a 
közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek 
támogatását közcélnak tartja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek 
tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati 
feladatvállalást és azok megvalósításában részt vevő intézmények és szervezetek támogatását. 

Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra 
törekszik, hogy biztosítsa Szigethalom Város polgárainak 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 intézmények szolgáltatásainak igénybevételére; 

c.) műveltségre, készségei életének minden szakaszában való gyarapítására, közművelődési 
jogai érvényesítése céljából szervezeti és tartalmi segítségre közösség létrehozásához, 
közművelődési közösségi szintér szervezéséhez, és jogszabályban meghatározottak szerint 
szervezet alapításához, működtetéséhez. 

 

2.§ Az önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, 
világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos 
bármilyen hátrányos megkülönböztetés. 

Az e rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, 
nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül. 

 

II. A rendelet célja 

 

3.§ A rendelet célja, hogy Szigethalom Város polgárai és közösségi művelődési és kulturális 
szükségleteinek figyelembevételével meghatározza az Önkormányzat által ellátandó 
közművelődési alapszolgáltatásokat, azok ellátási formáját, módját, és mértékét. 

 

 

III. A rendelet hatálya 

 

4.§ A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, az 
Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményekre és azok alkalmazottaira, 
közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyekre, egyéb szervezetekre 
és azok fenntartóira illetve működtetőire, a Képviselő-testületre és szerveire, a Polgármesteri 
Hivatalra, és a közművelődési alapszolgáltatást igénybevevőkre. 

 

IV. Az Önkormányzat közművelődési feladatai 

 



5.§ (1) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatként a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Kultv.) 76.§ (3) bekezdésében meghatározott közművelődési 
alapszolgáltatások közül ellátja 

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.) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása. 

(2) Az 5.§ (1) a.) pontjában foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat: 

a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi 
tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja, 

b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt, 

c) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő 
közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. 

(3) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben részletezett közművelődési alapszolgáltatások 
ellátása során szorosan együttműködik helyi közművelődési tevékenységet folytató, 
önszerveződő közösségekkel. 

(4) Az Önkormányzat az egyetemes kultúra részeként elismeri a sport (testi kultúra, testi 
nevelés) kiemelkedő jelentőségét. A tömeg- és versenysport támogatására a mindenkori 
költségvetési rendeletben meghatározottak szerint kerül sor. 

 

V. Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának struktúrája és intézményei 

 

6.§ Az Önkormányzat a közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott 
közművelődési intézmények segítségével látja el. Az intézmények közművelődési feladataikat 
az alapító okiratban foglaltak szerint közfeladatként látják el. 

7.§[1] (1) Az Önkormányzat az alábbi közművelődési intézmény fenntartója: 

Városi Szabadidőközpont (2315 Szigethalom, Sport u. 4.) 

(2) Az intézmény alapító okirata szerinti telephelyeket működtet. 

(3) Az egyes telephelyek használatának részletes szabályai az Önkormányzat által jóváhagyott 
használati szabályzataiban kerülnek rögzítésre. 

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg2ed1dr0eo1dt8ee9em2cj1bz4bx9cf6cc3cd0ce9p#_ftn_1


(4) A közművelődési intézmény, mint feladatellátó az általa nyújtott közművelődési 
alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig. 
Az éves szolgáltatási terv a feladatellátó éves munkatervének részét képezi. 

8.§ (1) Az Önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába a 7. §-ban 
megjelölteken kívül az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be: 

a.) az Önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményeit, 

b.) a település területén nem önkormányzati és nem közművelődési alapfeladattal, de 
közművelődési tevékenységi körrel is rendelkező intézményeit, 

c.) a települési székhelyű, helyben működő, közművelődési célú társadalmi szervezetet, 

d.) a településen bejegyzett közművelődési fő tevékenységkörű vállalkozásokat, gazdasági 
társaságokat. 

e.)[2] testvértelepülések 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt intézményeknek és szervezeteknek a közművelődési 
feladatellátásba való bevonása az önkormányzat által fenntartott intézmények által el nem 
látott feladatok teljesítése érdekében történhet. 

9.§ Az Önkormányzat az általa fenntartott közművelődési intézmény által el nem látott 
feladatok elvégzésére a Kultv. követelményeinek megfelelő természetes vagy jogi személlyel 
a rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására közművelődési 
megállapodást köthet. 

 

VI. A közművelődési tevékenység finanszírozása 

 

10.§ (1) Az Önkormányzat a rendeletben megfogalmazott feladatait 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. 

(2)[3] Az egyes telephelyek gazdálkodásáért, használati díjtételeiért, állandó programjainak 
szervezéséért az azt működtető szervezet a felelős. 

 

 

VII. Hatályba léptetés 

 

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg2ed1dr0eo1dt8ee9em2cj1bz4bx9cf6cc3cd0ce9p#_ftn_2
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg2ed1dr0eo1dt8ee9em2cj1bz4bx9cf6cc3cd0ce9p#_ftn_3


11.§ (1) Ez a rendelet 2018. április 1. napján lép hatályba. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Szigethalom Város 
Önkormányzatának a közművelődés helyi szabályozásáról szóló 9/2001. (VI. 15.) rendelete. 

 

VIII. Rövidítés meghatározása 

 

12.§ (1) E rendelet rövidített elnevezése: közművelődési rendelet. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti elnevezés az Önkormányzat által alkotott más rendeletekben e 
rendeletre történő hivatkozáskor kötelezően alkalmazandó elnevezés. 

 

 

                   Fáki László s.k.                                                      dr. Stiebel Viktória s.k.  

                       polgármester                                                                                   jegyző 

 

 

 

Záradék: 

 

A 5/2018.(III.29.) önkormányzati rendelet 2018. március 29-én a Képviselő-testület és 
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben meghatározott módon 
kihirdetésre került. 

                                          

                                                                                                           dr. Stiebel Viktória s.k. 

                                                                                                                      jegyző 

 

 

Egységes szerkezetbe foglalás: 2018. október 24. 
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