Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közgyűlésének
3/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról*

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4. alpont 5.
pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság véleményének kikérésével - a
következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat)
fenntartásában működő közművelődési és közgyűjteményi intézményre és a közösségi
színterekre,
b) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésére, bizottságaira és
Polgármesteri Hivatalára,
c) továbbá azokra a szervezetekre, magánszemélyekre, civil közösségekre, melyekkel az
önkormányzat a törvényben meghatározott és helyi döntéssel felvállalt közművelődési
feladatok ellátására helyi közművelődési megállapodást köt, illetve a közművelődési célok
megvalósításában az önkormányzattal együttműködő szervezetekkel.
a)

2. Kiemelt célok, feladatok
2. § A közművelődési feladatellátás kiemelt céljai:
a)
b)

*

a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása,
Szekszárd város, a régió természeti, környezeti, kulturális, művészeti közösségi értékeinek
közismertté tétele, a "kulturális turizmus" támogatása,

A rendeletet a közgyűlés a 2015. február 5-i ülésén fogadta el.

c)

d)
e)
f)

g)

h)
i)

Szekszárd város közművelődési, kulturális hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a
helyi értékek megismertetése és azok védelmének erősítése, a helyi társadalom kiemelkedő
közösségei, személyiségei szerepének növelése,
az egyetemes, nemzeti és nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása,
a helyi gazdaság fejlesztése a kreatív alkotótevékenységen keresztül,
a lakosság élet- és munkaképességének növelése, válságkezelési technikáinak fejlesztése, az
egyéni kulcskompetenciák fejlesztése, az ünnepek örömeinek gazdagítása, a humán erőforrás
fejlesztése,
a speciális helyzetű népességcsoportok művelődési közösségeinek gondozása, a
közművelődési esélyegyenlőség biztosítása, az ifjúság kulturális életének fejlesztése,
érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek segítése, az időskorú népesség
közművelődési lehetőségeinek támogatása,
a közösségfejlesztés, a formális és informális civil közösségek létrejöttének, működésének,
együttműködésének ösztönzése,
a helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése.

3. § Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során feladatának tekinti:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, az életminőséget és
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése, az egyéni
kulcskompetenciák fejlesztése a közösségi művelődés különböző formáin keresztül,
a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése,
a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
a kreatív iparhoz kapcsolódó közösségi tevékenységek támogatása,
az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,
a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
az egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása,
az önkormányzat fenntartásában működő közgyűjteményi intézmények közművelődési
tevékenységének támogatása.

4. § (1) Az önkormányzat a 2-3. §-ban meghatározott kiemelt célok, feladatok megvalósítása
érdekében
a) támogatási kereteket működtet,
b) támogatja Szekszárd Megyei Jogú Város Kiemelkedő Művészeti Együtteseit,
c) támogatja a városi nagyrendezvények, fesztiválok megrendezését.
(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a következő közművelődési
tevékenységet támogató - bizottsági hatáskörbe utalt - kereteket működteti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Kulturális Keret,
Ifjúsági Keret,
Mecénás Tehetséggondozó Támogatási Keret,
Művészeti Ösztöndíj Támogatási Keret,
Tudományos Ösztöndíj Támogatási Keret,
Civil Keret.
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3. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei
5. § (1) Az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint e
rendelet 3. §-ában foglalt feladatai ellátása érdekében közművelődési intézményeket,, közösségi
színtereket biztosít.
(2) Az önkormányzat fenntartóként a Babits Mihály Kulturális Központot, mint közművelődési
intézményt működteti.
(3) Közművelődési tevékenységet lát el egyéb feladatai mellett az önkormányzat fenntartásában
működő Wosinsky Mór Megyei Múzeum és a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár.
(4) Közösségi színtér az önkormányzat döntésétől függően kerülhet kialakításra.
(5) Az önkormányzat a (2)-(3) bekezdés szerinti intézmények feladatellátásának részletes szabályait
az intézmények alapító okirata, valamint Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
4. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése
6. § (1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói,
felügyeleti és más jogköröket Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, illetve
átruházott hatáskörben a Humán Bizottság gyakorolja.
(2) A hatáskör átruházását a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.)
önkormányzati rendelet 1. melléklete határozza meg.
(3) E rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti közművelődési intézmény szakmai ellenőrzését Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése szakmai beszámolók alapján a Humán Bizottság
véleményének figyelembevételével látja el.
7. § A közművelődési feladatok megvalósulását elősegíthetik, jelentősen gazdagíthatják az azonos
érdekű, tevékenységű támogató, kiegészítő partnerek, az anyagi lehetőségeket gyarapító gazdasági
szervezetek. Ezen partnerek lehetnek különösen önkormányzati intézmények, oktatási intézmények,
civil szervezetek, kamarák, gazdálkodó és egyéb más szervezetek, magánszemélyek.
5. A közművelődési tevékenység finanszírozása
8. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja e rendelet 5. § (2)
bekezdésében meghatározott közművelődési intézmény és a közösségi színtér fenntartásához, illetve a
3. § szerinti alapfeladatok teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a
közművelődési megállapodásban rögzített feladatok finanszírozását.
Az önkormányzat a
közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait költségvetéséből finanszírozza, melynek évenkénti
összegét a mindenkori éves költségvetési rendeletében határoz meg.
(2) Az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a szerint közművelődési megállapodást köthet.
(3) A közművelődési helyszín és alapellátás biztosításán túl a finanszírozás módja elsősorban
feladatfinanszírozás, amely pályázati keretek között zajlik, és a feladatok ellátásához szükséges
részbeni vagy teljes támogatás pályázati úton nyerhető el.
(4) A költségvetési törvény alapján képzett és leigényelt települési önkormányzatok üzemeltetési,
igazgatási, sport és kulturális feladataira járó támogatást az önkormányzat maradéktalanul e
rendeletben meghatározott feladatok végrehajtására fordítja. Az önkormányzat vállalja, hogy évente
kiegészíti a forrásokat, továbbá évente benyújtja az érdekeltségnövelő támogatásra a pályázatát,
valamint saját rendeleteiben támogatja a közművelődés mecenatúráját, az intézmények saját bevételi
forrásainak növelését.
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6. Személyi feltételek
9. § (1) A Polgármesteri Hivatalban elsősorban a Humán Osztály felelős a közművelődés városi
ügyeiért.
(2) Az alapintézmények az adott évre szóló szakmai feladatok ellátásához szükséges főállású
munkatársak mellett igény szerint részfoglalkozású vagy tiszteletdíjas munkatársakat
foglalkoztathatnak. A munkatársak alkalmazásának feltételei meg kell, hogy feleljenek a
közalkalmazottak jogállásáról és a közművelődésről szóló törvényekben meghatározottaknak és az
intézményi költségvetés kereteinek.
(3) Az önkormányzat évente ellenőrzi a feladatellátást, és ahhoz igazítja a személyi feltételeket.
(4) A szakemberek képzéséről a kulturális törvény előírásai szerint az intézmények a fenntartó
segítségével gondoskodnak.
7. A közművelődés helyi lakossági képviselete
10. § (1) A közművelődés helyi, lakossági képviseletét a megválasztott városi Közművelődési Tanács
látja el. Egyrészt az önkormányzat segítő partnere a kulturális érdekek megvalósításában, másrészt az
önkormányzat közművelődési politikájának civil kontrollja.
(2) A Közművelődési Tanácsot a helyi kulturális célú társadalmi szervezetek alapítják.
(3) A Közművelődési Tanács hatáskörének gyakorlását a törvényben meghatározott módon az
önkormányzat biztosítja.
(4) Az önkormányzat a döntés-előkészítési folyamatba bevonja a Szekszárdi Civil Kerekasztalt.
8. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
12. § Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 15/2011. (IV. 12.)
önkormányzati rendelet.
13. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006.december 12-i 2006/123/EK Európai
Parlamenti és Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Ács Rezső
polgármester

dr. Göttlinger István
jegyzőt helyettesítő aljegyző

Kihirdetési záradék:
A kihirdetés napja: 2015. február 11.
dr. Göttlinger István
aljegyző
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