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Sárbogárd Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének

 27/2008. (X. 9.) önkormányzati1 rendelete

Az önkormányzat közművelődési feladatairól

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: törvény) 77. §-ában kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet célja

1. § Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Önkormányzat) célja, hogy:
a) a helyi társadalom művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével - a helyi hagyományok, lehetőségek és
sajátosságok alapján - egységes alapelvek szerint határozza meg az általa támogatandó tevékenységek körét, azok ellátásának módját
és feltételeit.
b) meghatározza a szakmai és finanszírozási alapelveket. 

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed:
a) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő állampolgárokra, 
b) az Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményekre,
c) azokra a magánszemélyekre, szervezetekre és intézményekre, amelyekkel az Önkormányzat közművelődési megállapodást köt,
d) Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és szerveire. 

Közművelődési feladatok ellátásának alapelvei

3. § (1) Minden állampolgárnak joga, hogy igénybe vegye a közművelődési intézmények szolgáltatásait. Műveltségét gyarapítsa,
kultúrálódjon, ehhez közművelődési színteret és szakmai segítséget kapjon.
(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott közművelődési intézmények tevékenységén

keresztül látja el. 
(3) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem lehetnek

elkötelezettek.
(4) A törvényben és e rendeletben megfogalmazott jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai vagy más

vélemény, nemzeti, nemzetiségi vagy társadalmi hovatartozás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
(5) Az Önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti azokat a társadalmi szerveket, intézményeket, amelyek

városi, illetve városrészi közművelődési feladat ellátását végzik.
(6) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat - a közművelődési intézmények szakmai önállóságának

tiszteletben tartásával - elősegíti és igényli a civil szervezetek és közösségek, társadalmi szervezetek, magánszemélyek
kezdeményezéseit, közreműködését, amelyek a város kulturális életét segítik és gazdagítják. 
(7) Az Önkormányzat és intézményei biztosítják, hogy az állampolgárok a közművelődési lehetőségekről megfelelő tájékoztatást

kapjanak. 

Az Önkormányzat közművelődési ellátásának szervezeti keretei

4. § (1) Az Önkormányzat a városi hagyományokat is figyelembe véve jelenleg az alábbi közművelődési intézményeket tartja fenn:
a) Sárszentmiklósi Általános Művelődési Központ - Sárszentmiklósi Könyvtár és klub
b) Madarász József Városi Könyvtár
(2) Az Önkormányzat az alábbi közművelődési intézményeket adta át - a tulajdonjogának megtartása mellett - közművelődési

megállapodás alapján működtetésre:
a) József Attila Művelődési Központ, amely vállalkozási formában működik, amelyhez hozzátartozik a Tájház.
b) A Rétszilasi Klub, amely a Rétszilasért Egyesület fenntartásában működik

c)
2
 A Pusztaegresi Klub, amely az Összefogás Pusztaegres Jövőjéért Egyesület fenntartásában működik. 

d) A Sárhatvani Klub, amely a Sárhatvanért Egyesület fenntartásában működik.
5. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik
a) a város területén működő, nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézményekkel,
b) a helyben működő közművelődési célú társadalmi szervezetekkel,
c) a helyben működő kulturális tevékenységet végző gazdasági társaságokkal,

 1    Módosította: 6/2010. (II. 15.) K t r. s z. rendelet 22. §. Hatályos: 2010. III. 01-től.  
 2    Módosította: 39/2009. (VIII. 18.) K t r. s z. rendleet 1. §. 
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d) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,
e) az egyházakkal,
f) a kisebbségi önkormányzattal.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott intézményekkel és szervezetekkel e rendeletben megállapított

közművelődési feladatok megvalósítására közművelődési megállapodást köthet. A megállapodást a rendelet 1. számú melléklete
szerinti tartalommal kell megkötni és a nyilvánosság elé tárni. 
6. § (1) Az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósításához az önkormányzati fenntartású közművelődési

intézmények elsősorban az alapító okiratokban rögzített közművelődési feladatok teljesítésével járulnak hozzá. 
(2) Az önkormányzati fenntartású intézmények munkájukról, a közművelődési megállapodásban résztvevők pedig a

megállapodásban rögzített feladatok teljesítéséről évente beszámolnak a Képviselő-testületnek. A beszámolókat a Képviselő-testület
tárgyalását megelőzően a Képviselő-testület közművelődéssel foglalkozó bizottsága véleményezi. 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által vállalt közművelődési feladatok

7. § Az Önkormányzat feladatának tekinti, hogy a helyi művelődési hagyományokra alapozva, az intézmények, a civil közösségek,
társadalmi szervezetek tevékenységére támaszkodva a közművelődés sajátos eszközrendszerével segítse:
a) a város szellemi vonzerejének, a kulturális önszerveződésének, a lakosok életesélyeinek és életminőségének növelését,
b) a város kulturális értékeinek feltárását, megőrzését,
c) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését,
d) a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének támogatását, érdek érvényesítésének elősegítését,
e) a város hagyományainak ápolását, a helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztését, hagyományőrző közösségek életre hívását,

működtetését,
f) a munkanélküliség csökkentését segítő közművelődési tevékenységek, így az iskolarendszeren kívüli képzések erősítését,
g) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását,
h) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődési közösségek tevékenységének támogatását - különös tekintettel a kiemelkedő
értéket felmutató művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére -, 
i) a helyi társadalom kapcsolatrendszerét, a közösségi élet érdekérvényesítését,
j) az élet minőségének, az ünnepek örömeinek gazdagítását, a szabadidő eltöltéséhez, illetve a szórakozási és közösségi igényekhez
a megfelelő lehetőség biztosítását,
k) a település, a régió természeti, környezeti, kulturális és közösségi értékeinek közismertté tételét, találkozók, fesztiválok,

bemutatók, kiállítások rendezését.
8. § (1) Az Önkormányzat 7. §-ban meghatározott feladatok megvalósítása érdekében:
a) az ismeretszerző, amatőr, alkotó, művelődési közösségek tevékenységéhez, közösségi programjaikhoz és kiállításaihoz

valamennyi városi intézményben helyet biztosít,
b) gyerek és felnőtt táncos, szórakoztató rendezvények megszervezéséhez közművelődési intézményein keresztül segítséget nyújt,

lebonyolítását biztosítja,
c) a város kulturális értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, ápolása érdekében működteti a Tájházat,
d) szakmai segítséget nyújt a gyermekek, fiatalok művelődési, művészeti stb. pályázatai elkészítéséhez.
(2) Az Önkormányzat kiemelkedő feladatának tekinti a városi ünnepek sorában az évente megrendezésre kerülő Sárbogárdi Napok

rendezvénysorozatot. A rendezvénysorozatot az Önkormányzat költségvetésében biztosított keretösszegből, valamint támogatásokból
finanszírozza. 

A közművelődési intézmények feladatai

9. § A közművelődési intézmények elsősorban területi tagozódás alapján látják el feladataikat. 
10. § A József Attila Művelődési Központ városi feladatokat lát el és a központi városrész (Bogárd, Tinód) közművelődési

alapellátásának tesz eleget. 
Önkormányzati tulajdonnal gazdálkodik. 
11. § A Sárszentmiklósi Klubkönyvtár napi nyitva tartással látja el az alábbi közművelődési feladatokat:
a) a városrészek közösségeinek szakmai segítséget nyújt és lehetőséget biztosít ünnepeik és szórakoztatási alkalmaik

megszervezésére,
b) segíti a közéleti aktivitást, támogatja a társadalmi szervezeteket,
c) részt vesz a városi rendezvények lebonyolításában és megszervezésében,
d) aktív szerepet vállal a városrészek hagyományainak életben tartásában,
e) tevékenységeikben építenek az egyéni és civil kezdeményezésekre,
f) támogatja az amatőr művészeti tevékenységet, igény szerint szervez kiállításokat, gyermekelőadásokat,
g) együttműködik a városrészi közoktatási intézményekkel, annak érdekében, hogy a gyermekek és fiatalok kulturálódási,
művelődési igényeit kielégítsék.
12. § A Kislóki-, Sárhatvani-, Rétszilasi-, Pusztaegresi- Klubkönyvtárak igény szerinti nyitvatartással ellátják az alábbi

közművelődési feladatokat:
a) a városrészi közösségi élet szervezését,
b) ünnepek, szórakozási alkalmak lehetőségének biztosítását,
c) hagyományőrzést,
d) a közösségi teret biztosítják a településrész lakói számára,
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e) a településrész lakosság megtartó erejének növelését.

A közművelődés finanszírozása

13. § (1) Az Önkormányzat e rendeletében megfogalmazott feladatait költségvetésből finanszírozza.
(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatai és rendezvényei finanszírozásához lehetőség szerint támogatókat keres és von be.
(3) Az Önkormányzat anyagi lehetőségei szerint gondoskodik a saját fenntartású közművelődési intézmények működéséről, a tárgyi

és személyi feltételek biztosításáról, illetve szakmai szolgáltatásaik folyamatos fejlesztéséről.
(4) A feladatellátás pénzügyi szükségletét - a kiadást és bevételt - az intézmények a költségvetésükben megtervezik. A kiadás és a

bevétel különbségét az önkormányzat támogatásként - a feladata ellátásához szükséges összegben - havonta biztosítja. A működési
kiadásokon felüli esetleges beruházások és felújítások finanszírozását az intézmények költségvetésében tervezik és bonyolítják.
(5) Az Önkormányzat feladata a közművelődési intézmények folyamatos fejlesztése és az ehhez kapcsolódó érdekeltségnövelő

támogatás elnyerésére irányuló pályázatok benyújtása.
(6) A pályázati támogatások elnyeréséhez az Önkormányzat költségvetésében biztosítja - anyagi lehetőségeinek függvényében - a

szükséges saját forrást.
(7) A város kulturális életét gazdagító közművelődési feladatok megvalósítása érdekében a városért működő szervezeteket,

egyesületeket, csoportokat az önkormányzat anyagilag támogathatja. Különös tekintettel a huzamosabb idő óta működő és
kiemelkedő eredményeket elérő közösségekre. 
(8) Az Önkormányzat biztosítja a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezetet és infrastruktúrát. 

Záró rendelkezés

14. § (1) A jelen rendelet 2008. október 15-én lép hatályba, egyidejűleg az 1/2000. (II. 14.) K t r. s z. rendelet és az azt módosító 
17/2006. (III. 23.) K t r. s z. rendelet , 14/2007. (III. 30.) K t r. s z. rendelet  és a 11/2008. (IV. 14.) K t r. s z. rendelet  hatályát veszti.
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést

szolgálja.

Sárbogárd, 2008. október 7.

Juhász János 
polgármester

Dr. Krupa Rozália 
jegyző

Kihirdetve: 2008. október 9.

Dr. Krupa Rozália 
jegyző

1. számú melléklet a 27/2008. (X. 9.) önkormányzati rendelethez

A közművelődési megállapodás kötelező tartalma

1. A megállapodó felek pontos adatai.
2. Az ellátandó feladat pontos rögzítése.
3. A feladat ellátásával kapcsolatos kötelezettségek és vállalások rögzítése. (Pl. épület, helyiség, eszközök, gépek, berendezések

leltár szerinti felsorolása, esetleg érték szerinti megállapítása.)
4. A tevékenység, illetve a szolgáltatás helyszínének, időtartamának, illetve időpontjának a nyitva tartás rendjének meghatározása.

A vonatkozó jogszabályok, közöttük az önkormányzat rendeleteinek betartására történő figyelemfelhívás. 
5. A szolgáltatást igénybe vevő lakossági kör rögzítése (pl. a létszám meghatározásával, vagy más módon).
6. Annak rögzítése, hogy mely szolgáltatás igénybe vétele ingyenes, s melyekért fizetnek díjat. 
7. A feladat ellátásáért a feladat ellátójának járó díj és a megfizetés módjának rögzítése.
8. A szolgáltatás ellátásában közreműködő személyek jogszabály szerinti szakképzettségének biztosítása. 
9. A megbízás időtartamának határozatlan idejű, vagy (napok meghatározásával) határozott idejű rögzítése. A szolgáltatás

megkezdésének pontos megállapítása.
10. A rendes és rendkívüli felmondási szabályok meghatározása.
11. A megállapodás teljesítéséről szóló beszámolás és elszámolás módjának pontos meghatározása. Annak rögzítése, hogy az

önkormányzat szakértői közreműködést is igénybe vehet a feladatellátás minőségének vizsgálatára. 
12. A kapcsolattartó személyek kijelölése.
13. A megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő rendezésének vállalása. 
14. Figyelemfelhívás arra, hogy a megállapodás csak a képviselőtestület jóváhagyásával lesz érvényes. 
15. Dátum hiteles aláírás.


