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Előterjesztés 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) legutóbbi módosításaiból és a 

közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi 

színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI-rendelet hatályba lépéséből 

következő jogszabályi változások – melyek a közművelődés céljának és feladatának új 

megközelítését tükrözik – szükségessé tették a Rendelet felülvizsgálatát. 

A Kultv. átfogóan módosította közművelődésre vonatkozó rendelkezéseket, törvényi 

garanciákat teremtve a közművelődési alapszolgáltatások minőségi biztosításának és 

differenciált megszervezésének. A Kultv. 73. § (1) és (2) bekezdése értelmében a 

közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása 

közcél, a közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi 

önkormányzatok feladata. 

A 76. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása. 

Ennek megfelelően Mátraszőlős Község Önkormányzatának feladata a 76 § (3) bek. a) 

pontjában szereplő művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára 

helyszín biztosítása. 

A jogi szabályozásban bekövetkezett változások mértéke miatt, valamint a felülvizsgálat 

eredményeként szükséges a Rendelet hatályon kívül helyezése. Erre tekintettel új rendelet (a 

továbbiakban: rendelet-tervezet) elfogadására teszek javaslatot. 

A rendelet-tervezetben rögzítjük, hogy az önkormányzat a helyi közművelődés területén a 

község polgárainak érdekeit szem előtt tartva a helyi hagyományok és sajátosságok alapján 

határozza meg a közművelődés feladatait, azok ellátási formáit és mértékét. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet 

tárgyalja meg, majd döntsön a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet 

megalkotásáról. 



 

 

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2020. (…...) 

önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

(tervezet) 

 

Mátraszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában és a Magyarországhelyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 

§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § (1) Mátraszőlős Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi 

közművelődés területén a község polgárainak érdekeit szem előtt tartva a helyi hagyományok 

és sajátosságok alapján határozza meg a közművelődés feladatait, azok ellátási formáit és 

mértékét. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén a közművelődési 

feladatellátás színterére, a dolgozóira, használói körére, a községben működő, közművelődési 

tevékenységeket is folytató civil szervezetekre, a közművelődési tevékenység 

megvalósulásában résztvevőkre. 

(3) A helyi közművelődés színtere: 

Művelődési Ház és Könyvtár 3068 Mátraszőlős, Tűzoltó utca 3. 

 

2. A közművelődés helyi feladatainak meghatározása 

2. § (1) Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatás: 

Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76 § (3) bek. a) pontjában szereplő művelődő 

közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása a 

közművelődési alapszolgáltatást biztosítja a következők szerint: 

a. a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi 

tevékenysége végzésének helyszínét 3068 Mátraszőlős Tűzoltó utca 3. sz. alatt 

biztosítja, térítésmentesen 

b. a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket biztosít a település 

rendezvényein. 

c. fórumot szervez – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal 

bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételévek, ahol a művelődő 

közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket. 

javaslataikat. 

d. helytörténettel, népművészettel, népi iparművészettel és a település szellemi kulturális 

örökségével kapcsolatos csoportot, klubot, szakkört működtet, támogatja a művelődő 

közösségek ez irányú munkáját. 



(2) Mátraszőlős Község Önkormányzata a közművelődési alapszolgáltatások 

megszervezéséhez készített szolgáltatási tervét minden év március 1-ig fogadja el. 

(3) A közösségi színtér működésének és használatának rendjét a házirend állapítja meg. 

3. Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája módja 

 

(3).§ (1) Az önkormányzat közművelődési színteret működtet, közművelődési 

megállapodásokat köt, illetve fontos közművelődési feladatokat ellátó szervezeteket támogat. 

(2) Az önkormányzat a 2. §.- ban meghatározott feladatait közművelődési színterében látja el. 

(3) Az ellátás módja lehet saját feladatkörben vagy közművelődési megállapodás keretében . 

(4) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásban együtt kíván működni 

- közművelődési színtereivel 

- közművelődési társadalmi szervezetekkel 

- egyházakkal 

- közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel 

- a hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel és civil 

szervezetekkel 

- biztosítja a helyi lakosság képviseletét, Közművelődési Kerekasztal létrehozásának 

lehetőségét 

(5) A (4) bekezdésben megjelölt intézményekkel, szervezetekkel és magánszemélyekkel 

közművelődési megállapodáson alapuló szerződéses kapcsolatot létesíthet. 

(6) A (5) bekezdésben meghatározott közművelődési megállapodás megkötéséről a képviselő- 

testület dönt 

(7) A közművelődési megállapodás kötelező tartalmát e rendelet 1. számú mellékletet 

tartalmazza. 

4. A közművelődési feladatok finanszírozása 

4 .§ (1) Az önkormányzat közművelődési feladatait és a közösségi színtér működtetését 

költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből 

származó közművelődési támogatás, az elkülönített állami pénzalapokból, alapítványi 

forrásokból pályázati úton elnyert összeg. 

(2) A rendelet alapján támogatásban részesülő intézmény, civil szervezet, egyesület, 

alapítvány és művészeti csoport, magánszemély az önkormányzatnak elszámolási 

kötelezettséggel tartozik a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés, ennek 

hiányában az éves költségvetési rendeletben meghatározottak szerint. A beszámolási 

kötelezettség szakmai és pénzügyi ismertetést tartalmaz. 



5. § (1) A közművelődési színtér díjmentesen igénybe vehető szolgáltatásai: 

a) A közösségi színtér termeinek, felszerelésének, berendezésének és az alkalmazottak 

munkájának igénybevételével önkormányzati intézmények, kulturális célú közösségek és civil 

szervezetek számukra bevételt nem termelő szervezeti, közművelődési, közösségi 

tevékenysége; 

b) a rendeletben felsorolt mindazon saját tevékenység, mely a közösségi színtér közvetlen 

kiadásait nem terheli, 

c) az a tevékenység, rendezvény, amelyet az önkormányzat célzott feladatként finanszíroz. 

(2) A közművelődési színtér díjköteles szolgáltatásai: 

a) minden nem kulturális, üzleti célú tevékenység, rendezvény 

b) a közösségi színtér éves előirányzatát meghaladó, közvetlen költséget igényel. 

(3) A szolgáltatás díjának mértékét a piaci viszonyok szerint a polgármester állapítja meg. 

5. Záró rendelkezések 

6. § (1) Ez a rendelet 2020. ……… napján lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Mátraszőlős Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődésről szóló …/….. (…) 

önkormányzati rendelete. 

(3) A közösségi színterek használatának szabályzatát e rendelet 2. számú melléklete, a 

Művelődési Ház és Könyvtár helyiségeit ingyenesen használó szervezeteket a 3. sz. 

melléklete, a közösségi színtér házirendjét a 4. sz. melléklete tartalmazza. 

Kelt: Mátraszőlős, 2020. március …. . 

 

 

 

 

P.H. 

 

 .........................................................   ........................................................  

 Márkus Sándor  Nagy Ádám 

 jegyző  polgármester 

 

Záradék: 

 

A rendeletet a következő napon kihirdettem. 

 

Kelt: Mátraszőlős, 2020 március … . 

 

P.H. 

 

  .......................................................  

 Márkus Sándor 

 jegyző 



Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés 

 

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2020. (III. ….) 

rendelete a helyi közművelődésről szóló tervezethez 

 

1. Előzetes hatásvizsgálat 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály 

előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható 

következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet. 

 

A tervezett jogszabály hatásai: 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

- társadalmi hatása: nem jelentős, 

- gazdasági hatása: nem jelentős, 

- költségvetési hatása: nem jelentős. 

b) környezeti és egészségi következmények: 

- nincsenek. 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

- nincsenek. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

- a rendelet megalkotása a helyi közművelődés szabályozása miatt szükséges,  

- a jogalkotás elmaradásának nincs következménye. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll 

- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 

- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.  

- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 

2. Indoklás 
A Képviselő-testület a helyi közművelődés szabályozása miatt tartja szükségesnek a rendelet 

megalkotását. 

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési 

vonatkozása. 

3. Véleményeztetés 
A rendelet tervezetet  

- kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. 

 

Kelt: Mátraszőlős, 2020. március … . 

 

 

 

  .......................................................  

 Márkus Sándor 

 jegyző 



 

1. sz. melléklet…………………………………………rendelethez 

 

A közművelődési megállapodás kötelező tartalma 

 

1.A megállapodó felek adatai. 

2.Az ellátandó közművelődési szolgáltatás pontos rögzítése. 

3.A feladat ellátásával kapcsolatos kötelezettségek és vállalások rögzítése. 

4.A tevékenység, illetve a szolgáltatás helyszínének, időtartalmának 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 (létszám meghatározásával).  

6.Annak rögzítése, hogy mely szolgáltatás igénybevétele ingyenes, s melyekért kell díjat 

fizetni. 

7.A feladat ellátásért a feladat ellátójának járó díj és a megfizetés módjának rögzítése. 

8.A szolgáltatás ellátásában közreműködő személyek jogszabály szerinti szakképzettségének 

ellenőrzése.   

9.A megbízás időtartalmának rögzítése (határozott vagy határozatlan). A szolgáltatás 

megkezdésének pontos megállapítása. 

10.A rendes és rendkívüli felmondási szabályok meghatározása. 

11.A megállapodás teljesítéséről beszámolás és elszámolás módjának pontos meghatározása. 

Annak rögzítése, hogy az önkormányzat szakértői közreműködést is igénybe vehet a feladat 

ellátás minőségének vizsgálatára. 

12.A kapcsolattartó személyek kijelölése. 

13.A megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő rendezésének 

vállalása. 



2. sz. melléklet a……………………………. rendelethez                                                                                

 MÁTRASZŐLŐS KÖZSÉG MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 

 

A község közösségi színterének szolgáltatásait nyitvatartási időben, programjait nemre, 

felekezetre és pártállásra való tekintet nélkül bárki igénybe veheti, aki a használati 

szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja. 

 

A közösségi színtér neve: Művelődi Ház és Könyvtár 

Székhelye: 3068 Mátraszőlős Tűzoltó utca 3. sz. 

Fenntartója: Mátraszőlős Község Önkormányzata 

Működési területe: Mátraszőlős község közigazgatási területe, a helyi közművelődésről 

szóló rendelete alapján 

Jogállása: alapító okirattal nem rendelkező közösségi színtér 

Alaptevékenysége: közművelődési feladatellátás 

Működtetője: Mátraszőlős Község Önkormányzata 

Tevékenység helyei: egy 80 férőhelyes többfunkciós helyiség 

Nyitva tartását a 4. sz. melléklet tartalmazza 

I. Művelődési Ház és Könyvtár igénybevételének szabályozása: 

 

1.A Közösségi színteret, annak rendeltetése szerint minden érdeklődő igénybe vevő szándék 

bejelentése nélkül a szervezett közösségi programokon, szabadon használhatja. 

 

2. A helyiségek igénybevételének szándékát a polgármestertől - legalább 5 munkanappal a 

tervezett igénybevétel előtt kell- írásban kérni. Az igénybevétel teljes felelősségvállalással 

történhet. 

A közművelődési programok időpontjának figyelembe vételével biztosítja a helyiségeket az 

igénylőnek. Több kérelmező esetén a helyiséghasználati igényekről a polgármester dönt. 

 

3. A helyiségek ünnepnapokon és egyes munkaszüneti napokon (január 1., március 15., 

Húsvét vasárnap és hétfő, május 1., Pünkösd vasárnap és hétfő, augusztus 20., október 23., 

november 1. és december 25-26.) nem vehető igénybe, kivéve, ha az önkormányzat és a vele 

együttműködő - rendeletben feltüntetett - szervezetek saját szervezésű rendezvényei esetében, 

illetve egyedi döntés alapján. 

 

4. A Művelődési Ház és Könyvtár helyiségeiben minden látogat köteles a közösségi és társas 

élet szabályait betartani, kulturált magatartást tanúsítani. 

 

5. A Művelődési Házként és Könyvtár működő helyiségek  közösségi célokat szolgálnak, 

ezért védelmük berendezésük és felszerelésük anyagi felelősséggel történő használata, a 

tisztaság és rend megóvása minden látogató kötelessége. 

Szándékos rongálás anyagi és büntetőjogi felelősséget von maga után. 

 

6. Művelődési Ház és Könyvtár helyiségeiben 14 év alatti gyermek 20.00 óra után csak szülői 

vagy nagykorú személy felügyelete mellett a tartózkodhat 

 



II. A Művelődési Ház és Könyvtár helyiségeinek bérleti díjmentes és díjköteles 

használata: 

 

Az önkormányzat természetbeni juttatásként e rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott 

szervezetek részére ingyenesen biztosítja a közösségi színtér helyiséginek igénybevételét. 

Más szervezetek esetében a polgármester dönt a helyiségek ingyenes igénybevételének 

lehetőségeiről. 

 

1. Bérleti díjmentes tevékenységek és szolgáltatások: 

a) fenntartó önkormányzat és intézményeinek, a szervezésében megvalósuló rendezvények, 

 

b) A helyhatósági választáson jelöltként nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek, 

képviselőjelöltek, valamint az országgyűlési képviselőválasztáson jelöltként nyilvántartásba 

vett személyek egy-egy alkalommal ingyenesen vehetik igénybe a közösségi színtér 

helyiségeit kampányrendezvény tartására az I.1. pontban foglaltak szerint. 

 

c) e rendelet 3. sz. mellékletben meghatározott szervezetek működésének, rendezvényeiknek 

biztosítása, 

 

d) mindaz a tevékenység, amelyet az önkormányzat célzott feladatként finanszíroz. 

 

2.  Bérleti díjköteles tevékenységek és szolgáltatások: 

 

a) esküvő céljára történő igénybevétel, illetve magánszemélyek által szervezet  

magáncélú rendezvények tartása, 

b) a nem önkormányzati és az e rendelet 3. sz. mellékletben szereplő szervezetek 

zenés, táncos rendezvények, 

c)  minden olyan kulturális tevékenység, amely a közösségi színtér költségvetéséből  

közvetlen kiadással jár. 

d) gazdasági tevékenység, szolgáltatás  

A Művelődési Ház és Könyvtár használata során a Házirend betartása kötelező! 

 

3.  A bérleti szerződés tartalma  

 a) megállapodó felek adatai 

 b) a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény pontos megjelölése 

 c) szolgáltatást igénybe vevők várható száma 

 d) használat díjának valamint a fizetés módjának rögzítése 

 e) a használat időpontjának és pontos időtartamának pontos meghatározása 

 f) kapcsolattartó személy megjelölése elérhetőségeivel 

 g) a Művelődési Ház használata során rongálás miatt, vagy egyéb a berendezések,  

eszközök nem rendeltetésszerinti használatából bekövetkezett károk megtérítése 

 h) a megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő  

 rendezésének vállalása 

  

Ez a szabályzat Mátraszőlős Község  Önkormányzata…………….számú rendeletével lép 

hatályba. 

 

 

 

 



3. sz. melléklet a ………………….. rendelethez 

 

 

 

I. A Művelődési Ház és Könyvtár helyiségeit ingyenesen használó szervezetek: 

 

 A használati szabályzat hatálybalépése után alakuló mátraszőlősi közművelődési célú 

közösségek, csoportok, klubok, sport körök, civil szervezetek 

 

  



4. sz. melléklet a …………. rendelethez 

 

 

Művelődési Ház és Könyvtár házirendje 

 

 

1. A Művelődési Ház és Könyvtár a használatbavételi szabályzat alapján vehetik igénybe 

közművelődési-kulturális rendezvények tartására. 

2. Nyitva tartás: Hétfőtől - Péntekig 08:00-16:30 

3. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás. 

4. Belépőjegyes rendezvényeken a résztvevő az ellenőrző szelvényét megőrizni köteles, azt 

kérésre vagy a terembe való visszaérkezéskor külön felhívás nélkül a rendezőknek vagy a 

felügyeletet végző személynek köteles bemutatni 

5. A Művelődési Ház és Könyvtár programjain résztvevők zavartalan művelődése és 

szórakozása érdekében be kell tartani a közösségi és társas élet kulturált magatartásának 

szabályait.  

6. A Művelődési Ház és Könyvtár közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének 

és felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása 

minden látogató kötelessége. 

7. A látogatók személyes tárgyainak megóvásáért a Művelődési Ház és Könyvtár nem vállal 

felelősséget. 

8. A Művelődési Ház és Könyvtár munkatársainak, a polgármesternek, a rendezőknek, a 

rendőrségnek és tűzoltóknak az utasításait minden látogató köteles végrehajtani. 

9. Az épületben szemetelni tilos. 

10. Az épületben dohányozni csak a dohányzásra kijelölt helyen szabad. 

11. A  Művelődési Ház és Könyvtár elektromos és hangtechnikai berendezéseit csak az arra 

megbízást kapott személyek kezelhetik. 

13. Szeszesitalt behozni - zártkörű rendezvény kivételével - nem szabad. A Művelődési Ház 

és Könyvtár területét  ittas állapotban látogatni tilos, szeszesital fogyasztása az épület előtt 

tilos.  

14. Tilos kábítószer hatású készítményeket fogyasztani, terjeszteni a Művelődési Ház és 

Könyvtár területén és annak környékén. 

16. A polgármester a rendbontókat ideiglenesen, vagy véglegesen kitilthatja az intézmény 

területéről. 

17. A Művelődési Ház és Könyvtár látogatója köteles azonnali hatállyal értesíteni a 

polgármestert (szükség esetén a rendőrséget, mentőket, tűzoltókat) minden olyan eseményről, 

amely veszélyezteti a látogatók testi épségét, valamint a Művelődési Ház és Könyvtár 

épületét, eszközeit, berendezéseit. 

18. A házirend betartása minden látogató számára kötelező. 

19. A nyilvános rendezvényeken részt vevők a használati szabályzat elfogadásával 

egyidejűleg, hozzájárulnak, hogy a rendezvényen fotódokumentumok készüljenek, azok 

nyilvánosan megjelenjenek. 


