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Kiskunmajsa Város (Jnkormányzat Kép'iselő-testülctének
112020.(n.03.) önkormányzati rentlelete az önkorm átnyzat helyi közművelőclési
feladatellátásáróI

I(isktrrrn-rajsa Város Önkor'rnárryzat Képviselő-testülete a t-ntrzeális intézn:rérryeltro1.
a
nyilvános könyvtári ellátásrólés a közmt'rvelodésről szőlő 1997. évi CXL. törvény 83/A. (1)
''bekezdésébetl
$
kapott fellratalmazás alapján. az Alaptorvény 32. cikk (1) tel<ezclé; ai
pont|ábarr, Magyarországhelyi önkorrrrányzatairőI szo]o 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. r(
(1) bekezdés 7' porrtiában. valamint a muzeális intézrnérryekről, a nyilvános lronyvtáii
eliátásr"ól és a köznriivelődésr'ól szőlő 1997. évíCXi,. törvén1t 73. (2)
bekezcléséberr. 76. $
$
( l) bel<ezdéséberr rneglratározott Í-eladatkörében
eljárva, az IÍjúságnevelési, KrrltLrrális.
Nenrzetiségi. Ügyrerrdi és Sport Bizottság. valanritrt Kiskurrrnajsa Város Roma
Nerrizetiségi
otrl<orrrrányzata véleményérrekkikérésél,ela következoket rencleli el
:

l.

AIapelvek, u rendelet huÍtÍ|1la
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Az önkormányzat a rnLrzeális intéznrérryekrol, a nyilvános kötryvtár.i ellátásról és a
közrrriivelődésről szóló 1997. évi CXL. tör:vény (tóvábbiakbu' i{u1tu.;
2-3. $-aibarr
nleghatározott alapelvek, valamint a 4.
5S-!3n foglalt jogok fo1yarlatos érvényásüléséttlritrdetr
I( i skrurnraj sári él ő pol

gár részére bizto síd a.

),s
E r'errdelet lratálya kiterjed:
a) az örrkor nlány zat által Í-errntarto tt közrll tivelodés i irrtézrn
érryekle. valami nt
cél Úr tevékerrysé get is folytató irrtéznrónyekre.

k

özrrr

ii

vel

o clé

si

b) az onkortnátryzat által alapított vagy tánrogatott koznrűvelőclési célil
tevékerr1,s{gg1
lolytató gazdasági társaságokra,
c) az örikormányzattalközrrrűvelődési niegállapoclást kötött
szervezetekre,
cl) az otlkonrrányzat által tárnogatásbarr réizesített közlltiveloclési

célútevékerrységet

Íb1ytatókra,

e) az a)-d) pontokban tneglratározottak álta] nyirItott
szolgáltatások igérrybevevőire.
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Kisktmrnajsa Város Önkorrrrátryzata a ktlzrrriíl,elodésről
szőIő rencleletit ötévente
feltilvizsgálja és a l(ultv. 83/A $ (2) bekezdésénekfigyelerrrbevótelével
sziiksóg szct.itrt
Irróclosít ja.
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(1) Kiskurrnrajsa Város Önkorrrrányzataközmttveloclési

felaclatellátássa| kapcsolatos cé1jai a

következőek:

a) a város sokszínű kulturális életéneknregtartása" a nellzetközi és r.rniós trormákkal

összhangban törtérrő f ej lesztése,
b) a kLrltur'ális hagyorrrárryok ápolása, átörökítése
c) a lakosság rntivelőclési igényeirrek kielégítése,gazclagítása
cl) a vár'os kulturális kapcsolatrendszerének szélesítése
e) irj kLrl trrrális értékeklétrelrozásárrak tánrogatása

Í) a város

tátttogatúsa

idegenforgalnri erejét növelo kulturális

renclezvények szetvezése, azok

g) i1jÚtság kultur'ális életénekfe.jlesztése, érdekérvényesítési,
nriive1őc1ési kezderrrérlyezéseik
segítése
h) a ltelyi ktrlturális és közművelődési kienrelkedő tevékenységek elismerése, elsoso rban
az
önkornrányzat áItal alapított kitüntetésekkel, c1íj akkal.

Az

önkortrrányzat a helyi köznriivelőclési tevékenysóg tárnogatásáról aZ aláblli
közrnŰrvelodési alapszolgáltatások biztosítása révéngoncloskodik:
' a) rnűvelődo közösségek 1étrejöttének elősegítése, nrűköcléstik tánrogatása, Íbjlődéstik
segítése. a kozrrriivelodési tevékenységek és a rntiveloclő közösségek szárnára helyszín

(2)

Lriztosítása.
b) a közösségi és társadalmi részvételtejlesz1ise,
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d) a lragyományos közösségi kulturális értékekátörcjkítése fcltételeirrek

biztosítása,

e) az anratőr alkotó- és előadó-nŰrvészeti ter'ékenység t'eltételeinek
biztosítása.
Í) a telretséggortdozás- és fejlesztés feltételeirrek biztosítása, valanrint.

g) a kulturális alapÚr gazdaságfe.ilesztés.
(3)

Az

örrkornrárryzat

ahe|yi köznrűrvelódési alapszolgáltatások ellátásáról. a Kr-rltv. 78/A.
saz alábbi fornrakbari és lrródorr goncloskodik:
l(trltv. 76. $ (3) bekezdés a)-g) pontiaibali fclsorolt közrnűrvelőclési

ábarr Íbglaltak figyelenrbevételével

a) biztosítja a

al

apszo1gáltatásokat,

b) rrrúil<ödteti a Konecsni György N1Űrveloclési Központ, Tájházés
Városi l(önyvtárt.
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Kisl<r-rrrnrajsa Vfu'os Önkcrrrnárryzataa4.
$ (2) bekezdóse
ir) közrrrtivelociési i rrtézril ény ferrtrtartásáva l,

szeritlti közrnLiveloclési 1'eladatait

b) kö zrriiível odési rne gáll apoc1ások rrre gkö tésével.
c) közrrrrlivelődési célir pályázati keretbol biztosított tánrogatások
lr1,irjtásával,
d) ingatlanok kedveznrétryes haszr'rálatba adása rér,én
láda el.

6. $.

(1)

Az

önkormátlyzat

a

közrlrtívelőclési feladatait közvetlerltll.

alábbi intézrnérly

aZ

lerrrrtartásával és rn[iködtetésével látia el, atlnak alapító okiratirbarr Íbg1altak szerint:
Kotlecsni György Múir'elődési Központ " Tájl"láz és Városi l(önyvtár (szél<he1y:
Kisktrnnrajsa' L{ősök tere 6.)

6l20

Telephelyei:
Iűgyós-Gárgyárri Kozösségi
FIáz

61

I(ígyósi Közöss égi IIáz
Bocloglári 1(özösségi I]áz
4. Tourinform lroda
5. 'Tájház
2. Belsől

).

6.

Városi I(önyvtár'

(2)

20 Kisktttrnlajsit' Kígyósprrszta 266.

6120 Kiskunrnajsa. Hold u. 10.
6120 K skunmajsa- Bodoglár. Szőlő
20 Kiskutlmai sa, Zárcla v. 2.
6120 K sl<unrnajsa. Ady Endre

6

r-r.

9

1

6]20 Kiskuntrrajsa, I]ő

Lr.

54

tt. 62.

Az

onkortlányzat áItaI fenntartott közrrlűvelődési intézrrrérrytevékenységétönálló
. költségvetési szervként, szaknrailag önállóan láda el. A fcladatei;lato u, áttuú rryirjtott
l<özrrrirvelődési alapszolgáltatás n1egszeÍVezéséhez éves szolgáltatási terrzet készít
a tárgyév
tlrárcius 1-jéig, melyet a ferrntartÓijÓváIragyást

követő 15 napon belül közzétesz.

(3) I(iskurnrajsa Város Örrkorrnányzata közttliivelőclési lclaclatait az (1)

rne gi e lölt intézrnérryében

az alábbiak szer itrt haÍározza rtteg:

bekezdésber-r

a) programsZervezés: krrlturális szolgáltatás, szólakoztatás. táborszcrvezós"

e loaclások.
lratrgversenyek. szírrlrázi jellegű és nrás nliilaiú rnr]ivészeti előacliisok,
b) l<özösségi nrtivelőclési szolgáltatás: anratőr rntívészetitevékerrységbenrutatása'
egytittnrúiköclós. prodLrkció létrelrozása. lsnrerelterjesztést. istllet'ctszct.zést
segítő eloac1ások.
szakkörök.
c) kiál1ítások: képző-. ipat-. fotó és egyéb trlűvészeti kiál1ítások szervczése.

rrr

[il<ödtctése.

1brrntartása és

d) óvodás és iskolás korú gyermekek szabaclidős tevékenysÓgének szertezése.

e) az iskolaretldszeren kívtili öntevékerry. önképző, szakképző tarlfulyallok,
élctnrinőséget

és életesélyt i avító tanttlás, felnőttoktatási lehetőségek biztosítása"

fJ a lrátrányos lrelyzetű rétegek kulttrrális elesettségérlek mérséklésc.
g) isrrreretszerző^ atnatőr alkotó, rniivelődő közösségek tevékertységének
tánrogatása,

h) a lrelyi tár'sadalom kapcsolatrendszerétrek, közösségi életének,érclekérvényesítésérrelr

"

segítése, a szabadidő kulturális célúeltoltésélreza feltételek biztosítása,
i) a teleptilés terrnészeti, kultr-rrális közösségi értékeinekközisrrrertté tétele,
a telepü1és1rez

kötődés erősítése, a helyi isnreretek cseréie, közvetítése. a lrelyi
értékeketvéciő és gazc1agító

kezcierl étryezések ösztön zése. lratékorryságának segítése,
-i) a közös rnŰrvelődés, egytittlét. az esztétikai élrrrények közös

nlegélésélreZ^ aZ egyeÍell1es. a
kisebbségi és a helyi kirltr'rra nregisrlerésételosegítő nrűve1őclési
a1l<alnrak lolyarnatos

llizttlsítása,

l() nriivelődési kapcso1atok, egytittrniiköclések építése,gondozása, a'Z irrtézrrrények
lntive1ődési tevékerrységéhezszükséges lrelyi. tér'ségi.r'cgior-,llis,
u,..'agor'es nerr-rzetkcjzi
ka1lcsolatoli építésc.
l) i(iskurrmajsa ttrrisztikai, iciegenforgalrrri ielretoségeir-rel<
fejlesztése.

7.

(1) Az

örrkorrnányzat

rnegál lapodás nregkötésével a

$.

a

köznrűl,eloclési feladatairrak ellátásába" köznlűrvelőclési
Kultv. követelmériyeinek nreglelelo:

a) a

kiskutrnrajsai önkornrányzat lleffl közművelődési alapfblaclatú köznevelési.
teményi i ntézrrrényeit
b) köznrÍivelődési célútársadalnri szervezeteket
c) közrrrŰrvelődési tevékenységi körŰr vállalkozásokat, gazdasági tálsaságol<at, civil
szen'ezeteket
(továbbiakb an: szety ezetek) vonathat be.
l<özgyti

j

(2) Az (l) bekezdésben felsor'olt szervezeteknek a közmtivelőctósi Íbladatellátásba va]ó
ber'onása, az önkornr ányzat által fenntartott irrtézmér'ryekés közösségi szírrtér, színterek által
el tretrr lirtott feladatok teljesítéseérdekéberrtörtéIrlret.

(3)

A

közmtiveloclési rnegállapodás rrregkötését aZ (1) bekezclésben rleglratírrozott

szervezetek kezd emérryezlretik Kiskurrrlraj sa váro s po l gárm e sterén é 1.
(4')

AZ (i)

bekezclésben nreghatározott szervezeteket a r,állalt liözrrrtivelőclési telaclatok
pénzügyi tárrrogatásbatr részesítheti. A périziigyi tátrrogatás llerrl
r'eszél)'eztetheti az örrkor'mányzat áItal rnegvalÓsított közrrlÍivelődósi fulac1atok ellátásírt.
irt'iinyábirrr az önkonnányzat

(5) A közrniivelodési megállapodás nregkötóse alapján tánrogatásban részesiilcl szervezetek
a tárrrogatást biztosító önkorrnányzatnak be- és elszánrolási kötelezettséggel tartozllak a

tánrogatás felhasználásáról

a kiilön

rnegkötitt rnegállapodás szerint.

vorratkozik a szakmai és pérrzügyi részre egyaránt.

E

kötelczettség

(6) Gazdasági társasággal, civii szervezetekkei akkor lehet közrrltivelőclési rrlegállapoclást
kijtrri. lia kiskunma.jsai székhellyel, telephellyel Vagy liciktelephellyel r.enc1eikczik.
tevékerrységikörében a köztrrűvelőclési tevókenység szerepe1, köztártozi.sai tritrcsetlek. il
ltözrniivelődési leladat rnegvalósításában közrernűköclo szórnély a I(r'rltv.-ben tltegkívárrt
szakképzettséggel renclelkezik.

(7) Az

a oivi1 szcrvezetek közrriiívclőclési
ter'ékerrységénektánrogatására célfeladaton pénzeszközt külörrít el. trrelyrrek nrórtékÓt
a
költségvetési r'errdeletberl határozza lleg' s trrelyrrek íélosztásáról rryil',árro s pá1yázat
keretében a képviselő-testület dorrt.
önkornrányzat képviselő-testülete

4. A

kijztttíívelődéssel lta1lcsoIatosfelarlutetItÍÍtÍs Ídrg1li, szenúl1lifgtÍéÍeIei

I$.
(1) Az önkorntárlyzat koznlttvelődési feladatailrak ellátására biztosít|a
az álta1a funntartott
intéznrény rnÍiködésélrez sz|ikséges - aZ alapító okiratbarl rriegjelölt. önkormányzat
tula.jdonát
képezo - irrgatlanokat.
(2) Biztosítja a közösségek szántára az jntéztl'lérryiszírrterek igénybevótelét' A
t'enclszeres
igérrybevételre vonatkozoan az intézmélry rrregállapodást köt a'igénybevevővel.
egyben az

e

gyiittnltíköclés feltételeit rögzítik.

(3) tsiztosída a Konecsrri György Művelődési Központ, Tájház és Városi Körryvtárban
nregfelelő. a törvér'ryben előírt iskolai végzettséggelrendelkezo. a rendeletben. illetve az
alapító okiratban nlegjelölt feladatok ellátását végző szakenrbelek fog1alkoztatását.
(4) Díjnrentesen igérrybe vel-reto szolgáltatások:

a) a közösségi terek (előcsarnok' '... stb.) használata. a kötetlerr társas élet. rrriivelődés
színtereitrek biztosítása,
b) rrapilapolvasás, televízió nézés,
c) tá.jékoztatás az itrtéznrények, valarrritrt a város liulturális rcnc1ezvényeiről (pIakáton,
szóró l aporr, lronl apokon. szetlrélyesen, telefotlotl),
d) ismelette{esztő és (arnatőr) nltivészeti kiállítások,
e) kiá1lítás megnyitók, ismeletteriesztő előadások, közmŰrvelődési progranrok,
Í) FőtéIi Sokadalorrr-Nlajsa Napok és egyéb r,árosi lenclezr,ények"
g) szabadtéri rendezvények és fesztiválprogranrok
]r) teretrr- és eszközlrasználat a lielyi orlkortlányzati, állalni és egyházi felrntartásúr
kiskurlrnajsai székhelyű intózrrrérryek. alapítványok, civil szervez'riel< renclezvótlyei
számára.

(5) Díi1izetésellerrében igérrybe vehető szolgríltatás ok az (4) bekezdésbcn lel
tlenr sorolt
szolgáltatások.

(6) Az (5) bekezdósben nieghatározolt szolgáltatásokr'a fizetési
kötelezcttséget ke1l eloírni c1tj
Íbl'rnában, nrelyrrek összege nem lelret kisebb. lnint az örrköltség összege.
nii;at az örrköltsóg

szárnítás rendjóle votlatkozó belső szabályzatban foglaltak szerint lell nregállapítani.
Al
örrkö1tség rrlagában foglalja egy rendezvétry. i1letve tevékerlység összes
tözvetleltül és
közr''ctettetr Íblrrrerii1ő kiadásait' A kalktrlációs adatokat nrinden évberr
le1ül l<ell vizsgálrri'

5. A

köanííllelődésseI feIurIatetttitris./ittuttszírozúsa
e.

$.

(1)

Kiskr'rrrma.isa Város Önkornrányzatátlak Képviselo-testtilete
a koznr[ivelőcle{ssel
l<apcsolatos fbladatairlak rneg1elelő színvonalúr.ilátáru
érdekéberrór,es l<öltségvetési
r'errcleletéberr - saját forrásból. az e Í-eladatellátás céljára
biztosított áilarni nornlatívátl Íbliil - a
költségvetés lelretőségének fiiggvérryéberl, cle legalább aZ eiőző
évtlek nreglblelő
lragyságt'eIldű összeget biztosít, kivéve,
az önkornrány zat azadott évberi Íbrráslriárryos.
.h7
E ÍbLrások kiegészülrrek a közmtivelőclési
feladatellatásban résztvevő intéznrérryel<, ci'il
sze rvezetek, e gyestiletek, alapítvárryok rnás forráso
kbó l szát mazo bevéte 1ei ve1.

(2) Kiskunrrrajsa Város Önkormányzatának l(épviselő-test|i1ete a
l(otlecsni György
Miivelodési Közporrt' Táj1ráz és Váiosi I(önyvtár' finatrszírozását
évente.

kii1tség'etési

r'encleletébelr biztosíti a.

Etltrek keretein belül:
a) Az intézrnény Íéladate]látását végzo szakalkalmazottak
létszá.rn bérét,iárulékait és egyéb kötelező

és a teclrnikai hátteret biztosító

bér-je1legű juttatásait.

A feladatellátást biztosító éptiletek fenntartási, rrrűködési, felú.iítási koltségeit.
c) A renclezvények és programok szervezéséreközvetlen káltségvetésitárrrogatást kap,
arrrelyet aZ intézrnénykiegészítörrál]ó szakmai pályázatok, alapítványi -egyesiileti
b)

plLrszeszközökkel

és bérleti díjakkal.

d) Az intézmérryáltal elért egyéb bevételek elsősorban a szaknrai nrunka színvotralának

errrelését. a kötelező feladatok közé sorolt rendezvények számának
növelését szolgálja.

(3)

A

közr1rűvelődési megállapoclás keretéberr történő felaclatel1átás sorátr
a f'erirrtartÓ
önkorrrrányzat nrás intézmény,szervezet, egyestilet, alapítvárry
által ellátott Íblaclat szaktnai
köl tségei he z támo gaÍást biztosít.
Ennek mértékétaz éves költségvetési rerrdeletb en határozza ll'eg.

6.

Zúrrj rendelhezések

10
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t'endelet a kihirdetés rrapját kcivető napon lép hatályba.
és lratályát veszti l(iskunrrrajsa
Örrkortnányzatának
önkormány zat
heíyi kc;zrriŰrvelőclés örrkorm1uryzati
feladatellátásáról sző\ő 9/2013.(V.08.) szárrrűönkornrányzati
renclelete.
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l( isk trlrrrtajs a- 2020. 1ébruár 03.

PaÍkós Zsolt
polgrirmester

A
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r'enclelet kjlrirdetve: 2020' Í-ebruár 03.
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