Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelete
a közművelődésről
(Egységes szerkezetbe foglalva. 2020. április 1-től hatályos állapot.)
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott jogalkotói hatáskörében, 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, figyelemmel a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a
közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI
rendeletben foglaltakra a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § Pécel Város Önkormányzata (a 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
javítja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást, valamint azok megvalósításában részt vevő
intézmények és szervezetek támogatását.
2. § A rendelet a helyi művelődési és kulturális igények figyelembevételével - a helyi hagyományok,
lehetőségek és sajátosságok alapján - egységes alapelvek szerint határozza meg az Önkormányzat által
támogatott, megszervezett közművelődési alapszolgáltatások körét, azok ellátásának módját és feltételeit, a
szakmai és a finanszírozási alapelveket, jogszabályi keretet teremt a közösségi művelődéshez méltó
környezet és infrastruktúra biztosításához, a helyi hagyományok ápolásához, a helyi közösségek,
személyiségek szerepének növeléséhez, a helyi értékek védelmének erősítéséhez, a helyi kulturális élet
nyilvánosságának fokozásához.
3. § Az Önkormányzat elismeri, hogy a település minden lakójának joga van kulturális örökségünk
megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális
értékek birtokbavételéhez szükséges esélyegyenlőséghez. Ezek biztosítását az Önkormányzat kötelező
feladatának tekinti.
4. § A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat elősegíti és igényli a civil közösségek,
szervezetek, természetes személyek, valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságok
közreműködését.
5. § A rendelet személyi hatálya kiterjed:
a) az Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményre,
b) az Önkormányzat által alapított vagy támogatott közművelődési célú tevékenységet folytató gazdasági
társaságokra,
c) az Önkormányzattal közművelődési megállapodást kötött szervezetekre, természetes személyekre,
d) az Önkormányzat által támogatásban részesített közművelődési célú tevékenységet folytató személyekre,
és
e) az a)-d) pontokban meghatározottak által nyújtott közművelődési szolgáltatások igénybe vevőire.
2. Az Önkormányzat által vállalt közművelődési feladatok és
azok ellátásának szervezeti keretei
6. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatain belül a következő közművelődési alapszolgáltatásokat
szervezi meg:
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,
d) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott közművelődési feladatokon túl támogatja:
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási
lehetőségek megteremtését,
b) a város szellemi vonzerejének növelését, a lakosság életminőségének javítását,
c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúrák megismertetését, a különböző kultúrák közötti
kapcsolatok kiépítését és fenntartását, a nemzetiségi önkormányzat kulturális eseményeinek segítését,
d) a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltéséhez, az igényekhez alkalmazkodó színes és változatos
lehetőségek, rendezvények szervezését,
e) a különböző életkorú és értékrendű civil közösségek működésének pályázati úton való támogatását,
f) a testvérvárosi kapcsolatrendszer kulturális célú kiterjesztését,
g) hátrányos helyzetű személyek kulturális lemaradásának mérséklését.
(3) A megfelelő tájékoztatás biztosítása érdekében az Önkormányzat gondoskodik arról, hogy
a)1 a közművelődési programokról szóló tájékoztatók, felhívások eljussanak a helyi sajtóhoz,
b) a közművelődési programokról szóló tájékoztatók, felhívások megjelenjenek az Önkormányzat
honlapján.
(4) Az Önkormányzat az (1) és (2) bekezdésben meghatározott közművelődési feladatai ellátása érdekében
a) működteti az általa alapított és fenntartott közművelődési intézményt, a Lázár Ervin Városi Könyvtárat
és Szemere Pál Művelődési Házat (a továbbiakban: Művelődési Ház),
b) civil pályázati rendszert működtet,
c) 2
(5) Az Önkormányzat az (1)-(2) bekezdésben szereplő közművelődési feladatainak ellátása érdekében a
következő közművelődési színtereket működteti:
a) Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház (2119 Pécel, Isaszegi út 3.),
b) Kúria Rendezvényház (2119 Pécel, Kossuth tér 5.).
(6) Az Önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:
a) az Önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézményekkel,
b)3 az Önkormányzat területén működő
ba) közművelődési célú társadalmi és civil szervezetekkel,
bb) egyházi szervezetekkel,
bc) közművelődési tevékenységet is ellátó vállalkozásokkal, gazdasági társaságokkal,
bd) nemzetiségi önkormányzattal.
(7)4 Az Önkormányzat a jogszabályok keretei között felügyeli és ellenőrzi az általa alapított közművelődési
feladatokat ellátó Művelődési Házat.
3. A közművelődés finanszírozásának alapelvei
7. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, melynek forrásai:
a) a központi költségvetési támogatás,
b) saját bevétel,
c) pályázati pénzeszközök,
d)5 a Művelődési Ház szolgáltatásaiért fizetett díjak.
(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatai ellátása, céljainak megvalósítása érdekében a péceli
székhelyű, vagy országos, regionális, megyei szervezetek péceli szervezettel is rendelkező, valamint nem
péceli székhelyű, de tevékenységével Pécelen is ható kulturális feladatokat ellátó jogi személyeket az
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A 6. § (3) bekezdés a) pontja a 10/2020. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg. Hatályos
2020. április 1.
A 6. § (4) bekezdés c) pontját hatályon kívül helyezte a 10/2020. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése
2020. április 1-vel.
A 6. § (6) bekezdés b) pontja a 10/2020. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg. Hatályos
2020. április 1.
A 6. § (7) bekezdése a 10/2020. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg. Hatályos 2020.
április 1.
A 7. § (1) bekezdés d) pontja a 10/2020. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg. Hatályos
2020. április 1.

önkormányzat pénzügyi támogatásairól szóló 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendeletében foglaltak
szerint, évente pályázati úton pénzügyi támogatásban részesítheti.
(3) Az Önkormányzat biztosítja a „Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat” elnyeréséhez szükséges
önrészt.

4. Záró rendelkezések
8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Pécel Város Önkormányzat Képviselőtestületének a közművelődésről szóló 29/2001. (XI. 22.) számú rendelete.
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polgármester

Oláh János
jegyző

A rendeletet 2019. március 5. napján kihirdettem.

Oláh János
jegyző

