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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./…. (…..) önkormányzati rendelete
a közművelődés helyi szabályozásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A.
§-ban kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7. pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. § (2) bekezdésében, 76. § (1) és (2)
bekezdésében, 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 2/2018. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1.2.1.
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és
Rendészeti Bizottság, az 5. melléklet 3.2.1. pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet célja, hogy Ózd város lakossága közösségi művelődési érdekeinek,
kulturális szükségleteinek és a település hagyományainak figyelembe vételével
meghatározza Ózd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által
ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint a feladatellátás
formáját, módját és mértékét.
(2) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásainak
ellátásában résztvevő természetes személyekre, szervezetekre, gazdasági
társaságokra, valamint a közösségi színterek, közművelődési intézmények
fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.
2. §
(1) Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdésében foglalt
közművelődési alapszolgáltatások teljes körét biztosítja.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatásokkal
kapcsolatos feladatait az általa fenntartott, költségvetési szervként működő Ózdi
Művelődési Intézmények útján látja el, az Ózdi Művelődési Intézmények Városi
Művelődési Központ (3600 Ózd, Gyár út 4.) telephelyén keresztül.
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3. §
(1) Közművelődési megállapodást az Önkormányzat a 2. § (1) bekezdésben
meghatározott közművelődési feladatok ellátására olyan – a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény követelményeinek megfelelő – természetes személlyel,
szervezettel, gazdasági társasággal, egyéni vállalkozóval köthet, amelynek igazolt
módon nem áll fenn köztartozása.
(2) A közművelődési megállapodás megkötése előtt a szervezet, gazdasági társaság,
egyéni vállalkozó köteles alapszabályában, alapító okiratában, vagy tevékenységei
körei közt meghatározott közművelődési célt, tevékenységet, vagy az általa
nyújtandó közművelődési alapszolgáltatást hiteles dokumentummásolattal és a
legfőbb döntéshozó szervének a feladatellátás szándékáról szóló döntésével
igazolni.
(3) A közművelődési megállapodás legalább egy évre köthető. A közművelődési
megállapodás alapján járó támogatást, a felhasználás és az elszámolás feltételeit az
Önkormányzat külön szerződésben állapítja meg.
(4) Az Önkormányzattal közművelődési megállapodást kötött szervezetek a
megállapodásban foglaltak alapján kötelesek az ellátott tevékenységükről
beszámolni.
4. §
(1) Az Önkormányzat a 2. § (1) bekezdés szerinti feladatok ellátását – éves
költségvetésében elkülönítetten – az alábbiak szerint finanszírozza:
a) A feladatellátásban részt vevő természetes személyek, szervezetek, gazdasági
társaságok, egyéni vállalkozók támogatása:
aa) Az Önkormányzat által alapított, közművelődési feladatot ellátó, vagy
részben közművelődési feladatokat is ellátó szervezetek, gazdasági
társaságok támogatása.
ab) Közművelődési megállapodások alapján természetes személyek, valamint
nem az önkormányzat által alapított szervezetek, gazdasági társaságok
támogatása.
b) Feladatfinanszírozás:
ba) Kiemelt jelentőségű városi rendezvények, kulturális művészeti rendezvények
támogatása.
bb) Ózdi székhellyel, telephellyel rendelkező és tevékenységét Ózdon kifejtő
helyi civil szervezetek támogatása.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdés szerinti közművelődési támogatásokat az adott
tárgyév költségvetési rendeletében állapítja meg.
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5. §
Az Önkormányzat, valamint a 2 §. (2) bekezdése szerinti intézmény a közművelődési
feladatok ellátása során együttműködnek:
a) a szakmai minisztériummal,
b) a szakmai intézetekkel,
c) országos és területi közművelődési szakmai szolgáltató szervezettel,
d) a város köznevelési intézményeivel,
e) a Miskolci Egyetemmel,
f) a sajtóval,
g) mindazon civil szervezetekkel és intézményekkel, amelyekkel az önkormányzat
közművelődési megállapodást köt, vagy kulturális feladatainak ellátása során
támogat,
h) települési nemzetiségi önkormányzatokkal,
i) az egyházakkal.
6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a közművelődés helyi szabályozásáról szóló 18/2000. (VI.7.)
önkormányzati rendelet.

dr. Almási Csaba
jegyző

Janiczak Dávid
polgármester
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2000-ben alkotta meg a
közművelődés helyi szabályozásáról szóló 18/2000. (VI.7.) önkormányzati rendeletét,
melyet az elmúlt évek során a jogszabályi előírások változásaihoz igazodva módosított.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult.tv.) legutóbbi
módosításából és a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési
intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.)
EMMI-rendelet (továbbiakban: Rendelet) hatályba lépéséből következő jogszabályi
változások szükségessé tették a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet ismételt
felülvizsgálatát.
A Kult.tv. 83/A. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat a helyi
társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e
törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján - a Közművelődési Kerekasztallal
és a települési nemzetiségi önkormányzatokkal való egyeztetést követően - rendeletben
határozza meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint
feladatellátásának formáját, módját és mértékét. A (2) bekezdés előírja a rendelet
ötévente történő felülvizsgálatát. A városban Közművelődési Kerekasztal jelenleg nem
működik, így az egyeztetés az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és az Ózdi
Német Nemzetiségi Önkormányzattal került lefolytatásra.
A korábbi törvény kötelező közművelődési feladatellátásról és ellátandó
feladatokról rendelkezett, a módosított Kult.tv. törvény és az új Rendelet közművelődési
alapszolgáltatásokról szól, melyet az önkormányzatoknak hozzáférhetővé kell tenniük a
település lakói számára. Az új Kult.tv. a közművelődési alapszolgáltatások biztosítását
a települések lélekszámának illetve típusának megfelelően szabályozza. Szintén
újdonság az a részletesség, amellyel a két jogszabály meghatározza az egyes
intézménytípusok minimális tárgyi és személyi követelményeit, valamint az, hogy
részletesen kifejti, hogy melyik alapszolgáltatási körbe milyen tevékenység tartozik.
A Kult.tv. 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 Kult.tv. 76. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat kötelező
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feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a (3) bekezdés taglalja a
közművelődési alapszolgáltatások körét, melyek az alábbiak:
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) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
f) a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.
A Kult.tv. 76. § (6) bekezdése alapján 5.000 fő feletti településen a fenti felsorolás a)
pontja szerinti alapszolgáltatás mellett további két alapszolgáltatás ellátása kötelező.
Ózd Város Önkormányzata által fenntartott Ózdi Művelődési Intézmények Gyár út 4.
alatti telephelye – az Ózdi Művelődési Intézmények Városi Művelődési Központ –
valamennyi alapszolgáltatást ellátja és biztosítja a lakosság számára.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetet megtárgyalni és
elfogadni szíveskedjen!
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RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §-hoz
A rendelet célját és hatályát határozza meg.

2. §-hoz
Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások körét és az ellátás
módját határozza meg.
3. §-hoz
A közművelődési feladatok megvalósításáról szóló Közművelődési megállapodás
megkötésének lehetőségét, formáját és módját határozza meg.
4. §-hoz
A közművelődési feladatellátás finanszírozási lehetőségeit szabályozza.
5. §-hoz
A közművelődésben együttműködő partnereket sorolja fel.

6. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.
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TÁJÉKOZTATÁS ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATRÓL
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján
1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./…. (…..) önkormányzati
rendelete a közművelődés helyi szabályozásáról
2. A képviselő-testületi ülés időpontja:
2019. szeptember 26.
3. Társadalmi hatások:
A közművelődési rendelet megalkotásának alapvető célja annak meghatározása, hogy a
Kult.tv.-ben foglalt közművelődési alapszolgáltatásokat hogyan, milyen mértékben és
módon látja el az önkormányzat. Az Önkormányzat a rendelet-tervezetben valamennyi
alapszolgáltatás ellátását vállalja, így az nagy mértékben meghatározza Ózd város
lakóinak művelődési, szabadidő eltöltési szokásait. Ózd méretéből, járás központi
szerepéből adódóan a rendelet hatással lehet a környező településen lakók életére is. A
rendelet társadalmi hatása jelentős.
4. Gazdasági hatások:
A rendelet-tervezet elfogadásának közvetlen gazdasági hatása nincs, városmarketing
szempontból a jó kulturális élet vonzhatja a turisztikai befektetőket.
5. Költségvetési hatások:
Mivel a közművelődési feladatellátáshoz kapcsolódó finanszírozás nem változik, így
továbbra is a város költségvetésében plusz forrásokat kell biztosítani a közművelődési
alapszolgáltatásokat biztosító Ózdi Művelődési Intézmények működtetéséhez, a vállalt
feladatfinanszírozások biztosításához. Mindezek érdekében keresni kell a kulturális
területen ható pályázati lehetőségeket.
6. Környezeti következmények:
A rendelet-tervezet elfogadásának nincs környezeti következménye.
7. Egészségi következmények:
A rendelet-tervezet elfogadásának nincs egészségi következménye.
8. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendelet-tervezet elfogadásának nincs adminisztratív hatása.
9. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
A Kult.tv. 83/A. § (1) bekezdése előírja a rendelet megalkotását, míg a (2) bekezdés
rendelkezik a kötelező 5 évenkénti felülvizsgálatról.
10. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételei:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek adottak.
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