Sándorfalva Város Önkormányzata Képviselı-testületének
a helyi közmővelıdési feladatok ellátásáról
33/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete1
(egységes szerkezetben)
Sándorfalva Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közmővelıdést olyan
értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, mely a lakosság életminıségét javíthatja,
ezért a helyi közmővelıdési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak védelmérıl és a
muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997.
évi CXL. törvény (továbbiakban: Tv.) 77. §-a és a helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet
alkotja.
A közmővelıdési feladatok ellátásának célja
1. §
(1) Jelen rendelet célja, hogy a helyi társadalom mővelıdési és kulturális igényeinek
figyelembe vételével - a helyi hagyományok, lehetıségek és sajátosságok alapján egységes alapelvek szerint határozza meg az általa ellátott, illetıleg támogatott
közmővelıdési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és a
finanszírozási alapelveket, továbbá, hogy jogszabályi keretet teremtsen a közösségi
mővelıdéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosításához a város
hagyományainak ápolásához, a helyi társadalom kiemelkedı közösségei, személyiségei
szerepének növeléséhez, a helyi értékek védelmének erısítéséhez, a helyi kulturális
nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez.
(2) A kulturális élethez kötıdı további önkormányzati célok:
a) a nemzeti, regionális és kistérségi stratégiák kialakításakor a város és városkörnyék
kulturális érdekképviselete, az esélyegyenlıség szolgálata;
b) a város sajátos kulturális értékei jellegzetességeinek megırzése, ezen értékek kutatása
és közkinccsé tétele,
c) a város népességmegtartó erejének megırzése, illetve növelése;
d) a lakosság közösségi és képességfejlesztı erıinek, törekvéseinek szolgálata,
támogatása;
e) a város kulturális arculatának kialakítása a lakosság polgárosodásának elısegítése.
Alapelvek
2. §
(1) A város minden polgárának és közösségének joga, hogy
a) megismerje a kulturális örökség javait és ezek jelentıségét a történelem
alakulásában,
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b) a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismerete formálásában, valamint - a
rendelkezésre álló eszközök útján - ezen értékek védelmével kapcsolatos
ismereteket megszerezze;
c) biztosítva legyen részére a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges
esélyegyenlıség,
d) igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közmővelıdési intézmények
nyújtotta, valamint a közmővelıdési megállapodásokban szereplı szolgáltatásokat;
e) gyarapítsa mőveltségét, készségét, közösségi, mővelıdési céljainak megvalósítása
érdekében az önkormányzat közmővelıdési partnereitıl, színteret, szakmai,
szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.
(2) Az Önkormányzat közmővelıdési feladatait közmővelıdési koncepció alapján végzi.
Minden évben költségvetési rendeletében meghatározottak szerint vállalja, és támogatja a
közmővelıdési feladatokat.
(3) Az Önkormányzat a városban kialakult mővelıdési hagyományokra, a város fejlesztési
koncepciójára, valamint az intézmények, civil közösségek és a lakosság tevékenységére
alapozva, a közmővelıdés sajátos eszköz-és intézményrendszerével biztosítja feladatainak
ellátását.
A rendelet hatálya
3. §
E rendelet hatálya kiterjed:
a) Sándorfalva város lakosságára,
b) a közmővelıdési intézmények nyújtotta szolgáltatásokat igénybe vevıkre,
c) az Önkormányzat által fenntartott közmővelıdési, közgyőjteményi intézményekre,
azok fenntartójára, mőködtetıjére és alkalmazottaira,
d) Sándorfalva város közigazgatási területén mőködı civil szervezetek, vállalkozók által
közmővelıdési megállapodás keretében végzett tevékenységekre,
e) Sándorfalva város közigazgatási területén mőködı, az Önkormányzat áltan kiemelten
vagy pályázati eljárás keretében támogatott kulturális célú civil szervezetekre,
f) egyéb szervezetek, intézmények – az Önkormányzat által támogatott – kulturális,
közmővelıdési célú feladatvállalásaira.

Az Önkormányzat közmővelıdési feladatai
4. §
(1) Sándorfalva Város Önkormányzatának kötelezı feladatának tekinti (2)-(9) bekezdésben
megjelölt közmővelıdési tevékenységek támogatását az éves költségvetési rendeletében
meghatározott keretek között:
(2)

Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok,
életminıséget és életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek, népfıiskolák
megteremtése:

a) a helyi lakosság élet- és munkaképességének növelése érdekében a munkanélküliek
számára átképzéshez, szakmaszerzéshez, szakképzı tanfolyamok szervezése a
megfelelı szervekkel együttmőködve
b) a mindennapi élet gazdaságosságát fejlesztı, közhasznú, praktikus tanfolyam,
bemutatók, akciók szervezése (pl. szabó-varró, sütı-fızı, barkács, stb.)
c) a speciális helyzető népességcsoportok gondjaihoz igazodó ismeretek, képességek,
önsegítı, öntevékeny lehetıségek felkutatása, mővelıdési közösségeinek szervezése
d) az iskolai képzést kiegészítı tanfolyamok szervezése (pl. nyelvi, képességfejlesztı,
környezetnevelı, stb.)
e) a mentális kultúrát, önismeretet fejlesztı alkalmak, tanfolyamok, táborok szervezése,
bemutatók, konzultációk, fórumok kínálata
f) természetbarát, környezetvédı közösség életrehívása, népszerősítése, segítése
g) aktuális kérdésekrıl népfıiskola, szabadegyetem, akadémia, szeminárium, szellemi és
vitafórum kínálata.
(3) Sándorfalva környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása:
a) a település, a régió természeti, környezeti, kulturális és közösségi értékeinek és azok
állapotának, adottságainak közismertté tétele a helyi tudás, a lokálpatriotizmus
erısítése érdekében: helyi információk cseréje (pl. helyi újság, kábeltelevízió, stb.), a
helyi értékeket védı, gazdagító összefogások ösztönzése, hatékonyságának segítése
(pl. helytörténeti és településismertetı kiállítások, helyi ünnepi alkalmak biztosítása,
mősorok, falunap, bemutatók, találkozók, ötletbörzék, fesztiválok, tudományos
emlékülések, versenyek, vetélkedık, stb.)
b) a közösségi emlékezet gazdagításához a település eseményeirıl dokumentumok
ırzése, közismertté tétele (országos, régiós és helyi médiák anyagai, plakátok,
szóróanyagok, testületi anyagok, stb.)
c) a helyi társadalom kiemelkedı közösségeinek, kiemelkedı személyiségei
tevékenységének méltatása, tekintélyének ismertté tétele, szerepük növelése.
(4) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elısegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása:
a) az élet minıségének gazdagításához, az ünnep örömeihez, az esztétikai élmények
megéléséhez az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi, valamint a
helyi kultúra értékeinek megismertetése mővelıdési alkalmakon, folyamatokon
keresztül (pl. színházi elıadások, hangversenyek, mővészeti kiállítások kínálata,
irodalmi estek, filmklubok, mővészeti baráti körök szervezése, stb.)
b) hagyományırzı közösségek életre hívása, mőködtetése, segítése, találkozók,
fesztiválok rendezése (pl. citera, népdal, néptánc, hímzı, tárgyalkotó, stb.)
c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi, valamint a helyi ünnepek
közismertté tétele, a közmővelıdés lehetıségeivel élményeinek gazdagítása,
hatékonyságának támogatása (pl. Március 15., Városnap, Idısek Világnapja, stb.)
d) a különbözı korosztályok eltérı szórakozási és közösségi igényeihez kulturált
lehetıségek biztosítása, kisközösségek szervezése, támogatása
e) a helyi kulturális turizmus tudatosságának ösztönzése a helyi, regionális kulturális
turizmus lehetıségeinek felkutatásával, a helyi társadalom különleges értékeinek
bemutatásával (pl. nemzetközi, országos és regionális rendezvények szervezése,
nemzetközi, országos és regionális rendezvényeken Sándorfalva képviselete, stb.)
(5) Az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének támogatása:

a) amatır mővészeti csoportok, körök, tanfolyamok, alkotó mőhelyek, kézmőves
tevékenységek szervezése, irodalmi, olvasó-önképzı körök, filmklubok, alkotó táborok
kínálata
b) a népmővészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához ének, zene,
táncegyüttesek, a népi iparmővészeti képességek fejlesztéséhez öntevékeny körök
szervezése, mőködésük segítése (pl. tanfolyamok, nyári táborok szervezése, mővekbıl
bemutatók, kiállítások szervezése)
c) a kiemelkedı tehetségő helyi alkotók közismertté tétele, szakmai fejlıdésük segítése,
d) ismeret- és készségfejlesztéshez (pl. győjtı, modellezı, barkács, stb.) körök szervezése,
összefogása.
(6) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése:
a) a település különbözı életkorú, érték- és érdekrendszerő civil közösségeinek igény
szerinti segítése, mővelıdési szándékainak támogatása (pl. fórumok, bemutató
estek, közös akciók szervezése, pályázatok figyelése és írása, stb.)
b) a civil közösségek közismertségének gondozása, bemutatkozó fórumok, különbözı
funkciójú érdekérvényesítı alkalmak, találkozók szervezése, a civil közösségek
között együttmőködés kezdeményezése
c) szolidáris akciók fogadása, gondozása
d) a különbözı rétegek és korosztályok ismerkedési, együttmőködési alkalmainak,
tevékenységeinek kimunkálása, támogatása
e) az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, mővelıdési kezdeményezéseinek
kiemelt gondozása, intézményi segítése
(7) A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése:
a) tájékoztatási, együttmőködési, mővelıdési alkalmak kialakítása, találkozók
szervezése a helyi lakosság, a helyi közösségek egymás közötti, valamint a
különbözı intézmények, szerveztek (oktatási, közgyőjteményi, egészségügyi,
szociális, közellátó, szolgáltató, gazdasági, kommunikációs, stb.) vezetıi,
képviselıi között,
b) a közmővelıdési és a helyi mővészeti élet mecénásaival együttmőködés kialakítása
c) kapcsolat építése a közmővelıdés megyei, országos szervezeteivel,
kutatóbázisaival,
d) kapcsolat építése a határon túli magyarság mővelıdési közösségeivel, a
testvértelepülések kulturális intézményeivel, civilszervezeteivel, öntevékeny
köreivel (pl. Románia, Szerbia, Svájc, Németország, Amerikai Egyesült Államok,
stb.)
(8) A szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása feladatkörben:
a) a közmővelıdési intézményekben, közösségi színterekben a lakosság
tájékozódásához,
közösségi
mővelıdéséhez,
alkotó
tevékenységéhez,
rekreációjához a célnak megfelelı esztétikus, célszerő környezet és infrastruktúra
biztosítása
b) az adott tevékenységeket segítı szakemberek biztosítása
(9) Egyéb mővelıdési lehetıségek biztosítása feladatkörben:
a) a közmővelıdési intézményben, közösségi színtérben sajtótermékek, könyv, zeneiés video anyagok, dokumentumok, színház- és hangversenyjegyek, stb. árusítása,
árusításának segítése,

b) információk győjtése, közismertté tétele a település oktatási, közgyőjteményi,
kisebbségi, etnikai, egyházi intézmények civil vállalkozói által kínált mővelıdési
lehetıségekrıl,
c) családi rendezvények szervezése (pl. esküvı, névadó, stb.),
d) a település amatır csoportjainak menedzselése,
e) a lakosság különleges kulturális értékei bemutatásához, cseréjéhez évi
rendszerességő alkalmak biztosítása,
f) közhasznú kiállítások rendezése, vándoroltatása,
g) a helyi médiák szervezıivel, szerkesztıivel kapcsolat kiépítése,
h) hazai, külföldi mővelıdési eseményekre (mőemlékekhez, múzeumokba,
könyvtárakba, színházi elıadásokra, fesztiválokra, stb.) turistautak lehetıségeinek
kínálata, szervezése,
i) tájékoztatás biztosítása a régió környezeti, kulturális nevezetességeirıl,
j) helyi idegenvezetés, a helyi kulturális turizmus lehetıségeinek ösztönzése,
k) információkínálat a turizmus, kiemelten a falusi turizmus lehetıségeirıl,
l) a lakossági, intézményi és egyéb hirdetésekhez közmővelıdési, közösségi színtér
biztosítása, gondozása,
m) jeles napokon aktuális börzék, ajándékvásárok, sokadalmak szervezése,
n) fénymásolás és egyéb sokszorosítási lehetıség kínálata,
o) számítógép, adatbázis, Internet, stb. használati lehetıségeinek biztosítása.
Az Önkormányzat közmővelıdési feladatellátásának szervezeti keretei
5. §
Az Önkormányzat közmővelıdési feladatait:
a) közmővelıdési intézmény fenntartásával,
b) közmővelıdési megállapodások megkötésével,
c) közmővelıdési feladatokat ellátó szervezetek támogatásával látja el.
6. §
(1)2 Az önkormányzat kötelezı közmővelıdési feladatait elsısorban az általa fenntartott
és önállóan mőködı költségvetési szervként mőködtetett Sándorfalvi Kulturális
Központ (továbbiakban: Kulturális Központ) elnevezéső közmővelıdési intézmény
látja el, az alábbi telephelyein:
a) 1. számú telephely: 6762 – Sándorfalva, Ady Endre utca 7. szám,
Budai Sándor Mővelıdési Ház,
b) 2. számú telephely: 6762 – Sándorfalva, Dózsa György utca 2. szám,
Petıfi Emlékkönyvtár,
c) 3. számú telephely: 6762 – Sándorfalva, Kolozsvári utca 25. szám,
Budai Sándor Emlékház és Tájház,
d) 4. számú telephely: 6762 – Sándorfalva, Széchenyi utca 24. szám,
Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ,
e) 5. számú telephely: 6762 – Sándorfalva, Szabadság tér 6. szám,
Pallavicini Kastély.”
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(2) A Kulturális Központ alapító okiratát jelen rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.
A közmővelıdési megállapodás megkötésének feltételei
7. §
( 1) A Képviselı-testület, az Önkormányzat által fenntartott Kulturális Központ által el nem
látható közmővelıdési feladatok elvégzésére közmővelıdési megállapodást köthet:
a) Sándorfalva város közigazgatási területén mőködı, nem önkormányzati
közmővelıdési intézményekkel,
b) Sándorfalva város közigazgatási területén mőködı nem önkormányzati és nem
közmővelıdési alapfunkcióval, de jelentıs közmővelıdési tevékenységkörrel
rendelkezı intézményekkel,
c) az Önkormányzat nem közmővelıdési alapfeladatú oktatási intézményeivel,
d) közmővelıdési célú társadalmi szervezetekkel
e) közmővelıdési célú vállalkozásokkal.
(2) Közmővelıdési megállapodás megkötését megelızıen meg kell megvizsgálni az
önkormányzati intézményi feladatellátás lehetıségét.
(3) Közmővelıdési megállapodás csak azzal köthetı, aki:
a.
rendelkezik az Önkormányzat székhelyén bejelentett állandó lakóilletıleg székhellyel,
b.

legalább három éve folyamatos közmővelıdési tevékenységet folytat,

c.
30 napnál nem régebbi igazolást nyújt be arra vonatkozóan, hogy 60
napnál régebbi lejárt köztartozása nincsen,
d.
részletes szakmai koncepciót nyújt be a pályázni kívánt feladat
ellátására.
(4) Jogi személyekre vonatkozó további feltétel:
a) a jogi személy közmővelıdési céljának és tevékenységének alapszabályban
illetıleg alapító okiratban való szerepeltetése, ezen dokumentumok hiteles
másolatának benyújtása,
b) a legfıbb döntéshozó szervének a feladatellátás szándékára vonatkozó, 30 napnál
nem régebbi döntése, az errıl szóló jegyzıkönyvi kivonat és jelenléti ív hiteles
másolatának benyújtása.
(5) Egyéni vállalkozóra vonatkozó további feltétel:
a.) három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány csatolása,
b.) érvényes vállalkozói igazolvány és felsıfokú közmővelıdési szakirányú
végzettség oklevele, vagy 30 napnál nem régebbi hiteles másolatuk benyújtása.
(6) A közmővelıdési megállapodás kötelezı tartalmi elemeit a rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.

Közmővelıdési tevékenység pályázati úton történı támogatása

8. §
(1) Az Önkormányzat e rendeletében meghatározott feladatait, vagy egyéb közmővelıdési,
kulturális feladatokat ellátó jogi személyeket és civil szervezeteket (továbbiakban együtt:
közmővelıdési szervezetek) évente pályázati úton, közmővelıdési céllal pénzügyi
támogatásban részesíthet a költségvetési rendeletében évente meghatározott mértékig.
(1) A közmővelıdési szervezetek az Önkormányzat éves költségvetési rendeletének
elfogadását megelızıen a tárgyév január 31. napjáig nyújthatják be támogatási igényüket
az adott évre tervezett szakmai és pénzügyi terv bemutatásával, elızetes
költségtervezettel.
(2) Az egyes közmővelıdési szervezetek támogatásának összegérıl, és a támogatási
szerzıdés megkötésérıl a Képviselı-testület dönt. A támogatási szerzıdést jelen rendelet
2. számú függeléke tartalmazza.
(3) A Képviselı-testület a támogatások odaítélésénél a következı szempontokat veszi
figyelembe:
a) elsısorban a Sándorfalván mőködı közmővelıdési szervezet részesülhet
támogatásban,
b) a közmővelıdési szervezet céljainak a települési közmővelıdési koncepció
célkitőzéseivel való összhangja,
c) az ellátott közmővelıdési tevékenység településen belüli tradíciói,
d) eredményessége,
e) technikai feltételek megléte és minısége.
(4) A támogatási szerzıdés megkötésének együttes feltétele:
a) a bíróság által a közmővelıdési szervezet hatályos adatairól kiállított, 30 napnál nem
régebbi kivonat eredeti példányának benyújtása,
b) a közmővelıdési szervezet alapító okiratában szereplı célok megfelelnek a város
közmővelıdési koncepciójában meghatározott céloknak, a támogatás cél-és
feladatrendszerének,
c) amennyiben valamely hatósági engedély szükséges, azzal rendelkezik,
d) a közmővelıdési szervezet képviselıjének írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan,
hogy a szervezetnek 60 napon túli lejárt köztartozása (adók, járulékok) nincs, és
e) az elızı évi támogatási összeg felhasználásáról a tárgyévet követı év január 20.
napjáig pénzügyi beszámolóját, valamint a szakmai és pénzügyi tevékenységérıl szóló
tájékoztatóját benyújtotta, és a Képviselı-testület azt elfogadta.
(5) Nem adható támogatás, illetıleg az Önkormányzat a már megkötött támogatási
szerzıdéstıl elállhat, amennyiben a közmővelıdési szervezet:
a) elızı évi támogatását nem a megjelölt célra használta fel,
b) a támogatás igénylésekor valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott,
c) mőködését a bíróság felfüggesztette, ellene csıd-, vagy felszámolási eljárás van
folyamatban, vagy
d) elhatározta jogutód nélküli megszőnését, vagy megszőnését a bíróság jogerısen
elrendelte.

(6) A támogatás folyósítását fel kell függeszteni, ha a közmővelıdési szervezet 60 napon túli,
lejárt köztarozással rendelkezik, annak megfizetéséig. Amennyiben 60 napon belül nem
tesz eleget a fizetési kötelezettségének, az Önkormányzat a támogatási szerzıdéstıl eláll.
(7) A támogatási szerzıdéstıl történı elállás esetén, a szerzıdés a megkötésének idıpontjára
visszaható hatállyal megszőnik, és a támogatott közmővelıdési szervezet a már folyósított
támogatást 30 napon belül egy összegben köteles visszafizetni.
(8) A közmővelıdési szervetek a céljellegő támogatásról kötelesek elszámolást adni a
támogatási szerzıdésben rögzítetteknek megfelelıen. Az Önkormányzat jogosult és
köteles a felhasználást és az elszámolást ellenırizni.
(9)

A valótlan vagy hamis
adatokat közlı, illetıleg ilyen nyilatkozatot tevı
közmővelıdési szervezetet a Képviselı – testület legfeljebb két évre kizárja a
közmővelıdési célú támogatásokra kiírt pályázati eljárásból.

A közmővelıdési tevékenység irányítása és ellenırzése
9. §
(1) A Tv. és e rendelet által meghatározott közmővelıdési feladatokkal kapcsolatos fenntartói,
felügyeleti és egyéb jogköröket a Képviselı-testület gyakorolja.
(2) Az Önkormányzat fenntartásában lévı Kulturális Központ szakmailag önállóan látja el
tevékenységét az alapító okiratában foglaltak szerint.
(3) A Kulturális Központ minden év február 28. napjáig elkészíti, és benyújtja a tárgyévre
vonatkozó éves munkatervét. A munkaterv rögzíti az intézmény konkrét feladatait, a
tárgyév munkaprogramját, és annak költségvetési tervét, továbbá tartalmazza elızı év
értékelését .
(4) A Képviselı-testület legközelebbi rendes testületi ülésén dönt a munkaterv
jóváhagyásáról.
(5) A Kulturális Központ munkájáról, a közmővelıdési megállapodásban részt vevık pedig a
megállapodásban rögzített feladatok teljesítésérıl a Képviselı-testület munkatervében
meghatározottak szerint beszámolnak.

A közmővelıdési feladatok finanszírozása
10.§
(1) Az Önkormányzat a közmővelıdéssel kapcsolatos kötelezı feladatait költségvetésébıl
finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésbıl származó
normatív állami hozzájárulás, a központosított elıirányzatokból származó összeg és az
elkülönített állami pénzalapokból, a különbözı alapítványokból pályázati úton elnyerhetı
támogatás, valamin egyéb bevétel.

(2) Az Önkormányzat a központi költségvetési forrásból - a a könyvtári és közmővelıdési
érdekeltségnövelı támogatásról szóló jogszabály alapján kiírt pályázathoz - a pályázat
elnyeréséhez szükséges önrészt a mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza
meg. A keretösszeg megállapításánál törekedni kell arra, hogy az elızı évi elıirányzatnál
lehetıleg kevesebb összeg ne kerüljön megállapításra.
(3) Az Önkormányzat a Kulturális Központ éves költésvetését tekintve bázis- és
feladatfinanszírozást végez:
(4) A bázisfinanszírozás keretében az Önkormányzat finanszírozza:
a) A Kulturális Központ telephelyei üzemeltetésének alapvetı mőszaki, technikai
feltételei megteremtésének, az épületek mőködıképessége megırzésének,
korszerősítésének költségeit, legalább az elızı évi energia, közüzemi és a
karbantartási költségei inflációval megemelt összgével,
b) az intézmények alapfeladataiban meghatározott tevékenységek ellátásához a
jogszabályok-különös tekintettel a Tv 93. §-a-alapján meghatározott, a tárgyév január
1-jei létszámának bérezéséhez szükséges,- az országos és a helyi megállapodások
alapján kialakított, közalkalmazotti személyi kiadások, ezen belül alapilletmények,
kötelezı pótlékok, költségtérítések fedezetét, továbbá a személyi juttatások járulékait.
(5) Feladatfinanszírozás keretében az Önkormányzat finanszírozza:
a) a Kulturális Közpon által ellátott alapfeladatok, valamint a fenntartó által a
munkatervben elfogadott feladatok ellátásához szükséges szakmai munka költségeit
(dologi és bérköltségek),
b) a fenntartó által meghatározott egyéb feladatok dologi és bérköltségét.

Díjmentes és díjköteles közmővelıdési feladatok
11. §
(1)3 Díjmentes szolgáltatások körébe tartozik mindazon közmővelıdési tevékenység,
amelyet az Önkormányzat célzott feladatként finanszíroz a Kulturális Központ
tevékenységi körében.

(2)4 Díjköteles szolgáltatások körébe tartozik minden olyan kulturális vagy üzleti célú
tevékenység, amely a közmővelıdési intézmény saját költségvetésébıl közvetlen
kiadással jár.

(3) A díjköteles tevékenységek ellenszolgálgatásainak mértékét a közmővelıdési intézmény a
piaci viszonyoknak megfelelı árképzés alapján alakítja ki.

Az önkormányzati fenntartású intézményben alkalmazottak foglalkoztatása
3
4

Módosította: 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bek. Hatályos: 2010. november 26-tól.
Módosította: 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bek. Hatályos: 2010. november 26-tól.

12. §
(1)

Az önkormányzati fenntartású közmővelıdési intézményben alkalmazottak
foglalkoztatásával kapcsolatban a Tv.-ben foglaltak, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény(továbbiakban: Kjt.) és a végrehajtási
rendeletei az irányadók.

(2) A megüresedett magasabb vezetıi állás betöltésére irányuló pályázatot a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelıen a Képviselı-testület írja ki, és bírálja el.
(4) Az önkormányzati fenntartású intézmény vezetıje felett az egyéb munkáltatói jogokat a
Polgármester gyakorolja.
A helyi munkaügyi érdekegyeztetés
13. §
(1) A közmővelıdési intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyát érintı,
települési jelentıségő kérdésekben az Önkormányzat a Kjt. 6. § -a rendelkezéseinek
megfelelıen, az érintett, helyi szinten reprezentatív szakszervezetekkel önkormányzati
érdekegyeztetı fórumban egyeztet.
(2) Az önkormányzat döntése elıtt az érintett, megfelelı szintő szakszervezetekkel
véleményezteti
a) a közalkalmazotti illetmény-elımeneteli rendszer pénzügyi fedezetéül szolgáló
költségvetés, valamint
b) a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintı intézkedés tervezetét.

Önkormányzati fenntartású közmővelıdési intézmény létesítése, átszervezése és
megszüntetése esetén követendı eljárás
14.§
(1) Önkormányzati fenntartású közmővelıdési intézmény létesítésérıl, átszervezésérıl,
megszüntetésérıl illetıleg tevékenységének 60 napon túli szüneteltetésérıl a Képviselıtestület jogosult dönteni a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. törvény rendelkezéseit is figyelembe véve.
(2) A testületi döntés meghozatala elıtt az intézmény Közalkalmazotti Tanácsának, valamint
képviselettel rendelkezı szakszervezetének, továbbá a Képviselı-testület Mővelıdési-,
Oktatási -, Ifjúsági – és Sport Bizottságának véleményét, valamint a Tv. 81. §-ában
foglaltaknak megfelelıen a közmővelıdési feladatok ellátásáért felelıs miniszter
véleményét be kell szerezni, és annak tartalmát a testülettel ismertetni kell.

Záró és hatályba léptetı rendelkezések
15. §

(1) Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg hatályát veszti a helyi
közmővelıdési feladatok ellátásáról szóló 21/2000. (IX. 26.) Ör. rendelet, a z azt módosító
18/2007. (V. 22.) Ör. rendelet, továbbá a 12/2008. (III. 27.) Ör. rendelet.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a kulturális javak védelmérıl, a muzeális
intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1994. évi
CXL. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
16.§
Jelen rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést is szolgálja.

Sándorfalva, 2009. november 26.

Kakas Béla sk.
polgármester

Dr. Kovács Beáta sk.
jegyzı

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2009. november 27.

Dr. Kovács Beáta sk.
jegyzı

Záradék:
Egységes szerkezetben hiteles: 2014. március 24.

Dr. Kovács Beáta
jegyzı

