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Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
10/2018.(XI.15.) önkormányzati rendelete 

 
a helyi közművelődésről 

 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, 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 83/A. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezések 
 
1. §  A rendelet célja, hogy Kenderes város lakossága és közösségei művelődési és kulturális 

igényeinek, a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján meghatározza 
Kenderes Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által ellátandó 
közművelődési alapszolgáltatásokat, azok ellátási formáját, módját és mértékét. 

 
2. § A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, az 

Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményre, közművelődési 
tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyekre, egyéb szervezetekre, azok 
fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira és a közművelődési alapszolgáltatást 
igénybevevőkre. 

 
2. A közművelődési alapszolgáltatások köre és a feladatellátás  

formája, módja és mértéke 
 

3. § Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatként a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Kultv.) 76. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott közművelődési 
alapszolgáltatáson kívül a Kultv. 76. § (3) bekezdés d) pontjában szereplő, a 
hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítását látja el. 

 
4. § (1) Az Önkormányzat a rendelet 3. §-ában foglalt alapszolgáltatások folyamatos ellátása 

érdekében közművelődési intézményt működtet. 
 

(2)A közművelődési feladatokat elsősorban a Móricz Zsigmond Művelődési Ház (a 
továbbiakban: intézmény) útján látja el. 

 
(3)Az intézmény az Önkormányzat fenntartásában működő, gazdasági szervezettel nem 

rendelkező költségvetési szerv. 
 
5. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások nyújtásába az által fenntartott 

közművelődési intézmény mellett más, közművelődési tevékenységet is ellátó 
természetes és jogi személyeket, egyéb szervezeteket, azok fenntartóit, működtetőit és 
alkalmazottait is bevonhatja, így különösen: 
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 a) nevelési- oktatási intézményeket, 
 b) a településen működő civil szervezeteket, 
 c) egyházakat, 
 d) gazdasági társaságokat, 
 e) előadókat. 
 

(2)Az Önkormányzat az általa fenntartott közművelődési intézmény által el nem látott 
feladatok elvégzésére a Kultv. követelményeinek megfelelő természetes vagy jogi 
személlyel közművelődési megállapodást köthet. 

 
3. A közművelődés finanszírozása, támogatása 

 
6. § Az Önkormányzat a közművelődési feladatait és a kapcsolódó intézményi működést 

költségvetéséből finanszírozza, amelynek forrásait képezik a saját bevételek, a 
központi költségvetésből származó támogatások és pályázati forrásból származó 
pénzösszegek. 

 
7. § (1) Az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében meghatározottak szerint 

biztosítja az intézmény fenntartás költségeit, a bérköltséget, a technikai- műszaki és 
infrastrukturális feltételek megteremtéséhez kapcsolódó kiadások fedezetét és a 
közművelődési feladatok ellátásához szükséges egyéb költségeket. 

 
(2)Az intézmény működésére meghatározott előirányzatok keretein belül gazdálkodhat, a 

rendelkezésre álló forrásokat az előirányzatokon belül meghatározott feladatokra és 
célokra fordíthatja. 

 
8. § Az Önkormányzat az 5. § (1) bekezdésében meghatározott szereplők részére 

költségvetési helyzetétől függően támogatást nyújthat, amelynek felhasználásáról a 
támogatott az éves költségvetési rendeletben és a támogatási szerződésben 
meghatározattak szerint elszámolni köteles. 

 
4. Záró rendelkezések 

 
9. § (1) Ez a rendelet 2018. november 16-án lép hatályba. 
 

(2) Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 15/2017.(X.12.) 
önkormányzati rendelet. 

 
 
K e n d e r e s , 2018. november 14. 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)          (:Dr. Gaszparjan Karen:) 
    polgármester         jegyző 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésre került a Városháza hirdetőtábláján 2018. november hó 15. napján. 
 

Dr. Gaszparjan Karen 
jegyző 


