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tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása 

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) 

önkormányzati rendelete 2. mellékletének 4.4.3. pontja alapján a fenti tárgyban készült, mellékelt 

közgyűlési előterjesztést véleményezni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2018. október …. 

 

 

 Hörcsök Imre 

 az Értékmegőrzési Bizottság elnöke 
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Tárgy: A közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta Hörcsök 

Imre bizottsági elnök 1764-34/2018. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a közgyűlési előterjesztésben foglaltakat a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

 

 

 

Határidő: 2018. október 18. 

Felelős: Dr. Sztacho-Pekáry István bizottsági elnök 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. október 18-án 

tartandó ülésére 

•  

• Tárgy: A közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 73. § (1) bekezdése értelmében a közművelődéshez való jog 

gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. Ugyanazon szakasz (2) 

bekezdése értelmében a közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi 

önkormányzatok feladata. A 76. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat kötelező feladata 

a helyi közművelődési tevékenység támogatása, mellyel összefüggésben a 76. § (7) bekezdése 

értelmében a megyei jogú városban a települési önkormányzat kötelező feladata a (3) bekezdés 

szerinti közművelődési alapszolgáltatások teljes körének megszervezése. 

A Kultv. 76. § (3) bekezdése értelmében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által 

megszervezendő közművelődési alapszolgáltatások: 

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. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a közművelődésről szóló 35/2013. (XI.29.) 

önkormányzati rendeletében szabályozta az önkormányzat közművelődési feladatait, annak formáit, 

azok ellátásának mértékét és módját a lakosság helyi művelődési érdekeinek, valamint kulturális 

szükségleteinek figyelembevételével. 

A Kultv. legutóbbi módosításából és a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a 

közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018 (VII. 9.) 

EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatályba lépéséből következő jogszabályi változások 

szükségessé tették a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát, melynek 

eredményeképpen annak hatályon kívül helyezésére és új rendelet elfogadására teszek javaslatot az 

előterjesztésben foglaltak szerint. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Általános indokolás: 

 

A rendelet-tervezet a Kecskemét városban ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, a 

feladatellátás formáját, módját és mértékét szabályozza a Kultv.-ben, illetve a Rendeletben foglaltak 

alapján. 

 

Részletes indokolás: 

 

A rendelet-tervezet 1. §-ához: 

 

Az 1. § meghatározza a rendelet célját, valamint garantálja a Kultv. 2-4. §-ában meghatározott 

alapelvek és jogok érvényesülését a Kecskeméten élő polgárok számára, a közművelődési feladatok 

ellátása által. 

 

A rendelet-tervezet 2. §-ához: 

 

E szakasz a rendelet hatályát határozza meg. 

 

A rendelet-tervezet 3. §-ához: 

 

A 3. § a rendelet ötévenkénti kötelező felülvizsgálatáról szól. 

 

A rendelet-tervezet 4. §-ához: 

 

Itt kerültek rögzítésre az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatások ellátásával kapcsolatos 

céljai, feladatai. Az önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődés támogatása. A Kultv. 

alább idézett 76. § (3) bekezdése felsorolást tartalmaz azokra a közművelődési alapszolgáltatásokra 

vonatkozóan, melyek közül a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek 

figyelembevételével a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben kell meghatározni, hogy 

mit és milyen formában, módon és mértékben lát el az önkormányzat. A rendelet-tervezet 4. § (2) 

bekezdése – a Kultv. 83/A. § (1) bekezdésében írt felhatalmazásra figyelemmel – rendelkezik erről. 

A Kultv. 76. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a megyei jogú városban a települési 

önkormányzat kötelező feladata a (3) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatások teljes 

körének megszervezése. 
 

„76. § (1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység 

támogatása. 

(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatát a (3) bekezdés szerinti 

közművelődési alapszolgáltatások - a települési önkormányzat eltérő adottságaira figyelemmel 

történő - megszervezése, a 80. §-ban meghatározott pénzügyi támogatás biztosítása, valamint a 

közművelődés 82-83. §-ban szabályozott helyi lakossági képviseletének biztosítása révén (a 

továbbiakban együtt: közművelődési feladatok) látja el. 

(3) A közművelődési alapszolgáltatások: 

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 rendelet-tervezet 5. §-ához: 

 

A rendelet-tervezet 5. §-a az önkormányzat által nyújtott közművelődési szolgáltatások 

igénybevételének lehetőségéről és jogáról rendelkezik. 

 

A rendelet-tervezet 6. §-ához: 

 

A Kultv. 79-80. §-ai alapján lehetőség van arra, hogy az önkormányzat rendeletében meghatározott 

közművelődési alapszolgáltatások biztosításába a Kultv.-ben foglalt követelményeknek megfelelő 

jogi személlyel, vagy természetes személlyel közművelődési megállapodást kössön, valamint, hogy 

a rendeletben rögzített vagy egyéb feladatok ellátására támogatásban részesítsen közművelődési 

célú tevékenységet folytatókat. Kecskeméten a feladatellátás jellemzően az önkormányzati 

fenntartású intézményeken, és az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokon keresztül 

történik, továbbá ezek, és más szervezetek támogatása révén. Ösztönözve a pályázatok felkutatását, 

és az azokon való részvételt, a tervezet 6. § (2) bekezdése tartalmazza, hogy a támogatás akként is 

nyújtható, hogy e pályázatok önrészét az önkormányzat részben vagy teljesen átvállalhatja, továbbá 

maga is törekszik a pályázati lehetőségek kihasználásra.  

E § (3) pontja rendelkezik arról, hogy a közművelődési alapszolgáltatások biztosításába milyen 

módon és mértékben vonhatóak be az önkormányzati fenntartású közművelődési intézményen és az 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságon kívüli szervezetek. Ennek formája a közművelődési 

megállapodás, amelynek tartalmára a Kultv. 79. §-ában írt rendelkezések irányadók. 

 

A rendelet-tervezet 7. §-ához: 

 

A rendelet felülvizsgálatára jogszabályváltozások adtak okot. A közművelődési alapszolgáltatások 

biztosítását alapvetően a közművelődési hálózatán keresztül látja el az önkormányzat. A hálózatot a 

kulturális központ típusú szervezetként működő Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a művelődési ház típusú közművelődési 

intézményként működő Kecskeméti Planetárium alkotja. A tervezet 7. §-a rögzíti a két szervezet 

feladatait, illetve a (3) bekezdésben nevesíti a közművelődési alapszolgáltatások biztosításában 

közreműködő, közművelődési tevékenységet is ellátó intézményeket, gazdasági társaságot, 

alapítványt és közalapítványt. 

 

A rendelet-tervezet 8. §-ához: 

 

A rendelet-tervezet 8. §-a a közművelődési alapszolgáltatások biztosításának finanszírozásáról 

rendelkezik. 

 

A rendelet-tervezet 9. §-ához: 

 

E szakasz a hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz. Mivel nincs szükség külön 

felkészülési időre a rendelet alkalmazásához, javaslom, hogy az új rendelet a kihirdetését követő 

napon lépjen hatályba. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabály készítője – a 

jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével 

felméri a szabályozás várható következményeit. Az erről szóló hatásvizsgálati lap az előterjesztés 

mellékletét képezi. 

 

A rendelet-tervezetet előzetes egyeztetése Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési 

Nemzetiségi Önkormányzatával, Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi 

Önkormányzatával, Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi 

Önkormányzatával, Kecskemét Megyei Jogú Város Lengyel Települési Nemzetiségi 

Önkormányzatával, Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi 



Önkormányzatával, Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi 

Önkormányzatával, Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi 

Önkormányzatával, valamint a „A helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten” című, TOP-

6.9.2-16-KE1-2017-00001 kódszámú projekt szakmai megvalósítóival megtörtént. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet 

elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2018. október …. 

 

 

 Hörcsök Imre 

 bizottsági elnök 

 

 


