Előterjesztés
a Képviselő- testület 2018. május 24-i ülésére

Előterjesztés közművelődési és könyvtári intézmény alapításáról
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény (Továbbiakban: Mötv.)
valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény (Továbbiakban: Kultv.) rendelkezik a települések közművelődési- és
könyvtári ellátás biztosításával kapcsolatos kötelezettségeiről.
A Kultv. III. Rész I. Fejezet rendelkezik a nyilvános könyvtári ellátás-, a IV. Rész a közművelődés
részletszabályairól rendelkezik.
A Kultv. 91/A. § értelmében a tizenötezer fő alatti lakosságszámú településen, a települési
önkormányzat a muzeális intézményekkel, a nyilvános könyvtári ellátás biztosításával, illetve a
közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosításával összefüggő feladatait
közös szervezetben (a továbbiakban: integrált kulturális intézmény) láthatja el.
A Kultv. 68. § (1) bekezdése értelmében a könyvtári fenntartó az e törvényben foglaltak alapján
a) meghatározza a könyvtár feladatait és használati szabályzatát,
b) kiadja alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát,
c) biztosítja a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, ennek során
figyelembe veszi a miniszter által meghatározott szakmai követelményeket és normatívákat,
d) jóváhagyja a könyvtár fejlesztésére vonatkozó terv(ek)et,
e) az országos könyvtári szakértői névjegyzékben szereplő szakértők közreműködésével értékeli
a könyvtár szakmai tevékenységét,
f) biztosítja a könyvtár szakmai önállóságát,
g) ellátja a könyvtár fenntartásával, irányításával kapcsolatos más jogszabályokban
meghatározott feladatokat.
A Kultv. értelmében Jánoshalma Önkormányzat, mint 5000 Fő feletti lakosságszámú település
kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a közművelődési
alapszolgáltatások megszervezése, közösségi színtér/ intézmény keretében.
Alapszolgátatások
Kötelező ellátni
Legalább kettőt kell választani
a)
művelődő közösségek létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési
tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítása.
Ennek keretében:
aa) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű
művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének
helyszínét biztosítja,
ab) a művelődő közösség számára bemutatkozási
lehetőségeket teremt,
ac) fórumot szervez – ha az adott településen működik – a
Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő
közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő
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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.

közösségek
megfogalmazhatják
a
kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

feladatellátással

A települési önkormányzat, által fenntartott közművelődési intézmény költségvetési szervként
működik.
A közművelődési intézmény típusa – jogszabályban meghatározott szakmai, személyi és
infrastrukturális feltételek megléte esetén – lehet:
a) művelődési ház,
b) művelődési központ,
c) kulturális központ,
d) többfunkciós közművelődési intézmény,
e) népfőiskola,
f) népi kézműves alkotóház,
g) gyermek-, illetve ifjúsági ház, valamint
h) szabadidőközpont.
Típus:
Kötelező
tevékenységi
körök száma:
Vezetői
megbízás
feltételei:
Dolgozókra
vonatkozó
képzettségi
kötelezettsé
g:

művelődési ház
legalább 3 közművelődési
alapszolgáltatás
biztosítása
szakirányú
felsőfokú
végzettség

művelődési központ
legalább 5 közművelődési
alapszolgáltatás
biztosítása
szakirányú
felsőfokú
végzettség

----

----

kulturális központ
alapszolgáltatások teljes
körét biztosít
mesterfokozat
és
szakirányú
szakképzettséggel
közművelődési szakmai
munkakörben
foglalkoztatottak
legalább
30%-ának
mesterfokozattal
és
szakirányú
szakképzettséggel
kell
rendelkeznie.

Kultv. 78/I. § (1) bekezdés kimondja, hogy városban a települési önkormányzat a 77. § (1)
bekezdésében foglalt feladat ellátása során közművelődési intézményt biztosít.
Az önkormányzatnak, közművelődési intézmény létesítése esetén
a) meghatározza a közösségi színtér vagy a közművelődési intézmény használati szabályait,
működésének módját, valamint a közművelődési intézmény feladatait,
b) kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és
működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését,
c) biztosítja a feladatok ellátásához és a közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény
fenntartásához szükséges, e törvény szerinti szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi
feltételeket,
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Kultv. 78/J. § (1) Közművelődési intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése, valamint
tevékenységének 2 hónapon túli szüneteltetése esetén a testületi döntés meghozatala előtt 30
nappal a miniszter és a 82. § szerinti Közművelődési Kerekasztal véleményét be kell szerezni, és
annak tartalmát a képviselőtestülettel ismertetni kell.
(2) Ha a miniszter és a Közművelődési Kerekasztal a megkereséstől számított 30 napon belül
nem nyilvánít véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a megkeresésben foglaltakkal egyetért. A
miniszter és a Közművelődési Kerekasztal véleménye a képviselőtestületet nem köti döntése
meghozatalában.
Az Alapító Okirat tervezet egyeztetésre megküldésre került az Nemzeti Művelődési Intézet felé,
akiknek további információk szükségesek, az intézmény típusával, tálalókonyhával, esetleges
működési engedélyeztetéssel kapcsolatosan.
A Képviselő-testületnek szükséges eldöntenie az Okiratban pirossal jelölt részeket, valamint
kifejezni szándékát az intézmény alapításáról azt követően kerül megküldésre a miniszter részére
véleményeztetésre, majd a véleményezett Okirat forma ismételten döntéshozatal céljából a
Képviselő-testület elé kerül, azt követően pedig Magyar Államkincstár Törzskönyvébe való
bejegyeztetésre. A bejegyzést napjával válik élővé az új művelődési és könyvtári intézmény.
A Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület elé
elfogadásra.
Határozati javaslat
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az alapító okirat tervezetében
szereplő feltételekkel szándékában áll létrehozni az Imre Zoltán Művelődési
Ház/Központ/Kulturális Központ és Könyvtár intézményt.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerezze be a miniszter véleményét az
intézmény alapításával kapcsolatosan.
Határidő: értelem szerűen
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

Jánoshalma, 2018. május 18.

Madarász Attila sk.
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi
Bizottság elnöke

Malustyik Béla sk.
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési
Bizottság elnöke

3

