Cegléd Város Önkormányzata
9/2017. (III. 9.) önkormányzati rendelete
Cegléd Város Önkormányzata közművelődési feladatairól
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77.
§-ában kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Cegléd város területén működő azon intézményekre, szervezetekre,
vállalkozásokra, társulásokra, magánszemélyekre, amelyek e rendeletben szabályozott feladatokat
ellátják.
2. § (1) A rendelet alapelvként rögzíti, hogy minden természetes személy, jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet és ezek közösségének joga, hogy
a) igénybe vegye az Önkormányzat által nyújtott közművelődési szolgáltatásokat, lehetőségeket,
b) műveltségét, készségeit gyarapítsa, közösségi művelődési jogait érvényesítse, művelődési
céljainak megvalósításához az Önkormányzat közművelődési intézményeitől színteret, szakmai
segítséget kapjon.
(2) Az Önkormányzat e rendeletben foglalt közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott
intézmények és az általa alapított nonprofit gazdasági társaságok (a továbbiakban együtt:
alapintézmények) által biztosítja.
(3) Az alapintézmények egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem lehetnek
elkötelezettek.
(4) Az Önkormányzat szerződés, megállapodás megkötésével segítheti azon közművelődési
feladatok ellátását, amelyeket nem önkormányzati alapítású szervezetek végeznek.
(5) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat igényli és elősegíti a
szervezetek, civil közösségek, magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági
vállalkozások közreműködését.
(6) Az Önkormányzat biztosítja, hogy az (1) bekezdésben meghatározottak köre a közművelődési
lehetőségekről megfelelő tájékoztatást kapjon.
2. Az Önkormányzat közművelődési feladatai
3. § (1) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatat a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény)
alapján a következők:
a) a helyi közművelődési tevékenységek támogatása,
b) a könyvtári ellátás biztosítása,
c) közgyűjteményt gondozó muzeális intézmény fenntartása.
(2) Az Önkormányzat önként vállalt helyi közügy önálló megoldásként művészeti tevékenységet
folytat az Uránia Mozi (Cegléd, Batthyány u. 1.) működtetésével.
4. § Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti:
a) a gyermek- és ifjúsági korosztály művelődésének, művészeti képességeik, készségeik
fejlesztésének, valamint közösséggé formálódásának támogatását, szabadidejének hasznos eltöltéséhez
szükséges feltételek megteremtését,
b) a hátrányos helyzetű rétegek közművelődésének elősegítését,
c) Cegléd város hagyományainak ápolását, a helyi értékek védelmének erősítését, a városi polgári
élet és életmód fejlesztését,
d) a kimagasló értékeket képviselő rendezvények, fesztiválok megvalósítását, támogatását,
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e) kapcsolatok kiépítését a testvérvárosok kulturális intézményeivel, civil egyesületeivel,
f) a városi ünnepek kultúrájának gondozását, a városi díjátadó ünnepségeket,
g) a város kulturális életének megújítását szolgáló új programok megvalósítását,
h) a kortárs művészetek bemutatkozási lehetőségeinek szélesítését,
i) a környezetkultúra javítását, a város esztétikai kultúrájának fejlesztését.
5. § Az Önkormányzat közművelődési feladatait
a) kulturális központ (közösségi színtér, színházterem, rendezvényterem, galéria)
b) felnőtt és gyermekkönyvtár,
c) városi múzeum, és
d) filmszínház (mozi)
alapintézmények által történő üzemeltetésével látja el.
3. A közművelődési feladatok ellátásában közreműködő szervezetek
6. § Az Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődési feladatokkal kapcsolatos döntéseit a
Kulturális, Oktatási és Népjóléti Bizottság véleményezi.
7. § (1) Az Önkormányzat
a) a 3. § (1) bekezdés b) pontjában rögzített feladatot a Ceglédi Városi Könyvtár,
c) a 3. § (1) bekezdés c) pontjában rögzített feladatot pedig a Kossuth Múzeum
költségvetési szervek fenntartásával és működtetésével látja el.
(2) Az Önkormányzat a 3. § (2) bekezdésében rögzített feladatát – közfeladat-ellátási szerződés
keretei között – a 100 %-os tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet, a Ceglédi TV Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el.
(3) Az Önkormányzat 4. §-ban rögzített feladatait – közfeladat-ellátási szerződés keretei között – a
100 %-os önkormányzati tulajdonban álló gazdálkodó szervezet, a „Kossuth Művelődési Központ”
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el.
8. § Az Önkormányzat e rendeletben rögzített feladatai ellátása érdekében – feladat-ellátási szerződés,
vagy támogatási szerződés keretei között – együttműködik a városban kulturális, művészeti,
hagyományőrző, magángyűjteményt kezelő stb. tevékenységet folytató természetes, és jogi
személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel, egyházakkal.
4. A közművelődési feladatok finanszírozása
9. § (1) Az Önkormányzat
a) éves költségvetésében biztosítja az alapintézmények fenntartásához, működéséhez szükséges
forrásokat;
b) az éves költségvetés elkészítésénél minden évben érvényesíti az érdekeltségnövelő-, valamint
a feladatfinanszírozási támogatásokról szóló hatályos jogszabályokba foglaltakat;
c) alapintézményein keresztül és saját jogon is részt vesz az országosan meghirdetett kulturális
célú pályázatokon;
d) az alapintézmények feladatkörén kívül eső helyi közművelődési tevékenység támogatására –
külön rendelet keretei között – pályázati keretet biztosít;
e) elkülönített pénzalapot biztosíthat az éves kiemelt kulturális rendezvények céltámogatására;
f) az alapintézmények keretein kívül működő kulturális együttesek támogatásához
költségvetésben meghatározott keretösszeget biztosíthat.
(2) Az alapintézmények által elért egyéb bevételek elsődlegesen a szakmai munka színvonalának
emelését szolgálják.

5. A helyi közművelődés szakemberigénye
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10. § (1) Az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozott közművelődési feladatatok ellátását, a
művelődési szolgáltatás folyamatosságát, kontrollálható szakszerűségét a költségvetési szerveknél,
és a közfeladat-ellátási szerződés keretében ellátott tevékenységi körökben egyaránt jogszabályban
meghatározott képzettségű vezetőkkel és szakdolgozókkal biztosítja.
(2) Az alapintézményeknél történő foglalkoztathatóság követelményeinek meghatározásakor
figyelembe kell venni a Törvény 93. és 94. §-ának rendelkezéseit.
6. Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, két napra történő
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.

12. § Hatályát veszti
1. a közművelődésről szóló 6/2001. (III. 1.) Ök. rendelet és
2. a közművelődésről szóló 6/2001. (III. 1.) Ök. rendelet módosításáról szóló 38/2008. (XI. 27.)
KT. rendelet.
Dr. Diósgyőri Gitta sk.
jegyző

Takáts László sk.
polgármester
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