
Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

Mátraszentimre Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Mátraszentimre Községi Önkormányzat 

Képviselő- testületének feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény 83./A (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el: 

 

A rendelet célja és hatálya 

1.§ 

(1) A rendelet célja, hogy Mátraszentimre Községi Önkormányzata a helyi 

társadalom  művelődési értékeinek és kulturális szükségleteinek figyelembe vételével, a helyi 

lehetőségek és sajátosságok alapján meghatározza az ellátandó közművelődési 

alapszolgáltatások körét, valamint a feladatellátás módját és mértékét. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed a Mátraszentimre  Község közigazgatási területén található 

közösségi színtérre, fenntartójára, működtetőjére, alkalmazottaira, valamint a közművelődési 

tevékenység megvalósulásában résztvevőkre. 

Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások 

2.§ 

(1) Az önkormányzat – adottságainak figyelembevételével – megszervezi a közművelődési 

alapszolgáltatásokat, melyek 

a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása. 

b) a hagyományos közöségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása. 

(2) A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének keretében biztosítja: 

a) helyszínt biztosít a művelődési vagy közösségi tevékenység végzéséhez 

b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőséget teremt a közösségi 

rendezvényeken. 

(3) Az Önkormányzat kiemelt közművelődési céljai: 

a) civil közösségek együttműködésének ösztönzése, 



b) a közművelődési esélyegyenlőség elősegítésének biztosítása, 

c) a község kulturális hagyományainak ápolása, 

d) idősek, hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok bevonása a kulturális életbe, 

e) nemzeti és társadalmi ünnepek szervezése, lebonyolítása, 

f) a település helytörténetének a feltárása, lakossággal való megismertetése, az utókor számára 

elérhetővé tétele. 

A közművelődési feladatellátás formája és módja 

3.§ 

Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatait a közösségi színtérként is működő 

Mátraszentimre Községi Önkormányzat Községháza épülete (3235 Mátraszentimre Rákóczi F. 

u. 16.) működtetésével látja el. A közösségi színtérre vonatkozó szabályokat az 1. számú 

melléklet tartalmazza.  

 

A közművelődési tevékenység irányítása, finanszírozása és ellenőrzése 

4.§ 

(1) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos feladatait – az intézmény fenntartásának 

költségeit, a rendezvények költségét, a technikai-műszaki és infrastrukturális feltételekkel 

kapcsolatos kiadásokat, személyi kiadásokat és egyéb költségeket - költségvetéséből 

finanszírozza. 

(2) Ennek forrásai: 

a. központi költségvetési támogatás, 

b. önkormányzati költségvetési forrás, 

c. intézményi saját bevétel, 

d. pályázati úton elnyerhető támogatás, 

e. egyéb támogatás. 

(3) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások támogatására kiírt pályázatokhoz 

szükséges önrész mértékét az éves költségvetési rendeletében határozza meg. 

(4) A közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói és egyéb jogköröket a képviselő-

testület gyakorolja. 

(5) A képviselő-testület a közművelődéssel kapcsolatos feladatellátás finanszírozását évente az 

önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet szerint biztosítja. 

(6) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik: 

a) a településen működő kulturális tevékenységet folytató szervezetekkel 

b) egyházakkal 

c) oktatási, nevelési intézményekkel 



d) közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel 

e) a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárral. 

(7) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátása céljából közművelődési 

megállapodást köthet. Az (5) bekezdés szerinti együttműködés során az önkormányzat egyes 

közművelődési feladatait közművelődési megállapodás keretében is elláthatja. 

(8) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásokat térítésmentesen biztosítja mindenki 

számára. 

 

Záró rendelkezések 

5.§ 

(1)  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Mátraszentimre Községi Önkormányzata Képviselő-

testületének a közművelődésről szóló 14/2002. (VIII.30.) önkormányzati rendelete. 

  

 

Mátraszentimre, 2020. november 30.  

 

 

 

           Előházi Péter               dr. Behan Anett Éva 

           Polgármester         Helyettes jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet 

a 11/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 

 

Mátraszentimre Községi Önkormányzata 

 

Közösségi színtere 

 

 

Polgármesteri hivatal, művelődési ház, általános iskola 

 

I. A közösségi színtér épületének adatai: 

1. Neve: Polgármesteri hivatal, művelődési ház, általános iskola 

2. Címe: 3235 Mátraszentimre Rákóczi F. u. 14-16. sz., helyrajzi száma 52/1:  

3. Működési területe: Mátraszentimre közigazgatási területe 

4. Eredeti rendeltetése: közösségi színtér, kiállító terem, könyvtár, sportszíntér 

5. Szintek száma: 2, teljes alapterülete: 600 m2 

6. Szakmai tevékenységre szolgáló helyiségek felsorolása: nagyterem színpaddal, könyvtár 2 

teremmel összenyitva, eseti jelleggel működő helyszínek esetén: tornaterem, út, tér, 

sportpálya, szabadidőpark  előadás,  önkormányzati ,közösségi kulturális és 

sportrendezvények céljára.  

7. nyilvántartási száma: 1/2020. közösségi színtér -nagyterem, könyvtár 

8. alapítás éve: 1975. 

II. Működésének célja: 

A helyi lakosság, az önkormányzat és intézményei rendszeres, vagy alkalmi közművelődési 

tevékenységének, a lakosságönszerveződő közösségeinek támogatása a közösségi színtér 

helyiségeinek és infrastruktúrájának biztosításával. 

III. A működés módja 

A közösségi színtér épülete, berendezési tárgyai és eszközei az Önkormányzat tulajdonát 

képezik. A települési önkormányzat a közösségi színtér működtetésének bevételeit és kiadásait 

éves költségvetésében tervezi meg, illetve biztosítja. 

Az épület és egyes helyiségeinek használatát igénylők kérelmeinek nyilvántartását a település 

polgármestere által kijelölt személy végzi munkaköri leírás alapján. A kérelmeket azok 

beérkezésének sorrendje szerint lehet teljesíteni a rendkívüli esetek kivételével. Vitás esetekben 

a település polgármestere, vagy képviselő – testülete dönt. A közösségi színtérben lebonyolított 

eseményekről a kötelező statisztikai adatszolgáltatásnak megfelelő hitelesített nyilvántartást 

vezet az előbbiekben említett kijelölt személy és elvégzi a közösségi színtér működésével 

összefüggő egyéb adatszolgáltatásokat. 

 

 



IV. Használati szabálya 

A 1997. évi CXL. törvény ( továbbiakban: Kultv.) 2. §-ában meghatározott jogok 

érvényesítése során minden személyt megillet – nemre, korra, vallási, politikai, nemzeti 

hovatartozás, társadalmi származás, vagyoni helyzetre való tekintet nélkül -, hogy 

műveltségét életének minden szakaszában gyarapítsa, szabadidejét kulturált körülmények 

között tölthesse el. 

A közösségi színtér a következő tevékenységekre igényelhető: 

 ismeretterjesztő előadások, programok, 

 képzések, 

 kiállítások bemutatása, 

 művelődési közösségek összejövetelei, 

 rendezvények lebonyolítása, 

 nem programszerűen szervezett társas együttlétre, a szabadidő, sport kötetlen eltöltésére, 

 táborok lebonyolítására, 

 a közösségi színtér szolgáltatásainak igénybe vételére. 

Művelődési és szórakozási joga alapján – a zártkörű rendezvények kivételével – legalább 8 

nappal előre egyeztetett időpontban és időtartamban minden érdeklődő igénybe veheti a 

közösségi színtér általa megjelölt helyiségét, berendezését és eszközeit. 

Munkanapokon 08 órától 16.00 óráig, vagy az igények szerint egyeztetett időpontig,  

munkaszüneti napokon ettől eltérő időpontban is használhatók a helyiségek, a berendezések 

és az eszközök. 

A látogatók zavartalan művelődését és szórakozását a közösségi színteret igénybevevő 

személy(ek) a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő kulturált magatartással köteles 

biztosítani. 

A helyiségek, berendezések és eszközök rendeltetésszerű, takarékos használatáért az 

igénybevevő felelős. 

Az épület állagának, valamint berendezésének és eszközeinek védelméért a mindenkori 

használó anyagilag felelős. Kár okozás esetén haladéktalanul tájékoztatni kell a közösségi 

színtér működtetőjét. A közösségi színteret látogatók kötelesek a tűz-, a baleset-, a vagyon- és 

a környezetvédelmi előírásokat betartani. 

Kiskorú személy 21 óra után csak szülői kísérettel látogathatja a közösségi színteret. 

Belépődíjas események látogatásának előfeltétele a jegyváltás. 

A közösségi színtér helyiségeiben a dohányzás szigorúan tilos. 

Az épület és helyiségeinek kulcsait a következők szerint lehet használni :  

Meg kell jelölni a nyitásért és a biztonságos zárásért esetenként felelős személy nevét, 

elérhetőségét a lakcímet igazoló hatósági igazolványa számának rögzítésével,  a nyitáskor és a 



záráskor elvégzendő feladatainak tudomásul vételét az erre a célra készítettdokumentum 

aláírásával kell elismernie (pl.: nyitáskor meg kell győződnie arról, hogy az előző zárás óta 

történt-e rendkívüli esemény, ha igen, azt jelenteni köteles a működtetőnek, záráskor 

ellenőriznie kell az ablakok, ajtók helyzetét, az elektromos berendezések, a fűtőtestek 

kikapcsolását, vízcsapok elzárását, stb.), 

- További törvényi előírások 

Kultv.79. §. (1) A települési önkormányzat az önkormányzati rendeletben meghatározott 

közművelődési feladatok megvalósítására az e törvény követelményeinek megfelelő jog 

személlyel, magánszeméllyel közművelődési megállapodást köthet. 

(2) A közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell: 

a.) az elvégzendő közművelődési szolgáltatást és annak díját, 

b.) a közművelődési tevékenységben érintettek (a szolgáltatásokat igénybe vevők) körét, 

c.) az ingyenesen, vagy térítési díjért igénybe vehető szolgáltatásokat, 

d.) a közművelődési szolgáltatás igénybevételi leehetőségeinek minimális időtartamát és 

rendszerességét, a közösségi színtér, illetőleg a közművelődési intézmény közművelődési célú 

minimális nyitvatartását, 

e.) a megállapodás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit, 

f.) a közművelődési feladat megvalósításában közreműködőktől megkívánt szakképzettséget. 

(3) A közművelődési megállapodást a helyben szokásos módon kell közzétenni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


