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Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 77. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. §1 A Rendelet hatálya Szigetszentmiklós Város közigazgatási területén folytatott közművelődési 

tevékenységre és az azokban résztvevő személyekre, valamint a szigetszentmiklósi lakosok és 

szervezetek által Szigetszentmiklóson kívül folytatott közművelődési tevékenységre terjed ki, így 

különösen 

a) a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre, a feladatellátásban résztvevő 

közművelődési intézményre, az önkormányzat által fenntartott Városi Könyvtár és 

Közösségi Házra, valamint azok alkalmazottaira, 

b) a Városi Könyvtár és Közösségi Ház működtetésében lévő Szigetszentmiklósi Sziget 

Színházra, a Székely Miklós Városi Kórusra, 

c)  a Városi Könyvtár és Közösségi Ház üzemeltetésében működő Városi Galériára és a Molnár 

Imre Citeragyűjteményre, 

d) a Helytörténeti Gyűjtemény és Ádám Jenő Emlékházra, az Insula Alkotóházra, a Civil házra, 

valamint a Nemzedékek Házára, mint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház közösségi 

színtereire, 

e) önkormányzat által fenntartott, valamint megállapodás alapján a nem az önkormányzat által 

fenntartott köznevelési intézmények közművelődéssel kapcsolatos feladatellátására, 

f) a Kéktó Szabadidő Parkra, mint közösségi színtérre, mely önkormányzati támogatással az 

Aries Kft. üzemeltetésében működik,  

g) a Nádasdy Mozi és Filmszínházra, mely az önkormányzattal kötött közművelődési célú 

szolgáltatási szerződés alapján működik közösségi színtérként, 

h) a Városfejlesztő Kft. által üzemeltett ÁJTI Sport- és rendezvénycsarnokra, 

i) a Hangversenyteremre (Szigetszentmiklós, Szebeni utca 81.) 

j) a városban élő és alkotó művészekre, népi iparművészekre, továbbá civil szervezetekre, 

k) a városban működő közhasznú szervezetek, jogi személyek, magánszemélyek által 

közművelődési megállapodás keretében végzett tevékenységekre, feladatokra,  

l) a városban működő református, római katolikus, görög katolikus, evangélikus, baptista, 

szabad keresztény egyház közművelődési feladatellátására, 

m) a városban működő, az önkormányzat által kiemelten, vagy pályázati eljárás keretében 

támogatott, kulturális célú közhasznú szervezetekre, művészeti csoportokra, közösségekre, 

egyéb szervezetekre, 

n) az önkormányzati tulajdonú, közművelődési feladatokat ellátó közhasznú társaságokra 

(Humanitas ’91 Közalapítvány, Szigetszentmiklós Egészséges Városért Közalapítvány)  

o) Kis-Duna mente” TDM Nonprofit Kft.-re, valamint a Szigetszentmiklós és térsége 

Turisztikai Egyesületre, mint a város és a térség turisztikai tevékenységének támogatójára. 

2. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatait az általa fenntartott és működtetett közművelődési 

intézmény, valamint közművelődési megállapodások útján látja el. 

(2)2 A város közművelődési feladatinak koordinálásáról az önkormányzat a Polgármester és a 

Kulturális, Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága útján gondoskodik. 

3. § A helyi közművelődési feladatok ellátásában, az önkormányzat a civil közösségek, szervezetek, 

magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági vállalkozók közreműködését 

is igénybe veszi. 

4. § Az önkormányzat intézményei útján is tájékoztatja a város lakóit a közművelődési lehetőségekről. 

A megfelelő tájékoztatás érdekében biztosítja annak feltételeit, hogy a közművelődési programokat 

ismertesse a helyi sajtó és az elektronikus média, az önkormányzati fenntartású intézmények a 

                                                 
1 Módosította a 18/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2017. június 29. napjától. 
2 Módosította a 20/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 40. §-a, hatályos 2014. november 7. napjától. 
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programjaikat plakátokon, saját intézményi és önkormányzati hirdető táblákon és szórólapokon is 

közzé tegyék, és műsorfüzeteiket eljuttassák a lakossághoz. 

5. § Az önkormányzat elősegíti az önkormányzattól függetlenül létrejövő és működő képviseleti, 

érdekérvényesítő és összehangoló fórum a Közművelődési Tanács létrehozását a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény (a 

továbbiakban: Közművelődési törvény) 82-83. § -ában foglaltak alapján. 

11..  AA  hheellyyii  kköözzmműűvveellőőddééssii  ffeellaaddaattookk  

6. § Az önkormányzat közművelődési feladatait közművelődési szakmai koncepció alapján végzi, 

amelynek tartalmát a civil szervezetekkel, az intézményekkel és a polgárokkal egyeztetve határozza 

meg. 

7. § (1) Az önkormányzat a település kulturális hagyományai, fejlesztési- és kulturális koncepciója, 

valamint az intézmények, a civil szervezetek és a lakosság művelődési szükségletei alapján a 

Közművelődési törvény 76. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott közművelődési tevékenység 

megvalósításának módja különösen:  

a) képességfejlesztő, mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő programok, tanfolyamok szervezése, 

szakkörök, klubok működtetésének támogatása, 

b) az iskolarendszeren kívüli tanulás támogatása a nyilvános könyvtári ellátás segítségével 

a Városi Könyvtár és Közösségi Ház által. 

(2) A Közművelődési törvény 76. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak megvalósításának módja 

különösen: 

a) a Helytörténeti Gyűjtemény és Ádám Jenő Emlékház fenntartása, látogathatóságának biztosítása, 

b) a honismereti tevékenységet végző civil szervezetek támogatása, 

c) hagyományőrző rendezvények, fesztiválok szervezése, támogatása, 

d) Települési Értéktár Bizottság feladatainak ellátása, 

e) a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei tevékenységének bemutatása, ismertté 

tétele elsősorban a helyi kiadványok útján, 

f) 3Csepel Autógyár Gyártmánymúzeum látogathatóságának biztosítása. 

(3) A Közművelődési törvény 76.§ (2) bekezdés c) pontjában meghatározottak érdekében: 

a) a városi és nemzeti ünnepek szervezése 

b) 4a bolgár, német és roma nemzetiségi önkormányzatok kulturális tevékenységének támogatása.  

 

(4) a Közművelődési törvény 76. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltak megvalósítása keretében 

támogatja az amatőr művészeti csoportok, egyesületek, klubok, körök tevékenységét. A támogatás 

formája lehet anyagi támogatás nyújtása vagy működéshez helyszín biztosítása. 

(5) A Közművelődési törvény 76. § bekezdése (2) e) pontjában megfogalmazottak közvetlenül, 

vagy a 1 §- ban felsorolt, a közművelődési feladatok ellátásában közreműködő intézmények, 

szervezetek együttműködésével történik.  

(6) A Közművelődési törvény 76. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározottakat biztosítja 

testvérvárosi kapcsolatok kialakítása és ápolása. 

(7) A Közművelődési törvény 76. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározottak keretében az 1 §- 

ban felsorolt, a közművelődési feladatok ellátásában közreműködő intézmények, szervezetek 

fenntartása, civil szervezetek támogatása, rendezvények szervezése. 

(8) A Közművelődési törvény 76. § (2) bekezdés h) pontjának megvalósítása különösen  

a) színházi előadások szervezése, 

b) a könyvtárban számítógép, internet használati lehetőségek biztosítása, 

                                                 
3 Beépítette a 18/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2017. június 29. napjától. 
4 Módosította a 18/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2017. június 29. napjától. 
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c) a kulturális turizmus ösztönzése, 

d) helyi újság kiadása 

útján történik. 

 

(9) A Közművelődési törvény 76. § (2) bekezdés i) pontjának megfelelően előadások, kiállítások 

szervezése a könyvtárban, könyvtárhasználati órák, író-olvasó találkozók, honismereti foglalkozások 

szervezése felnőttek és gyermekek számára. 

(10) Az Önkormányzat segíti, támogatja továbbá 

a) Szigetszentmiklós város szellemi vonzerejének, a civil társadalom kulturális önszerveződő 

tevékenységének erősítését, a városi polgárok életminőségének javítását, 

b) a város tehetséges és kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő tevékenyégét, 

c) az időskorú népesség közművelődési lehetőségeit, közösségi életét, 

d) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális hátrányainak mérséklését, művelődési 

kezdeményezéseit, 

e) a gyermekek és fiatalok művelődését, művészeti tevékenységét és közösségi életét, 

f) a lokálpatriotizmust, a helyi kulturális értékek védelmét, 

g) a humán és közhasznú információs szolgáltatásokat, a helyi művelődésszociológiai 

kutatásokat. 

  

22..  AA  hheellyyii  kköözzmműűvveellőőddééssii  ffeellaaddaattookk  eellllááttáássáánnaakk  sszzeerrvveezzeettii  kkeerreetteeii  

8. § Az önkormányzat a 7. §-ban meghatározott közművelődési feladatok ellátását a Városi Könyvtár 

és Közösségi Ház fenntartásával és az 1. § -ban meghatározott intézmények, szervezetek 

közreműködésével biztosítja.  

9. § (1) A 7. §- ban meghatározott közművelődési feladatok megvalósítását segítő, az önkormányzat 

által a Városi Könyvtár és Közösségi Ház üzemeltetésében működtetett színterek: 

a) Közösségi Ház, Városi Galéria, Molnár Imre Citeragyűjtemény (Szigetszentmiklós, Tököli u.19.) 

b) Városi Könyvtár felnőtt- és gyermekkönyvtár részlege (Szigetszentmiklós, Tököli u.19.) 

c) Helytörténeti Gyűjtemény és Ádám Jenő Emlékház (Szigetszentmiklós, Árpád u. 34., 

Szigetszentmiklós, Árpád u. 29.) 

d) Insula Alkotóház (Szigetszentmiklós, Erkel F. u. 15.) 

e) Civil ház (Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel Lajos u. 1.)  

f) 5Nemzedékek Háza (Szigetszentmiklós, Váci Mihály u. 4.) 

 

(2) A 7.§ (3) bekezdésének megfelelően az önkormányzat a nemzetiségekhez tartozók szellemi 

kulturális örökségének, kulturális hagyományainak megőrzését, fenntartását, fejlesztését, bemutatását, 

az ünnepek kultúrájának gondozását szolgáló, a nemzetiségi önkormányzatok által szervezett 

rendezvények helyszín biztosítására vonatkozó igények teljesítését kiemelten kezeli Városi Könyvtár 

és Közösségi Házban. 

(3)6 A 7. §- ban meghatározott közművelődési feladatok megvalósítását segítő, egyéb üzemeltetésű 

színterek: 

a) Hangversenyterem (Szigetszentmiklós, Szebeni u. 81.) 

b) Nádasdy Filmszínház (Szigetszentmiklós, Szilágyi Lajos u. 10.), az önkormányzattal 

kötött közművelődési megállapodás alapján 

c) Kéktó Szabadidő Park (Szigetszentmiklós, Diófa u.)  

az Aries Kft. működtetésében az önkormányzattal kötött szerződés alapján. 

d) Városi Sportcsarnok (Szigetszentmiklós, Szebeni u. 81.)  

e) Csepel Autógyár Gyártmánymúzeum, az ÁTI- Sziget Kft., mint tulajdonos és a Városi 

Könyvtár és Közösségi Ház között létrejött szerződés alapján. 

                                                 
5 Beépítette a 18/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, hatályos 2017. június 29. napjától. 
6 Módosította a 18/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése, hatályos 2017. június 29. napjától. 
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(4)7 A 7. §-ban meghatározott közművelődési feladatok megvalósításában az önkormányzat 

együttműködik 

a) a város önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású köznevelési és 

közművelődési intézményeivel, 

b) a szigetszentmiklósi székhelyű, helyben működő, közművelődési célú társadalmi 

szervezetekkel, 

c) a szigetszentmiklósi székhelyű, kulturális tevékenységet is végző gazdasági 

társaságokkal, 

d) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel, 

e) az egyházakkal, 

f) a helyi bolgár, német és roma nemzetiségi önkormányzattal, 

g) a közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel, 

h) a hasonló szakfeladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel 

i) a testvértelepülések önkormányzataival és intézményeivel, 

j) az azonos érdekű, tevékenységű, támogató partnerekkel, médiumokkal, az anyagi 

lehetőségeket gyarapító gazdasági szervezetekkel, más önkormányzatokkal és 

önkormányzati társulásokkal. 

(5) Az együttműködő partnerek az együttműködés keretében biztosítják az információk cseréjét 

különösen helyi elektronikus média szolgáltatókkal, támogatják a város érdekeit szolgáló 

kezdeményezések kidolgozását, megvalósítását. 

(6) A (3)-(4) bekezdésben megjelölt intézményekkel, szervezetekkel és magánszemélyekkel 

sajátos, hiánypótló, az önkormányzati intézmények által nem ellátott városi jellegű közművelődési 

feladatok teljesítése érdekében az önkormányzat a Közművelődési törvény 79. § -ban szabályozott 

közművelődési megállapodást köthet. 

(7) A (6) bekezdésben meghatározott közművelődési megállapodás megkötéséről a Képviselő-

testület dönt. 

  

33..  AA  kköözzmműűvveellőőddééssii  tteevvéékkeennyysséégg  iirráánnyyííttáássaa  ééss  eelllleennőőrrzzééssee  

10. § A Közművelődési törvény és a rendelet által meghatározott helyi közművelődési feladatokkal 

kapcsolatos fenntartói felügyeleti és egyéb jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja. 

11. §8 Az önkormányzat fenntartásában lévő intézmény szakmailag önállóan látja el tevékenységét az 

Alapító Okiratában foglaltak szerint. Az intézményvezető minden év október 30. napjáig a városi 

költségvetési koncepcióhoz elkészíti a következő évi költségvetés tervezetét, valamint minden év 

február 1. napjáig elkészíti az éves munkatervét, melyben rögzíti a konkrét feladataikat. A 

munkatervet a Kulturális, Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága véleményezi. 

12. §9 Az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény munkájáról, a közművelődési 

megállapodásban résztvevők pedig a megállapodásban rögzített feladatok teljesítéséről évente, a 

tárgyévet követő év február 1. napjáig számolnak be. Az éves szakmai beszámoló elfogadásáról a 

Kulturális, Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt. 

  

44..  AA  kköözzmműűvveellőőddééssii  ffeellaaddaattookk  ffiinnaannsszzíírroozzáássaa  

13. § (1) Az önkormányzat a helyi közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladataihoz kapcsolódó 

kiadásait az éves költségvetési rendeletében határozza meg. Ennek forrása a saját bevétele, a központi 

költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, a központosított előirányzatokból származó 

                                                 
7 Módosította a 18/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése, hatályos 2017. június 29. napjától. 
8 Módosította a 20/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 40. §-a, hatályos 2014. november 7. napjától. 
9 Módosította a 20/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 40. §-a, hatályos 2014. november 7. napjától. 
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összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint alapítványi forrásokból pályázati úton 

elnyerhető támogatás.  

(2) A Városi Könyvtár és Közösségi Ház önkormányzati támogatásának összege az ellátott alap- és 

nem alaptevékenységnek megfelelően, minden évben felülvizsgálatra kerül és azzal összhangban az 

önkormányzat mindenkori éves költségvetésében kerül meghatározásra. 

(3)10 A Városi Könyvtár és Közösségi Ház nem önállóan gazdálkodó intézmény. A gazdálkodással 

kapcsolatos feladatokat a Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda látja el a két 

intézmény között létrejött megállapodás alapján. 

14. § Az önkormányzat a központi költségvetési forrásból - a közművelődési feladatok támogatására - 

biztosítandó pályázatokhoz a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt a mindenkori éves költségvetési 

rendeletében határozza meg. Az éves keretösszeg az előző évi előirányzatnál kevesebb nem lehet.  

15. § Az önkormányzat költségvetéséből finanszírozza a : Városi Könyvtár és Közösségi Ház 

a) üzemeltetésének alapvető műszaki, technikai feltételei megteremtésének, az épületek 

működőképessége megőrzésének, korszerűsítésének költségeit, 

b) alapfeladataiban meghatározott tevékenységek ellátásához a jogszabályok alapján 

meghatározott és szükséges közalkalmazotti személyi kiadások, ezen belül alapilletmények, 

kötelező pótlékok, költségtérítések fedezetét, továbbá a személyi juttatások járulékait, 

c) az alapfeladatok ellátásához szükséges szakmai munka költségeit. 

16. § A Városi Könyvtár és Közösségi Ház az évközben elért többletbevételt az intézmény 

fejlesztésére, az éves költségvetési rendeletben szabályozott rendelkezések figyelembevételével 

használhatja fel. 

17. § A Képviselő-testület az éves költségvetés elkészítésénél minden évben figyelembe veszi az 

érdekeltségnövelő támogatásokról szóló jogszabályban foglaltakat. 

 

 

55..  AAzz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  kköözzmműűvveellőőddééssii  iinnttéézzmméénnyybbeenn  aallkkaallmmaazzoottttaakk  ffooggllaallkkoozzttaattáássáávvaall  kkaappccssoollaattooss  

sszzaabbáállyyookk  

18. § Az önkormányzati fenntartású közművelődési intézményben az alkalmazottak foglalkoztatásával 

kapcsolatban a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) és 

a Közművelődési törvény 93-95.§ rendelkezéseit kell figyelembe venni. 

19. § A közművelődési intézmény élén álló vezető a Ktv. értelmében „magasabb vezető”, ezért ezt a 

vezetői beosztást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás lebonyolításával 

összefüggő előkészítő feladatokat a közművelődési intézményt fenntartó önkormányzat jegyzője látja 

el. 

20. § A közművelődési tevékenység helyi elismeréséről az önkormányzat külön rendeletben 

rendelkezik. 

 

 

6. Záró rendelkezések 

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

22. § Hatályát veszti  

1. a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 

6/1999. (III.25.) önkormányzati rendelete  

                                                 
10 Beépítette a 18/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2017. június 29. napjától. 
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2. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 

6/1999. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2010. (II.26.) önkormányzati 

rendelete. 

 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző nevében 

 

Pál Anita sk. 

aljegyző 

 

 

 

 

 

Szabó József 

polgármester 

 

  

ZZÁÁRRAADDÉÉKK  

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2014. április 30. 

napján tartott ülésén alkotta, 2014. május 5. napján kihirdetésre került, módosította a 20/2014. 

(XI.06.), a 18/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelet. 

 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző  


