
 
 

 

 

 

 

 

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS  

ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

18/2017. (VI.28.) ÖNKORMÁNYZATI  

RENDELET 

a helyi közművelődésről szóló 11/2014. (V.05.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 



 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 

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

kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 

alábbiakat rendeli el: 

 

1. § A helyi közművelődésről szóló 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. § A Rendelet hatálya Szigetszentmiklós Város közigazgatási területén folytatott közmű-

velődési tevékenységre és az azokban résztvevő személyekre, valamint a szigetszentmiklósi 

lakosok és szervezetek által Szigetszentmiklóson kívül folytatott közművelődési tevékeny-

ségre 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 kö-

zösségi színtereire, 

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

zat által fenntartott köznevelési intézmények közművelődéssel kapcsolatos feladatellá-

tására, 

f) a Kéktó Szabadidő Parkra, mint közösségi színtérre, mely önkormányzati támogatás-

sal 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 szerveze-

tekre, 

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

művelődési megállapodás keretében végzett tevékenységekre, feladatokra,  

l) a városban működő református, római katolikus, görög katolikus, evangélikus, bap-

tista, szabad keresztény egyház közművelődési feladatellátására, 

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

támogatott, kulturális célú közhasznú szervezetekre, művészeti csoportokra, közössé-

gekre, egyéb szervezetekre, 

n) az önkormányzati tulajdonú, közművelődési feladatokat ellátó közhasznú társaságokra 

(Humanitas ’91 Közalapítvány, Szigetszentmiklós Egészséges Városért Közalapít-

vány)  

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

Turisztikai Egyesületre, mint a város és a térség turisztikai tevékenységének támoga-

tójára.” 

 

2. §  (1) A Rendelet 7.§ (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 

„f) Csepel Autógyár Gyártmánymúzeum látogathatóságának biztosítása.” 
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(2) A Rendelet 7. § (3) bekezdésében a „Bolgár, Német és Roma Nemzetiségi Önkor-

mányzatok” szövegrész helyébe a „bolgár, német és roma nemzetiségi önkormányza-

tok” szöveg lép. 

 

3. §  (1) A Rendelet 9.§ (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 

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

 

(2) A Rendelet 9.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép  

„(3) 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 önkormányzat-

tal 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 Vá-

rosi Könyvtár és Közösségi Ház között létrejött szerződés alapján.” 

 

(3) A Rendelet 9.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(4) A 7. §-ban meghatározott közművelődési feladatok megvalósításában az önkor-

mányzat együttműködik 

a) a város önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású köznevelési és közmű-

velődési intézményeivel, 

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

szervezetekkel, 

c) a szigetszentmiklósi székhelyű, kulturális tevékenységet is végző gazdasági társa-

ságokkal, 

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 ön-

kormányzati társulásokkal.” 

 

4. §. A Rendelet 13.§-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:  

„(3) A Városi Könyvtár és Közösségi Ház nem önállóan gazdálkodó intézmény. A gazdál-

kodással kapcsolatos feladatokat a Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda 

látja el a két intézmény között létrejött megállapodás alapján.” 

 

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

 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző 

Szabó József 

polgármester 
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ZÁRADÉK 

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2017. június 28. napján megtartott 

ülésén alkotta, 2017. június 28. napján kihirdetésre került. 

 

 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző 

 


