
 
 

 
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
20/2012.(IX. 25.) önkormányzati rendelete a 

a helyi közművelődésről szóló 4/2007. (II. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 

Szeghalom 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 helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az 
alábbiakat rendeli el. 

1. § 
 
A helyi közművelődésről szóló 4/2007. (II. 27.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: ÖR) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 
Szeghalom Város Önkormányzata a közművelődés körébe tartozó feladatait az 1997. 
évi CXL. törvény 76. §-ának (2) bekezdése szerint látja el: 
 
(1) A feladatellátás során : 
 

a) gondoskodik a saját fenntartású Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti 
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, mint közgyűjteményi intézmény, valamint a 
Művelődési, Sport-és Szabadidő Központ, mint közművelődési feladatokat is 
ellátó többcélú intézmény folyamatos működtetéséről, a szakmai 
szolgáltatások rendszeres fejlesztéséről, 

b) az intézményi és szakmai önállóság tiszteletben tartásával épít az 
önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású intézményekre, a civil 
szervezetekre, a kulturális célú tevékenységeket végző gazdasági 
vállalkozásokra, lehetőségeihez képest támogatja mindazon egyéni, 
intézményi és helyi közösségi kezdeményezéseket, amelyek színesítik, 
gazdagítják Szeghalom város kulturális életét, 

c) működteti a Városi Művelődési Központot (a többcélú intézmény része), 
benne lehetőséget teremt kulturális estek, ismeretterjesztő előadások, 
konferenciák, tanácskozások, tájékoztatók, bálok, fogadások, kiállítások, 
tanfolyamok lebonyolítására, civil szervezetek rendezvényeinek megtartására, 
valamint működteti az Ambrus Mozgót, 

d) működteti a Városi Sportcsarnokot (a többcélú intézmény része), amely 
programjaival biztosítja a település sport és kulturális programjainak 
szélesítését, közösségi teret nyújt a közoktatási intézményeknek, és 
rendezvényeivel növeli a városba látogatók számát. 
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(2) Az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményeknek minden év 
január 31-ig be kell küldeni a Polgármesteri Hivatalnak éves munkatervét, amely az 
előző év értékelését és a tárgyév programját tartalmazza. A testület 30 napon belül 
dönt a munkaterv elfogadásáról. Ha a Képviselő-testület 30 napon belül nem dönt, a 
beadott munkaterv érvénybe kerül. 
 

2. § 
 
Az ÖR.  4. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: 
 
(7) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik: 
 
 a) az általa fenntartott közoktatási intézményekkel, 
     b) kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel, 
     c) egyházakkal, 
     d) hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel,  
         civil szervezetekkel, más önkormányzatokkal. 
 

3. §  
 

Az ÖR 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

(1) Szeghalom Város Önkormányzata a kötelező közművelődési feladatainak 
ellátását az alábbi önkormányzati intézményekben végzi: 
 

a) Művelődési, Sport-és Szabadidő Központ (Városi Művelődési Központ, Városi 
Sportcsarnok, Várhelyi Ifjúsági Tábor, Ambrus Mozgó) 5520 Szeghalom Tildy 
Zoltán u. 30. 

b) Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
5520 Szeghalom Nagy Miklós u. 2. 

 
(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a meghatározott közművelődési feladatok 
segítésére, és ellenőrzésére, valamint a civil szervezetek működésének segítésére 
Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot működtet. 
 

4. §  
 
Az ÖR 7. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(1) Szeghalom Város Önkormányzata az 5. §-ban felsorolt közművelődési 
intézményeket működteti, és részükre szakmai munkájukhoz éves költségvetésében a 
forrást biztosítja. Forrását az önkormányzati saját bevételek, a központi 
költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, központosított 
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előirányzatokból származó összeg, továbbá valamennyi e tárgyban pályázati úton 
elnyerhető támogatás képezi. 
 

5. § 
 
A jelen rendelet 2012. október 1. napján  lép hatályba. 
 
 
 
  Macsári József       Dr. Pénzely Erika 
   polgármester               jegyző 
 
 


