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Általános és részletes indokolás: 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a közművelődési feladatok ellátásáról szóló  
.../2020.(…….) önkormányzati rendelet-tervezetéhez 

 
 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete először 1999-ben alkotott közművelődési 
rendeletet, melyet az elmúlt évek során a jogszabályi előírások változásaihoz igazodva 
többször módosított, és amelyet az időközben megváltozott jogszabályi környezet, a 
jogalkotási törvény maradéktalan betartása érdekében az alábbiak miatt szükséges 
újraszabályozni: 

 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult.tv.) legutóbbi módosításából és a közművelődési 
alapszolgáltatások, valamint az ennek végrehajtására megjelent közművelődési intézmények 
és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI-rendelet hatályba 
lépéséből következő jogszabályi változások szükségessé tették a hatályos közművelődésről 
szóló önkormányzati rendeletünk felülvizsgálatát. 
A két új szabályozás egy régóta fennálló hiányt pótolt, hiszen korábban nem kerültek 
jogszabályban meghatározásra a közművelődési intézmények szintjei, az egyes szintekhez 
tartozó személyi és infrastrukturális követelményrendszer, valamint a közművelődési 
alapszolgáltatások részletes tartalma, amelyet most a Kult.tv. és a végrehajtási rendelet 
tartalmaz. 
  
A Kult.tv. 73. § (1) és (2) bekezdése értelmében a közművelődéshez való jog gyakorlása 
közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél, a közművelődés feltételeinek 
biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok feladata.  
A jogszabály 76. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása és az ellátandó közművelődési alapszolgáltatásokat a 
(3) – (6) bekezdésekben részletezve határozza meg.  
Ennek megfelelően Pásztó Város Önkormányzatának, mint 5000 fő feletti településnek az 
alábbi, (3) bekezdés szerinti kötelező közművelődési alapszolgáltatás megszervezését kell 
ellátnia: 
 
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 
biztosítása; 
 
ezen kívül: 
  
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 
f) a tehetséggondozás és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
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közművelődési alapszolgáltatások közül legalább kettő további közművelődési 
alapszolgáltatást is meg kell szerveznie. 
A Kult.tv. 78. § (1) bekezdése kimondja, hogy a városban közművelődési intézményt kell az 
önkormányzatnak biztosítani, a 77. § (5) bekezdésében meghatározott intézmény-típusok 
közül. 

 
A Kult.tv. végrehajtási rendelete meghatározza, hogy az egyes intézménytípusoknak milyen 
személyi és infrastrukturális feltételekkel kell rendelkezniük. 
A művelődési központ – illeszkedve a közösségi kezdeményezésekhez – legalább a hét hat 
napján, legalább napi 8 órában nyitva kell tartania, a nyitva tartási időnek legalább a hét négy 
napján magába kell foglalnia a 16,00-19,00 óra közötti időszakot.  
 
A Kult.tv. szabályozza a helyi rendelet tartalmi elemeit, a 83/A § (1) bek. alapján 
felhatalmazza az önkormányzatot, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és 
kulturális szükségleteinek figyelembevételével a törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok 
alapján – a Közművelődési Kerekasztallal és a települési nemzetiségi önkormányzattal való 
egyeztetést követően -  rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési 
alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét.  
Tekintettel arra, hogy a mi településünkön Közművelődési Kerekasztal nem működik, a 
rendeletünk megalkotásakor csak a nemzetiségi önkormányzattal történő egyeztetésre kell 
tekintettel lennünk. 
A rendelettervezet tartalmazza a közművelődési alapszolgáltatások közül azokat, amelyek 
ellátását megvalósíthatónak tartjuk. 
Tekintettel arra, hogy a felülvizsgálat alapján a rendeletünk szinte összes szakasza módosulna, 
indokolt a jelenlegi rendelet hatályon kívül helyezése és egy új rendelet megalkotása, annak 
érdekében, hogy az összhangban legyen a fenti jogszabályokkal, valamint az időközben 
szintén módosított, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénnyel. 
 
1. §. – 2.§-hoz:  
 
A rendelet megalkotásának célját és hatályát tartalmazza a Kult.tv-ben és a végrehajtási 
rendeletében meghatározottakkal összhangban történő szabályozással. 
 
3.§-hoz:  
 
Meghatározza az Önkormányzat részéről a jogszabályi változások figyelembevételével 
biztosított közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint azok ellátását végző intézményi 
kört. 
 
4.§-hoz 
 
Lehetővé teszi az intézményeknek kedvezmények meghatározását. 
 
5. §-hoz: 
 
Meghatározza az intézményi kapcsolat-rendszert. 
 
6.§-hoz 
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A rendelet hatályba lépését és korábbi rendelet hatályon kívül helyezésének időpontját 
határozza meg.  

Előzetes hatásvizsgálat 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a közművelődési feladatok ellátásáról szóló  
.../2020.(…….) önkormányzati rendelet-tervezetéhez 

 
 
1.) Társadalmi-gazdasági hatása:  
 
A közművelődési rendelet megalkotása kötelező önkormányzati feladat. Az önkormányzat 
által az ágazati jogszabályban felsoroltak közül vállalt és ezáltal kötelezően biztosítandó 
alapszolgáltatások nagymértékben befolyásolják Pásztó város lakosságának művelődési, 
szabadidő eltöltési szokásait. Pásztó kulturális élete kedvező képet alakíthat ki az idelátogatók 
számára a városról.  
 
2.) Költségvetési hatása: A közművelődési feladatellátás az önkormányzatok törvényben 
rögzített kötelező feladata, amelyhez az állam hozzájárulást, valamint érdekeltségnövelő 
támogatást nyújt. Ez nem fedezi a kötelező közművelődési alapszolgáltatások biztosításának 
költségeit, ezért a város költségvetésében plusz forrásokat kell erre elkülöníteni, valamint 
minden pályázati lehetőséget ki kell használni ezek bővítéséhez. 
 
 
3.) Környezeti, egészségi következményei:  
 
A szórakozás, a kulturált kikapcsolódás, a közművelődési programokon való részvétel 
életminőséget javító hatású, szerepe van a rekreációban, javítja a lakosság komfortérzetét. 
 
4.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  
 
Nem jelent többlet adminisztrációs terhet. 
 
5.) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  
 
Pásztó Város Önkormányzata legutóbb 2009-ben módosította közművelődési rendeletét, az 
azóta hatályba lépett új szabályozások indokolják a rendelet megalkotását. 
 
6.) A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:  
 
A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.  
 
Pásztó, 2020. január 9. 
 
 
 
 

   Farkas Attila 
polgármester 
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2020. (……..)  

önkormányzati rendelete 
 

a közművelődési feladatok ellátásáról  
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
A rendelet célja, hogy Pásztó Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Pásztó 
polgárainak közművelődési igényei és érdekei, valamint a helyi lehetőségek, sajátosságok 
alapján rendeletben határozza meg közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési 
alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját. 
Ezáltal biztosítsa minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet és ezek közösségének a jogot, hogy 
a) műveltségét, készségeit gyarapítsa, az önkormányzat által nyújtott közművelődési 

szolgáltatásokat, lehetőségeket igénybe vegye, 
b) közösségi művelődési jogait érvényesítse, 
c) művelődési céljainak megvalósítására az önkormányzat által fenntartott közművelődési 

intézménytől színteret, szakmai segítséget kapjon. 
 

2. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed:  
 
a) az Önkormányzat fenntartói jogkörébe tartozó közművelődési tevékenységet folytató 

intézményekre, 
b) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 79. §-a alapján közművelődési 
megállapodást kötő szervezetre,  

c) az a) és b) pontban meghatározott szervezetek közművelődési szolgáltatásait igénybe 
vevők körére. 

 
3. § 
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(1) Az Önkormányzat a Kultv. 76. § (7) bekezdése szerinti közművelődési alapszolgáltatások 

közül az alábbiakat biztosítja: 
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára 
helyszín biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

f) a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 

 
(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról az alábbi formákban és 

módon gondoskodik: 
 

a) az intézmény fenntartójaként működteti az e § (1) bekezdésében meghatározott 
közművelődési alapszolgáltatásokat ellátó Teleki László Városi Könyvtár és 
Művelődési Központot, 

b) az intézmény fenntartójaként működteti a közművelődési feladatokat is ellátó Pásztói 
Múzeumot, 

c) a Kultv. 79. §-a alapján közművelődési megállapodást köthet. 
 
(3) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátását saját költségvetésből 

finanszírozza, melynek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó 
állami hozzájárulás, a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető 
érdekeltségnövelő támogatások és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint 
egyéb támogatóktól pályázati úton elnyerhető támogatások. 
Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására fordítható támogatás 
összegét és címzettjeit az éves költségvetési rendeleteiben határozza meg. 

 
(4) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása érdekében benyújtott pályázatok 

önrészének részbeni vagy teljes átvállalásával is segítheti a közművelődési tevékenységek 
ellátását, valamint törekszik a részére nyitva álló pályázati lehetőségek kihasználására. 

 
(5) A közművelődési tevékenységet folytató szervezeteket az Önkormányzat – az erre a célra 

rendelkezésre álló költségvetési előirányzatból – támogathatja. A támogatást pályázat 
útján lehet elnyerni.  

 
4.§ 
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Az Önkormányzat fenntartásában működő közművelődési feladatokat ellátó intézmények a 
szolgáltatásaikat igénybe vevőknek kedvezményeket nyújthatnak az alábbiak szerint: 

a) diákoknak 
b) nyugdíjasoknak 
c) nagycsaládosoknak 

 
5. § 

 
Az Önkormányzat és a közművelődési feladatokat ellátó szervezetek hatékony 
feladatellátásuk érdekében kapcsolatot tartanak fenn és együttműködnek: 
 

a) a szakminisztériummal, 
b) a szakmai intézetekkel, 
c) az országos és területi szakmai szolgáltató szervezetekkel, 
d) a Nógrád Megyei Önkormányzattal, 
e) a város köznevelési intézményeivel, 
f) a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltárával, 
g) a sajtóval, 
h) a nemzetiségi önkormányzatokkal, 
i) a városban működő egyházi szervezetekkel, 
j) a közművelődési feladatot ellátó civil szervezetekkel. 

 
6. § 

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

 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Pásztó Város 

Önkormányzatának a helyi közművelődésről szóló 36/1999. (XII. 12.) önkormányzati 
rendelete. 

 
Pásztó, 2020. január 9. 

 

 

 Farkas Attila dr. Sándor Balázs  
 polgármester jegyző 
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