Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2017. (XII.4.) önkormányzati
rendelete a helyi közművelődésről
Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
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, Letenye Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzat és a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Letenye nemzetiségi
önkormányzatokkal egyetértésben a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet célja, hogy Letenye város polgárai és közösségei művelődési és
kulturális szükségleteinek figyelembevételével meghatározza Letenye Város Önkormányzata
(a továbbiakban: Önkormányzat) által ellátandó közművelődési alapszolgáltatásokat, azok
ellátási formáját, módját és mértékét.
2. §
A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, az
Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményekre, közművelődési tevékenységet
is ellátó természetes és jogi személyekre, egyéb szervezetekre, azok fenntartóira,
működtetőire, alkalmazottaira és a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre.
2. A közművelődési alapszolgáltatások köre és a feladatellátás formája, módja és
mértéke
3. §
Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatként a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76. § (3) bekezdésében meghatározott közművelődési
alapszolgáltatásokat látja el.
4. §
(1) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatait elsősorban az általa
fenntartott és működtetett Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szervként
működő közművelődési intézmény útján látja el.
(2) A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár az alapító okiratában meghatározott
közfeladatként közművelődési feladatokat lát el, nyilvános könyvtári szolgáltatást nyújt és
közérdekű muzeális kiállítóhelyként funkcionál.
(3) A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár vezetője (a továbbiakban:
intézményvezető) az Önkormányzat és az intézmény tárgyévi költségvetésének és a
közművelődési feladatok ellátásához kapcsolódó kiadások megtervezéséhez szükséges
adatokat és éves munkatervét tárgyév január 31. napjáig írásban a Letenyei Közös
Önkormányzati Hivatal rendelkezésére bocsátja.
(4) Az intézményvezető az intézmény éves működéséről, tevékenységéről
beszámolót készít, amelyet a tárgyévet követő év január 31. napjáig az Önkormányzat
képviselő-testülete elé terjeszt.

5. §
(1) Az Önkormányzat és a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár a
közművelődési célok és feladatok megvalósítása során egymással és a közművelődési
tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyekkel, egyéb szervezetekkel, azok
fenntartóival, működtetőivel, alkalmazottaival és megalakulása esetén a Közművelődési
Kerekasztallal szorosan együttműködik.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott együttműködés keretében az
Önkormányzat polgármestere jogosult az intézményvezetőtől tájékoztatást, jelentést,
adatszolgáltatást kérni, illetve a 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatellátással
összefüggésben az intézményvezető részére utasítást adni.
(3) Az intézményvezető havonta köteles
a) az Önkormányzat polgármesterének beszámolni a közművelődési intézmény előző havi
működéséről, a megtartott rendezvényekről, programokról és azoknak a költségvetésre
gyakorolt hatásáról, továbbá
b) az Önkormányzat polgármesterével egyeztetni a következő hónapra tervezett
rendezvényeket, programokat és azoknak az előrelátható, költségvetésre gyakorolt hatását.
(4) Az intézményvezető a Fáklya Művelődési Ház és könyvtár helyiségeit
kulturális és közművelődési célra jogosult használatba, illetve bérbe adni.
6. §
(1) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások nyújtásába az általa
fenntartott közművelődési intézmény mellett más, közművelődési tevékenységet is ellátó
természetes és jogi személyeket, egyéb szervezeteket, azok fenntartóit, működtetőit és
alkalmazottait is bevonhatja, így különösen:
a) nevelési-oktatási intézményeket,
b) a településen működő civil szervezeteket, egyházakat,
c) nemzetiségi önkormányzatokat,
d) gazdasági társaságokat,
e) előadókat, a kultúra és művelődés mecénásait.
(2) Az Önkormányzat az általa fenntartott közművelődési intézmény által el
nem látott feladatok elvégzésére a Kultv. követelményeinek megfelelő természetes vagy jogi
személlyel közművelődési megállapodást köthet.
7. §
Az Önkormányzat a közművelődési célok és feladatok hatékonyabb ellátása
érdekében legalább 3 évre szóló közművelődési koncepciót fogad el, amelyben a település
közművelődési helyzetének felmérése alapján rövid-, közép- és hosszútávú fejlesztési
irányokat határoz meg.
3. A közművelődés finanszírozása, támogatása
8. §
Az Önkormányzat a közművelődési feladatait és a kapcsolódó intézményi
működést költségvetéséből finanszírozza, amelynek forrásait képezik a saját bevételek, a
központi költségvetésből származó támogatások és pályázati forrásokból származó
pénzösszegek.
9. §
(1) Az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében meghatározottak
szerint biztosítja az intézményfenntartás költségeit, a bérköltségeket, a technikai-műszaki és

infrastrukturális feltételek megteremtéséhez kapcsolódó kiadások fedezetét és a
közművelődési feladatok ellátásához szükséges egyéb költségeket.
(2) Az intézményvezető a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár működésére
meghatározott előirányzatok keretein belül gazdálkodhat, a rendelkezésére álló forrásokat az
előirányzatokon belül meghatározott feladatokra és célokra fordíthatja.
10. §
Az Önkormányzat a 6. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott szereplők részére
költségvetési helyzetétől függően támogatást nyújthat, amelynek felhasználásáról a támogatott
az éves költségvetési rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározottak szerint
elszámolni köteles.

4. Záró rendelkezések
11. §

(1) Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Letenye Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődésről szóló
10/1999. (IV. 28.) önkormányzati rendelete.

Dr. Tokorcsi Katalin

Farkas Szilárd

aljegyző

polgármester

Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő
kifüggesztéssel 2017. december 4. napján kihirdetésre került.

dr. Tokorcsi Katalin
aljegyző

