Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat
4/2003. (03.03.) sz. rendelete a közművelődésről, egységes szerkezetben
a módosítására kiadott 5/2004. (03. 29.), 9/2009. (IV. 28.) és
10/2012.(II.28.) sz. önkormányzati rendeletekkel
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77.§-ában kapott felhatalmazás
alapján a helyi közművelődési tevékenység szabályozására a következő rendeletet alkotja:

I. Általános rendelkezések
1.§. (1) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való
jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását közcélnak tartja. A
közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság
életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok
megvalósításában részt vevő intézmények és szervezetek támogatását.
(2) Az önkormányzat feladatának tekinti az intézményi feltételek biztosítását, a szakmai
tevékenység és a szolgáltatás tekintetében eltérő intézmények megfelelő szintű működését.
Gondoskodik a közművelődési feladatok ellátásához szükséges színterek, intézményi háttér és
infrastruktúra feltételeinek megteremtéséről, a már meglévő intézményi háttér felújításáról,
fejlesztéséről.

II. A közművelődési rendelet célja
2.§. A rendelet célja, hogy Alsónémedi kulturális egységét szem előtt tartva meghatározza az
Alsónémedi Önkormányzat közművelődési feladatait és biztosítsa a működés feltételeit.

III. A rendelet hatálya
3.§. E rendelet hatálya kiterjed
a) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő, Alsónémedi
nagyközségben lakó állampolgárokra
b) az önkormányzat közművelődési intézményeire, azok alkalmazottaira,
c) a rendelet által szabályozott, közművelődési megállapodás vagy más úton támogatott
intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, azok fenntartóira és működtetőire,
d) a képviselő-testületre és szerveire, a Polgármesteri Hivatalra.

IV. Az önkormányzat közművelődési feladatai
4.§. Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során feladatainak
tekinti:
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget
és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek segítését,
b) a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítését,
c) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását,
megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását,
d) a környezetkultúra javítását, a településesztétikai kultúra fejlesztését,
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e) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák megismertetését,
gyarapítását,
f) a község helytörténeti értékeinek gyűjtését, feltárását, dokumentálását, bemutatását,
g) helyismereti- kulturális-, művészeti mozgalmak, szervezetek támogatását, a kulturális
közélet jeles eredményeinek, személyeinek bemutatását, segítését,
h) a helyi hagyománnyá vált kulturális rendezvények szervezését, támogatását,
i) az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási kezdeményezéseinek fokozott támogatását,
j) a telematikai (információ továbbítás, tárolás) fejlesztés útján a helyi adatbázisok,
információhordozók kialakításának, az internetes hozzáférésnek a segítését,
k) a kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozását,
l) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását,
különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és szellemi
alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére,
m) kapcsolattartást és együttműködést a községben tevékenykedő kulturális egyesületekkel,
alapítványokkal, közhasznú szervezetekkel,
n) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítését,
o) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését,
p) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását,
q) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítását.

V. A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei
5.§. A nagyközség minden polgárának és közösségének joga, hogy
a) megismerje a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában
b) igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények nyújtotta,
valamint a közművelődési megállapodásokban szereplő szolgáltatásokat,
c) gyarapítsa műveltségét, készségét, közösségi, művelődési céljainak megvalósítása
érdekében az önkormányzat közművelődési partnereitől színteret, szakmai, szervezeti és
tartalmi segítséget kapjon.
6.§.(1) Az önkormányzat közművelődési feladatait az általa fenntartott és működtetett
közművelődési intézmények és közművelődési megállapodások útján látja el.
(2) Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények egyetlen vallás, világnézet vagy
politikai irányzat mellett sem kötelezhetik el magukat.
(3) Az önkormányzat közművelődési megállapodást akkor köthet, ha az általa vállalt feladat
ellátására nincs intézményi feltétel.

VI. Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának struktúrája és
intézményei
7.§. (1) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében művelődési
intézményt tart fenn.
(2) Az önkormányzat az egyes közművelődési feladatainak ellátásába bevonhatja:
a) az önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményeit,
b) a település területén nem önkormányzati és nem közművelődési alapfeladattal, de
közművelődési tevékenységi körrel is rendelkező intézményeit,
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c) a helyben működő, közművelődési célú társadalmi szervezetet.
(3) A (2) bekezdésben megjelölt intézményeknek és szervezeteknek a közművelődési
feladatellátásba való bevonása az önkormányzat által fenntartott intézmények által el nem
látott feladatok teljesítése érdekében történhet.

VII. Az önkormányzat közművelődési intézményei
8.§. (1) Az önkormányzat fenntartóként az alábbi intézményt tartja fenn:
Halászi Károly Művelődési Ház és Könyvtár (2351, Alsónémedi Fő út 73.), melynek keretein
belül működik a Könyvtár, a Faluház és színtérként igénybe veszi a Fő u. 73. szám alatti
épületeket, valamint az Opál Ház (2351, Alsónémedi Dózsa tér 2.) felső szintjét.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmény közművelődési feladatait az alapító
okiratban meghatározottak szerint alaptevékenységként látja el.

VIII. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése
9.§. (1) A törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal
kapcsolatos fenntartói felügyeleti és más jogköröket a képviselő-testület, illetve átruházott
hatáskörben a polgármester és a Kulturális és Oktatási Bizottság gyakorolja.
(2) Az önkormányzat fenntartásában lévő intézmény szakmailag önállóan látja el
tevékenységét az alapító okiratban foglaltak szerint. Éves munkatervében rögzíti konkrét
feladatait. Éves költségvetés szerint gazdálkodik. A képviselő-testület előtt az éves
tevékenységéről beszámol.
(3) A Kulturális és Oktatási bizottság közművelődéssel kapcsolatos feladatköre a következő:
- jóváhagyja a közművelődési intézmény éves munkatervét,
- javaslatot tesz közművelődési intézmény létrehozására, átszervezésére, összevonására,
szétválasztására, megszüntetésére, elnevezésére,
- lebonyolítja az intézményvezetői pályázatokkal kapcsolatos meghallgatásokat, javaslatot
tesz a kinevezésekre a képviselő-testület felé,
- javaslatot tesz nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézménnyel, szervezettel
való együttműködésre, annak támogatására, ellenőrzi azok végrehajtását,
- véleményezi a közművelődési intézményekhez kapcsolódó beruházási, felújítási
javaslatokat,
- javaslatot tesz szakvélemény alapján közterületre, középületre elhelyezendő
műalkotásokra, erre vonatkozó pályázatokra,
- javaslatot tesz szakvélemény alapján közterületen, középületen lévő műalkotások
eltávolítására, felújítására,
- javaslatot tesz szakvélemény alapján önkormányzati tulajdonban lévő műalkotások,
műtárgyak restaurálására,
- figyelemmel kíséri az önkormányzat kegyeleti tevékenységét.

IX. A közművelődési tevékenység finanszírozása
10.§. (1) Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat a rendeletben megfogalmazott kötelező
feladatait költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása az Alsónémedi Önkormányzat saját
bevétele, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulásból, a
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központosított előirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból,
egyéb szervezetektől pályázati úton elnyerhető támogatás.
(2) A 7.§. (2) bekezdésében felsorolt intézményeket és szervezeteket a vállalt közművelődési
feladatok arányában az önkormányzat pénzügyi támogatásban részesítheti. A közművelődési
feladat nem veszélyeztetheti a rendeletben, illetve az intézmények alapító okiratában rögzített
alapfeladatok megvalósítását.
(3) Az önkormányzat a költségvetésből finanszírozza:
a) az intézmények üzemeltetésének alapvető műszaki, technikai feltételei megteremtésének,
az épületek működőképessége megőrzésének, korszerűsítésének költségeit,
b) az intézmények 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.
(4) 1

X. A közművelődési feladatok ellátásának formái
11.§. (1) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat a civil közösségek,
szervezetek, a magánszemélyek valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági
vállalkozók közreműködését is igénybe veszi.
(2) Az Önkormányzat a polgármester és a Kulturális és Oktatási Bizottság útján gondoskodik
a nagyközség közművelődési feladatainak koordinálásáról.
(3) Az önkormányzat intézményei és az Alsónémedi Hírmondó útján tájékoztatja a település
lakóit a közművelődési lehetőségekről. A megfelelő tájékoztatás érdekében biztosítja annak
feltételeit, hogy
a) a közművelődési programokat ismertesse a helyi újság, a kábeltelevízió és a www.
alsonemedi. hu honlapon
b) az önkormányzati fenntartású intézmények a programjaikat plakátokon, saját intézményi
és önkormányzati hirdető táblákon és szórólapokon is tegyék közzé, esetlegesen
műsorfüzeteiket juttassák el a lakossághoz.

XI. fejezet2
Vegyes rendelkezések
A kulturális helyiségek bérbeadás útján történő hasznosítása
11/A. §. (1)A kulturális helyiségek térítés ellenében vagy térítésmentesen vehetők igénybe.
(2) Térítésmentesen a használat az alábbi esetekben:
a, állandó jelleggel:
1
2

A bekezdést hatályon kívül helyezte a 10/2012. (II.28.) sz. önkormányzati rendelet, hatálytalan 2012.03.01-től
A fejezetet beillesztette a 10/2012. (II.28.) sz. önkormányzati rendelet, hatályos 2012.03.01-től
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aa, az Önkormányzat Képviselő-testülete, bizottságai, Polgármesteri Hivatal,
oktatási- nevelési intézmények rendezvényei,
ab, művelődési ház által szervezett klubok, szakkörök, foglalkozások,
ac, amatőr művészeti csoportok próbáira (pl. énekkar, zenekar, amatőr
színjátszás stb.)
b, évi egy alkalommal:
ba, civil szervezetek rendezvényei,
bb, helyi pártok alapszervezeteinek taggyűlése
(3) Térítést kell fizetni a kulturális helyiségek használatért az (2) bekezdésben nem
szabályozott esetekben.
(4) A bérleti díjak összegét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(5) A (3) bekezdésben foglaltaktól a Képviselő-testület egyedi döntése alapján el lehet térni.
(6) Az igénybevételre előzetes egyeztetés és az alaptevékenység sérelme nélkül van lehetőség.
11/B. § (1) A közművelődési intézmény a rendelkezésére álló eszközeivel a 2. számú
mellékletben foglalt szolgáltatásokat is végezhet.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt szolgáltatások díjait a 2. számú melléket tartalmazza.
11/C.§. Értelmező rendelkezések:
Kulturális helyiségek:
Opál Ház Nagyterem, Opál Ház kisterem – Alsónémedi Dózsa tér 2. szám,
Régi Művelődési Ház – Alsónémedi. Fő út 73 szám.

XII.3 Záró rendelkezések
12.§. (1) A jelen önkormányzati rendelet 2003. március hó 15. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – a helyben szokásos módon – gondoskodik.
13. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja
Alsónémedi, 2003. február 20.

dr. György Balázs sk.
polgármester

Rozgonyi Erik sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalta Dr. Percze Tünde jegyző 2012. március 01-jén.
Dr. Percze Tünde
jegyző
3

A fejezet sorszámozását módosította a 10/2012.(II.28.) sz. önkormányzati rendelet, hatályos 2012.03.01-től
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1. sz. melléklet 4
A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatásainak díjai
Opál-ház
Nagyterem

Opál-ház
kisterem

Az igénybevétel célja

Bérleti díjak

Egyszeri igénybevétel

5000 Ft+ÁFA/óra

Tanfolyam vagy rendszeres összejövetel (HELYI lakosok
egészséges életmódját elősegítő témák)
Tanfolyam vagy rendszeres összejövetel más esetben
Alkalmi rendezvény (esküvő, családi esemény)

1.000 Ft+ÁFA/óra

Egyszeri igénybevétel

3000 Ft+ÁFA/óra

Tanfolyam vagy rendszeres összejövetel (HELYI lakosok
egészséges életmódját elősegítő témák)
Tanfolyam vagy rendszeres összejövetel más esetben
Régi Művelődési Egyszeri igénybevétel
Ház (Fő út 73.)
Tanfolyam vagy rendszeres összejövetel (HELYI lakosok
egészséges életmódját elősegítő témák)
Tanfolyam vagy rendszeres összejövetel más esetben
Alkalmi rendezvény
Vásárok és egyéb
fel nem sorolt igénybevétel
Egyéb szolgáltatások díjai (a díj az ÁFÁ-t tartalmazza)
Szolgáltatás
megnevezése
Fekete-fehér
fénymásolás
Színes
fénymásolás

Fekete-fehér
nyomtatás
Színes nyomtatás
Scannelés
Számítógép
használata
Internet
használata
Faxolás
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2.000 Ft+ÁFA/óra
20.000,- Ft/ÁFA/ alk.

750Ft+ÁFA/óra
1500Ft+ÁFA/óra
2000 Ft+ÁFA/óra
500 Ft+ÁFA/óra
1000 Ft+ÁFA/óra
15000 Ft+ÁFA/alk.
2000 Ft+ÁFA/óra

2. sz. melléklet

Díjtételek
A/4 – 20 Ft
A/3 – 40 Ft
A/4 oldal Lefedettség: 0-10 % 50,- Ft
Lefedettség: 10-50 % 60,- Ft
% felett 110,- Ft

A/4 oldal
A/4 oldal Lefedettség: 50

F. szöveg – 50 Ft/oldal
Képpel: - 150 Ft/oldal
Szöveg – 150 Ft/oldal
Képpel – 350 Ft/oldal
A/4 -200Ft/oldal
minden megkezdett óra – 200 Ft
minden megkezdett óra – 200 Ft
200 Ft- hívás
20 Ft oldal

A mellékletet módosította a 10/2012.(II.28.) sz. önkormányzati rendelet, hatályos 2012.03.01-től

