Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődés szabályozásáról
(egységes szerkezetben)
Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak
védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77.§-ában, 83/A.§-ában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés a) pontjában és
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:*1
1. A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Sátoraljaújhely város területén működő
közművelődési
intézményekre,
szervezetekre,
vállalkozásokra,
civil
szerveződésekre, magánszemélyekre, melyek, illetve akik (amelyek) ezen
rendeletben szabályozott feladatokat ellátják.
2. Az önkormányzat közművelődési célkitűzései
2.§
(1) Az önkormányzat az általa fenntartott közművelődési intézményekben
biztosítja a város lakossága számára a közösségi színterek tárgyi és szakmai
feltételeit annak érdekében, hogy az itt élő lakosság öntevékenyen gyarapítsa
műveltségét, fejlessze képességeit és készségeit, továbbá színteret biztosít annak
érdekében, hogy közművelődési jogaik érvényesítése céljából közösségeket
hozzanak létre és azokat működtessék.
(2) Az önkormányzat biztosítja, hogy a közművelődési céllal szerveződő
magánszemélyek, közösségek, szervezetek, céljaik elérése érdekében a szükséges
tárgyi és szakmai feltételeket, valamint igény esetén közművelődési szakemberek
szakmai segítségnyújtását igényeljék.
(3) Az önkormányzat gondoskodik a helyi lakosság élet- és munkaképessége
növelése érdekében az iskolai képzést kiegészítő fejlesztő programokról.
(4) Az önkormányzat kiemelt célja a hagyományok ápolása érdekében a helyi
értékek feltárása, ápolása; a nemzetiségi hagyományok és értékek megőrzésének
biztosítása.
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3. Az önkormányzat közművelődési feladatai
3.§*2
(1)Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenysége során biztosítja a
kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Kultv.) 76.§ (3) bekezdésében foglalt alapszolgáltatásokat.
(2) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során az (1)
bekezdésben foglaltakon túlmenően kiemelt feladatának tekinti:
1. a lakosság élet- és munkakörülményeinek javítását, ezen belül:
a) a munkanélküliek képzését, átképzését;
b) a speciális népességcsoportok gondjaihoz igazodó művelődési közösségek
szervezését;
c) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek segítését;
2. a helyi hagyományok feltárását, ápolását, művelődési szokások gondozását,
ezen belül:
a) helytörténeti értékek közismertté tételét;
b) társadalmi és lokális ünnepek élményt nyújtó hatásának biztosítását, új formák
keresését;
c) a közművelődési, művészeti, tudományos értékeket közvetítő információk
biztosítását;
d) hagyományos nagyrendezvények megszervezését.
3. az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetését, a befogadás elősegítését, ezen belül:
a) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését;
b) a város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását,
megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását;
c) művészeti intézmények (mozi, színház, bábszínház, hangverseny,
képzőművészet) segítését, pótlását;
d) művészetpártoló körök működtetését;
e) a városban élő német, roma, szlovák nemzetiségek kulturális hagyományainak,
szokásainak fokozatos feltárását, megismertetését;
f) a környezetkultúra javítását, a városesztétikai kultúra fejlesztését;
g) a világi és egyházi ünnepek tartalmának közismertté tételét a közművelődés
eszközeivel;
h) a korosztályok és a társadalmi rétegek igényeihez igazodó közösségi
ismeretszerzés, művelődés és szórakozás kínálatának bővítését;
i) a helyi és regionális kulturális turizmus lehetőségeinek feltárását,
programajánlatok kidolgozását.
4. a helyi társadalom kapcsolatrendszerének elősegítését, ezen belül:
a) a civil közösségek igény szerinti segítését, művelődési szándékaik támogatását;
b) a civil közösségek közismertségének gondozását;
c) a különböző korosztályok, rétegek ismerkedési, együttműködési alkalmainak
megteremtését;
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d) a művelődési központ és a közművelődési tevékenységet is végző
intézmények, szervezetek közötti rendszeres koordinációit, együttműködést az
egyházakkal,
e) kapcsolatépítést a közművelődés megyei, országos szervezeteivel;
f) kapcsolattartást a Sátoraljaújhelyi Járás településeivel, a zempléni városokkal, a
határon túli magyarság művelődési közösségeivel, a testvérvárosokkal, a
nemzetiségek anyaországával.
4. Az önkormányzat közművelődési feladatai ellátásának szervezeti keretei
4.§
Az önkormányzat a rendelet 3.§-ában foglalt feladatai ellátása érdekében
művelődési intézményeket, közösségi színtereket biztosít, illetve működtet.

5.§
(1) Az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult.tv.) 64.§
(1) bekezdése és 78.§ (2) bekezdése értelmében ezen rendeletben meghatározott
feladatok biztosítása céljából önkormányzati költségvetési szervként
a) a nyilvános könyvtári feladatok ellátására Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár
néven,
b) a közművelődési feladatok ellátására Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos
Művelődési Központ néven intézményt működtet.
(2) A nyilvános könyvtári ellátást biztosító és a közművelődési intézmények által
ellátandó tevékenységek körét a költségvetési szervek alapító okiratai
tartalmazzák.
6.§
(1) A közművelődési célú közösségi terek igénybevételét magánszemélyek, civil
szervezetek, önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek számára az
intézmények által kezelt ingatlanok esetében az intézmények, az intézményi
feladatellátást közvetlenül nem szolgáló épületek és helyiségek esetében
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja.
(2) Az önkormányzat közművelődési és kulturális feladatainak ellátását szolgáló
közösségi színtereket a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
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5. Közművelődési megállapodás
7.§*3
Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos 3.§-ban felsorolt feladatok
ellátása érdekében a város kulturális életében szerepet vállaló
magánszemélyekkel, szervezetekkel, intézményekkel, gazdasági társaságokkal
közművelődési megállapodást köthet.
8.§
(1) Közművelődési megállapodás megkötését bárki kezdeményezheti, aki a város
kulturális életében szerepet vállal.
(2) A kezdeményezést a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési
Bizottsághoz (a továbbiakban: bizottság) kell eljuttatni.
A bizottság a kezdeményezéssel kapcsolatosan – szükség esetén szakértők
bevonásával – javaslatot tesz a Képviselő-testületnek.
(3) A közművelődési megállapodás megkötéséről a Képviselő-testület dönt.
(4) a közművelődési megállapodás tartalmát a Kult.tv. 79.§ (2) bekezdése
szabályozza.

6. A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása
9.§
Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a
fenntartásában lévő közművelődési intézmények és közösségi színterek
fenntartásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a
közművelődési megállapodásban rögzített feladatok finanszírozását.
10.§*4
Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátását a Kult.tv. 70-71.§-aiban,
valamint 90.§-ában, 91.§ (2) bekezdésében, és 92.§ (1) és (2) bekezdéseiben
foglalt alapelvek és források figyelembe vételével finanszírozza.
11.§*5
(1) A Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár és a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos
Művelődési Központ intézmények a feladataikat együttműködve, éves
munkatervük és az önkormányzat költségvetési rendeletében biztosított
finanszírozás alapján látják el.
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(2)Az önkormányzat fenntartásában lévő nyilvános könyvtári szolgáltatást ellátó,
valamint közművelődési intézmények az előző év szakmai munkájáról szóló
beszámolóját és éves munkatervét tárgyév március 31. napjáig a képviselőtestület hagyja jóvá.
(3) Hk.
7. Közösségi terek közművelődési intézmények szolgáltatásainak igénybe
vétele
12.§*6
(1) A közösségi tereket, kulturális intézmények helyiségeit évenként egy
alkalommal kizárólag rezsióradíj megtérítésével veheti igénybe:
a) a város nevelési, oktatási, valamint szociális intézményei az intézményt érintő
kulturális nagyrendezvényükhöz és az azt megelőző főpróbához,
b) a város oktatási-nevelési intézményei a végzős diákok szalagavatójának
megtartásához és az azt megelőző főpróbához,
c) a városban működő nemzetiségi önkormányzatok, a nemzetiséget érintő
kulturális nagyrendezvényhez és az azt megelőző főpróbához,
d) a városban működő egyházak az egyház kulturális célú rendezvényeihez,
e) a karitatív célú szervezetek kulturális és jótékonysági rendezvényeihez,
amennyiben vállalkozási tevékenységgel nem összefüggő a rendezvény.
(2) A téli időszakra – október 15-től április 30-ig -, valamint a nyári időszakra –
május 1-től október 14-ig – szóló rezsi óradíjat, helyiségenként a Sátoraljaújhelyi
Kossuth Lajos Művelődési Központ igazgatója és a Sátoraljaújhelyi Városi
Könyvtár igazgatója évente állapítja meg és teszi közzé az intézmény honlapján.
(3) Bérleti díj és rezsióra díj ellenében vehető igénybe a közösségi tér és a
kulturális intézmények helyiségei az alábbi rendezvényekhez:
a) tanfolyamok,
b) bálok, táncmulatságok,
c) kereskedelmi célú bemutatók,
d) pártrendezvények, választási gyűlések,
e) magánrendezvények.
8. Közművelődési célú támogatás
13.§
(1) A Képviselő testület Sátoraljaújhely kulturális és művészeti életében jelentős
szerepet betöltő civilszervezetek, művészeti csoportok, jogi személyiséggel nem
rendelkező közösségek, intézmények, gazdasági társaságok részére a város
kulturális életének, közművelődésének gazdagabbá tételét szolgáló
rendezvényeik támogatására, éves költségvetési rendeletében Közművelődési
Alapot különít el.
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(2) A Közművelődési Alap felhasználására pályázat útján van lehetőség.
(3) A pályázat kiírására és a benyújtott pályázatok elbírálása a Bizottság
hatáskörébe tartozik. A Bizottság a közművelődési támogatásban részesülővel –
beszámolási és elszámolási kötelezettség előírása mellett - támogatási szerződést
köt. A támogatások odaítélésére, kifizetésére, felhasználására és a támogatások
elszámolására a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. törvény, valamint az önkormányzat költségvetési rendeletének
rendelkezései alkalmazandók.
14.§
A 13.§ (1) bekezdése szerinti szervezetek a Közművelődési Alapból a Bizottság, –
át nem ruházható hatáskör esetén a Képviselő-testület – döntése alapján
közművelődési célú támogatásban részesülhetnek.
15.§
(1) Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti Sátoraljaújhely
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
a
helyi
közművelődés
szabályozásáról szóló 17/1999.(V.31.), és az ezt módosító 23/2011.(IX.17.)
önkormányzati rendelete.

Fedorné dr. Fráter Zsófia sk.
címzetes főjegyző

Lezárva, hiteles:
Sátoraljaújhely, 2017. szeptember 28.
Bakos Tóth Ildikó
szervezési referens

Szamosvölgyi Péter sk.
polgármester
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Megjegyzés:
*1 Az R. bevezető részét módosította a 24/2017.(IX.25.) önkormányzati rendelet.
*2 Az R. 3.§-t módosította a 24/2017.(IX.25.) önkormányzati rendelet.
*3 Az R. 7.§-t módosította a 24/2017.(IX.25.) önkormányzati rendelet.
*4 Az R. 10.§-t módosította a 24/2017.(IX.25.) önkormányzati rendelet.
*5 Az R. 11.§ (2) bekezdését módosította (3) bekezdését hatályon kívül helyezte a
24/2017.(IX.25.) önkormányzati rendelet.
*6 Az R. 12.§-t módosította a 6/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet.
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1. melléklet
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
közművelődés szabályozásáról szóló 12/2015.(V.29.) önkormányzati
rendeletéhez
Közművelődési és kulturális feladatok ellátását szolgáló közösségi színterek
Sorszám Megnevezés
1.
Sátoraljaújhelyi Kossuth
Lajos Művelődési Központ
2.
Sátoraljaújhelyi Városi
Könyvtár
3.
Művelődési Ház
4.

Faluház

5.

Művelődési Ház

6.

Művészkávézó
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Rendezvénytér

8.

Sétáló utca

9.

Városliget

10.

Ungvári pincék

11.

Kossuth kert

12.

Zsólyomkai pincesor

13.

Zemplén Kalandpark
Sátoraljaújhely Mászófal
Központ

Cím
Sátoraljaújhely,
Táncsics tér 3.
Sátoraljaújhely,
Dózsa György u. 8.
Rudabányácska,
Bányácska u. 57.
Károlyfalva,
Rákóczi u. 11.
Széphalom,
Kazinczy u. 273.
Sátoraljaújhely,
Táncsics tér 3/B.
Sátoraljaújhely,
Kossuth tér
Sátoraljaújhely,
Kossuth tér
Sátoraljaújhely,
Rákóczi u.
Sátoraljaújhely,
Ungvári pincesor
Széphalom,
Kazinczy u.
Sátoraljaújhely,
Zsólyomkai
pincesor
Sátoraljaújhely
Torzsás u.

Helyrajzi szám
1275/1
1285/2
3744
7160/2
4056/4
1275/3/A/10
1292/5
2871/1
2871/2
2871/3
589/1
3256/37
4056/4
10322,10323
0177/17

