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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
6/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
34/2017. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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
következőket rendeli el:
1. §
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 34/2017. (XI. 10.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"Az önkormányzat kötelező feladata ellátása érdekében különös figyelmet fordít az
alábbi közművelődési tevékenységek támogatására:"
a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása,
fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek végzésére és a művelődő
közösségek számára helyszín biztosítása,
b) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek
megteremtése,
c) a város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, fejlesztése,
d) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák
megismertetése, megértésének és befogadásának elősegítése, az ünnepek
kultúrájának gondozása,
e) az ismeretszerző, az amatőr alkotó közösségek tevékenységének támogatása,
f) a helyi társadalom közösségi életének, érdekérvényesítésének, az egyén autonóm
polgárrá válását segítő közösségi-művelődési formák fejlesztése,
g) a gyermek és ifjúsági közművelődési formák kiemelt támogatása,
h) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez feltételek biztosítása, azok állandó
fejlesztése,
i) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés segítése."

2. §
A Rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"(1) Az önkormányzat közművelődési feladatait az önkormányzat által fenntartott
intézményhálózaton, egyes gazdasági társaságain keresztül látja el, valamint
közművelődési megállapodás útján láttathatja el. Az önkormányzat a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76. § (3) bekezdésében foglalt közművelődési
alapszolgáltatások biztosítása érdekében az e rendelet mellékletében felsorolt
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közművelődési intézményeket működteti.
(2) A közvetlen feladatellátásban részt vevő, önkormányzati fenntartású
közművelődési intézmények a fenntartó által jóváhagyott szempontrendszer,
valamint az önkormányzat által jóváhagyott tárgyévi költségvetésben meghatározott
pénzügyi keretek figyelembevétele mellett elkészítik és március 1-ig a fenntartóhoz
jóváhagyásra beterjesztik a tárgyévi, a közművelődési alapszolgáltatásokat
szabályozó rendelet által előírt, a Közművelődési Kerekasztallal együttműködve
előkészített szolgáltatási tervet is magában foglaló munkatervet. Ugyanezen
időpontra elkészítik és beterjesztik az előző évi munkaterv végrehajtásáról szóló
beszámolójukat."
3. §
A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Az önkormányzat közművelődési feladatellátását jelentős mértékben érintő
kérdésekben kikéri a Szegedi Közművelődési Kerekasztal, a Közgyűjteményi és
Közművelődési Dolgozók Szakszervezete szegedi alapszervezetei, a Szegeden élő
nemzetiségeket érintő közművelődési kérdésekben a nemzetiségi önkormányzatok
véleményét, a feladatellátást érintő kérdésekben szükség szerint közművelődési
fórumot szervez."
4. §
A Rendelet melléklete I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"I.

Szeged Megyei Jogú Város
közművelődési intézmények:

Önkormányzata

fenntartásában

működő

1.

A Szent-Györgyi Albert Agóra (kulturális központ) – Csongrád Megye területére
is kiterjedően, korosztályi megkötöttség nélkül - közművelődési és tudományos
ismeretterjesztési szolgáltatást nyújt. Tevékenységét a köznevelés és a
felsőoktatás intézményeivel való szoros együttműködésben végzi. Kiemelt
feladata a gyermek korosztály iskolán kívüli közösségi-művelődési
tevékenységének szervezése, illetve sajátos eszközeivel a nevelési-oktatási
intézmények nevelő és oktató munkájának segítése, továbbá a tudományos
ismeretterjesztés. Az intézmény a Kultv. 76. § (3) bekezdésében felsorolt összes
közművelődési alapszolgáltatást biztosítja.

2.

A Bálint Sándor Művelődési Ház elsősorban Újszeged közművelődési és közösségi
központja, de hatóköre kiterjed a város teljességére, különösen zenei és
irodalmi tevékenysége által. Az intézmény a Kultv. 76. § (3) bekezdés a) - f)
pontjaiban felsorolt közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja.

3.

A Heller Ödön Művelődési Ház Tápé városrész közművelődési és közösségi
központja. Az intézmény a Kultv. 76. § (3) bekezdés a) - f) pontjaiban felsorolt
közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja.
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4.

A Kecskési Művelődési Ház a nevében is jelzett városrész közösségi és
közművelődési központja. Az intézmény a Kultv. 76. § (3) bekezdés a) - f)
pontjaiban felsorolt közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja.

5.

A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház Szentmihály és Gyálarét
közösségi és közművelődési központja. Az intézmény a Kultv. 76. § (3) bekezdés
a) - f) pontjaiban felsorolt közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja.

6.

A Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház Kiskundorozsma városrész közösségi
és közművelődési központja. A Kultv. 76. § (3) bekezdésében felsorolt összes
közművelődési alapszolgáltatást biztosítja.

7.

A Petőfi-telepi Művelődési Ház a nevében is jelzett városrész közösségi és
közművelődési központja. Az intézmény a Kultv. 76. § (3) bekezdés a) - f)
pontjaiban felsorolt közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja.

8.

A Tömörkény István Művelődési Ház Szőreg városrész közösségi és
közművelődési központja. Az intézmény a Kultv. 76. § (3) bekezdésében
felsorolt összes közművelődési alapszolgáltatást biztosítja."
5. §

A Rendelet melléklete II. 5. pontjában a „feladatok” szövegrész helyébe
„tevékenységek” szöveg lép.
6. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Botka László s. k.
polgármester

Dr. Martonosi Éva s. k.
jegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019. április
26-án tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

