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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 83/A. § (2) bekezdése alapján a települési 
önkormányzat a közművelődési rendeletét a - Közművelődési Kerekasztallal és a települési 
nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetés keretében - legalább ötévente felülvizsgálja. 
Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 23/2020. (VII. 17.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) fenti követelménynek megfelelő felülvizsgálata során 
segítségünkre volt Baranya Megyei Kormányhivatal által megküldött azon tájékoztató anyag, 
amely szisztematikusan, pontról-pontra hívja fel a jogalkotó figyelmét a helyi jogszabály 
releváns tartalmi kritériumaira. 
 
Ennek nyomán az alábbi módosításokat végeztük el a rendelet-tervezetben: 

- a Rendelet bevezető részében a felhatalmazó jogszabályi rendelkezések aktualizálásra 
kerültek; 
 

- kiegészítésre kerültek az önkormányzat által ellátott közművelődési alapszolgáltatások 
típusai; 

  
- a Rendelet túlterjeszkedett a Kultv. 83/A. §-ában rögzített rendeletalkotási 

felhatalmazáson, amely kizárólag a közművelődési alapszolgáltatásokra vonatkozik, 
ezért a Rendeletből hatályon kívül kellett helyezni a kulturális szolgáltatásokra, 
intézményekre vonatkozó szabályokat; 

 
- a Kultv. 83. §-a (1) bekezdése alapján rendelkezni kell arról, hogy a közművelődési 

intézmény, ill. közösségi színtér kinek a fenntartásában állnak. Ezen túlmenően 
rögzíteni szükséges, hogy az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény 
költségvetési szervként működik. A Kultv. 77. § (4) bekezdése szerint az állam, a 
települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat vagy az önkormányzati társulás 
által fenntartott közművelődési intézmény az állam vagy az önkormányzat 100%-os 
tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaságként, vagy költségvetési szervként 
működik. Ennek ténye a Rendelet 8. § (1) bekezdésében szintén átvezetésre került. 

 
- A Zrínyi Klub fenntartójával megkötött közművelődési megállapodás, mint 

feladatellátási forma feltüntetésre került a Rendeletben; 
 

- a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a 
közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (1) 
bekezdése alapján a feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás 
megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít tárgyév március 1. napjáig. Az 
Önkormányzatnak március 1. napjáig el kell fogadnia a közművelődési alapszolgáltatások 
alapján az éves tervet.  Ennek következtében a Rendelet 8. § (2) bekezdése módosításra 
kerül.  
 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Komló város nemzetiségi 
önkormányzatainak, valamint a Komlói Közkincs Közművelődési Kerekasztalnak 
megküldésre került véleményezésre a mellékelt tartalom szerinti rendelettervezet.   
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Az e tárgyban hozott határozatok, jegyzőkönyvek munkaidőben megtekinthetőek a Komlói 
Közös Önkormányzati Hivatal Titkársági Irodáján (1. em. 108.).  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és 
Közbeszerzési Bizottság, valamint a Humán Bizottság állásfoglalásának figyelembevételével 
tárgyalja meg, és a rendeletet – a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal - 
elfogadni szíveskedjék. 

 
Komló, 2022. december 5. 
         Polics József 
         polgármester 
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1. sz. melléklet 

 

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (XII. 15.) önkormányzati 
rendelete 

az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 23/2020. (VII. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi 
színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendeletben foglaltakkal 
összhangban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el. 

1. § 

Az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 23/2020 (VII.17.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi 
színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendeletben foglaltakkal 
összhangban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el.” 

2. § 

A Rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Jelen rendelet személyi hatálya kiterjed:) 
„a) az Önkormányzat által fenntartott közművelődési feladatot ellátó intézményre, ” 

3. § 

(1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A kultúrához való jog alapvető emberi joga minden állampolgárnak. E jogok, nemre, 
korra, vallásra, politikai meggyőződére, nemzeti vagy társadalmi származásra való tekintet 
nélkül mindenkit megilletnek. Komló város polgárainak és közösségeinek joga, hogy igénybe 
vegyék az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény, valamint a közösségi 
színterek szolgáltatásait, és a közművelődési megállapodásokban szereplő ellátásokat.” 
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(2) A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az Önkormányzat az e rendeletben vállalt közművelődési feladatait elsősorban az általa 
fenntartott közművelődési intézmény tevékenységével látja el, amely egyetlen vallási, 
világnézeti vagy politikai irányzat mellett sem lehet elkötelezett.” 

4. § 

(1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az Önkormányzat a Kultv. 76. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott közművelődési 
alapszolgáltatásokat látja el, így: 
a) 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 
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.” 

(2) A Rendelet 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak keretében 
a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi 

tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja, 
b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt, 
c) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő 

közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, 
javaslataikat.” 

5. § 

A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatait elsősorban saját fenntartású közművelődési 
intézményének működtetésével, közművelődési megállapodások megkötésével, valamint 
közösségi színterek közreműködésével végzi.” 

6. § 

(1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az Önkormányzat a városi hagyományokat is figyelembe véve közművelődési 
intézményként Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési 
Központot (címe: 7300 Komló, 48-as tér 1.) működteti. E közművelődési intézmény típusa: 
művelődési központ. ” 

(2) A Rendelet 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) A közművelődési alapszolgáltatások: 
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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 
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 
A közművelődési intézmény telephelye: Színház (7300 Komló, 48-as tér 5.)” 

7. § 

A Rendelet 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) Az (1) bekezdés l) pontjában szereplő Zrínyi Klub közművelődési megállapodás útján 
látja közművelődési feladatait. A Zrínyi Klub fenntartója jogi személy. E közművelődési 
megállapodást az Önkormányzat minden év március 1. napjáig felülvizsgálja.” 

8. § 

A Rendelet8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósításához az 
önkormányzati fenntartású, költségvetési szervként működő közművelődési intézmény 
elsősorban az alapító okiratában rögzített közművelődési alapfeladatok teljesítésével járul 
hozzá. 

(2) Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ 
szolgáltatási tervben rögzíti konkrét feladatait. A szolgáltatási tervet a képviselő-testület által 
átruházott hatáskörben az Önkormányzat képviselő-testületének szakmailag illetékes 
bizottsága hagyja jóvá tárgyév március 1. napjáig. ” 

9. § 

A Rendelet 
a) 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „(1) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(1)-

(2) bekezdésben” szöveg és a „feladatok” szövegrész helyébe a „feladatokon” szöveg, 
b) 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „intézmények” szövegrész helyébe az 

„intézmény” szöveg, 
c) 9. § (1) bekezdés a) pontjában az „intézmények” szövegrész helyébe az „intézmény” 

szöveg, 
d) 9. § (1) bekezdés b) pontjában az „intézmények” szövegrész helyébe az „intézmény” 

szöveg 
lép. 

10. § 

Hatályát veszti a Rendelet 
a) 6. § (2) bekezdése, 
b) „(7300 Komló, 48-as tér 1.)” címe, 
c) szövege, 
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d) a)–g) pontja, 
e) szövege, 
f) (3) bekezdése, 
g) „(7300 Komló, Városház tér 1.)” címe, 
h) szövege, 
i) (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „és kulturális” szövegrész, 

11. § 

Ez a rendelet 2022. december 16-án lép hatályba. 
 

Komló, 2022. december 14.  

 

 

dr. Vaskó Ernő  
címzetes főjegyző 

Polics József 
polgármester 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
 

Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 23/2020. (VII. 17.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) felülvizsgálatára a Baranya Megyei Kormányhivatal által 
összeállított szempontok alapján került sor.  
A hatályban lévő Rendelet nem volt összhangban a jelenlegi törvényi szabályozással, ezért a 
jogszabályi rendelkezések aktualizálásra kerültek. Kiegészítésre kerültek az önkormányzat 
által ellátott közművelődési alapszolgáltatások típusai, továbbá a Rendeletből hatályon kívül 
kellett helyezni a kulturális szolgáltatásokra, intézményekre vonatkozó szabályokat. A 
közművelődési megállapodás, mint feladatellátási forma, továbbá az éves szolgáltatási terv 
készítésének és annak Önkormányzat általi elfogadásának módja is meghatározásra került. 
 

 


