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ELİTERJESZTÉS
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
2008. november 26-i ülésére

Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzatának …/2008.(…) rendelete a közmővelıdési
feladatokról
Üsz: II/607/2/2008.
Tisztelt Képviselı-testület!
A Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Bács-Kiskun Megyei Kirendeltség
Törvényességi Ellenırzési Osztálya 2008. szeptember 24. napján kelt levelében
törvényességi észrevételt tett, miszerint Felsılajos Község Önkormányzata helyi
rendeletben nem szabályozta a közmővelıdési feladatok ellátásának módját és formáját
(Elıterjesztés 2. sz. melléklete).
A Muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló
1997. évi CXL. törvény (továbbiakban:Kultv.) minden települési önkormányzat számára
elıírta a közmővelıdési rendelet megalkotására vonatkozó kötelezettséget. A Kultv.
77.§-a értelmében „a települési önkorányzat a helyi társadalom mővelıdési érdekeinek és
kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetıségek,
sajátosságok alapján rendeletben határozza meg, hogy a 76.§-ban felsoroltakból mit,
milyen konkrét formában, módon és mértékben lát el.”
Fentiek alapján az elıterjesztés 1. sz. mellékletében szereplı rendelet-tervezetet
terjesztem a T. Képviselı-testület elé.

Felsılajos, 2008. november 04.
Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
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Elıterjesztés 1. sz. melléklete
RENDELET-TERVEZET
Felsılajos Község Önkormányzatának
…./2008.(…….) rendelete
a közmővelıdési feladatokról
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) a
muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi
CXL. tv. (a továbbiakban: közmővelıdésrıl szóló törvény) 77.§-ában kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I. RÉSZ
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1.§
(1) A rendelet célja, hogy Felsılajos kulturális egységét szem elıtt tartva meghatározza a
Képviselı-testület közmővelıdési feladatait.
(2) A Képviselı-testület a közmővelıdési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra
törekszik, hogy biztosítsa a Felsılajoson élı polgárainak jogát
a) a kulturális örökség javainak és ezek jelentıségének megismerésére a
történelemalakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret
formálásában valamint ezek védelmével kapcsolatos ismeretek megszerzésének
lehetıségét a rendelkezésre álló eszközök útján,
b) mőveltsége, készségei életének minden szakaszában történı gyarapítására,
közmővelıdési jogai érvényesítése céljából szervezeti és tartalmi segítségre közösség
létrehozásához, szervezet alapításához, mőködtetéséhez.
A rendelet hatálya
2.§
(1) A rendelet hatálya Felsılajos község közigazgatási területére terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed a helyi közmővelıdési célok megvalósulásában, a
közmővelıdésben részt vevı természetes és jogi személyekre, a jogi személyiségekkel nem
rendelkezı társaságokra.
II. RÉSZ
A Képviselı-testület közmővelıdési feladatai
3.§
A Képviselı-testület a közmővelıdésrıl szóló törvény 76. § (2) bekezdésében felsoroltakon felül
további feladatának tekinti:
a.) a kiemelkedı tehetségő helyi alkotók közismertté tételét, fejlıdésük szakmai
támogatásának biztosítását
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b.) a hátrányos helyzető rétegek kulturális elesettségének mérséklését,
c.) a környezetkultúra javítását
III. RÉSZ
A Képviselı-testület feladatellátásának szervezeti keretei, a közmővelıdési feladatok
megvalósításában együttmőködı partnerek
4.§
A Képviselı-testület elismeri és segíti a településen mőködı hagyományırzı, folklór, mővészeti
és más mővelıdési közösségek valamint közmővelıdési céllal is mőködı civil szervezetek
tevékenységét, közmővelıdési feladatai ellátása során a szakmai önállóság tiszteletben
tartásával épít ezen szervezetek, valamint Felsılajos Község Önkormányzata nem
közmővelıdési alapfeladatú intézményei együttmőködésére és mindazon egyéni és helyi
kezdeményezésekre, melyek Felsılajos kulturális életét gazdagítják.
5.§
(1) A Képviselı-testület közmővelıdési feladatai ellátása során rendszeres kapcsolatot tart fenn
egyházi szervezetekkel, médiával, gazdálkodó szervezetekkel.
(2) A Képviselı-testület kölcsönös kapcsolatokat és együttmőködést alakít ki a megyei
közmővelıdési feladatokat ellátó intézményekkel, szakmai tanácsadó és szolgáltató
intézményekkel, országos szakmai szervezetekkel.
IV. RÉSZ
A közmővelıdési tevékenység finanszírozása
6.§
(1) A közmővelıdési feladatok ellátásának, a közmővelıdést szolgáló feltételek
megteremtésének pénzügyi fedezetét a Képviselı-testületi támogatás, a központi
költségvetésbıl származó normatív állami hozzájárulás a pályázati úton elnyert támogatások,
a mőködési bevételek, valamint a szponzori támogatások biztosítják.
(2) A Képviselı-testület a közmővelıdési feladatok ellátására fordítandó támogatás összegét a
pénzügyi lehetıségek figyelembevételével az éves költségvetési rendeletében határozza meg.
7.§
A Képviselı-testület a község kiemelt közmővelıdési nagyrendezvényeinek támogatásáról az
éves költségvetési rendeletében dönt.
A közmővelıdési célú tevékenységet folytató civil szervezetek, közösségek támogatása
8.§
(1) A Képviselı-testület a településen mőködı, közmővelıdési célú tevékenységet folytató civil
szervezeteket, közösségeket (továbbiakban: közmővelıdési célú támogatott) kérelemre,
együttmőködési megállapodás keretében támogatja.
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(2) A közmővelıdési célú támogatás igénybevételére az e rendelet 1. sz. mellékletében található
kérelem nyomtatványt kell benyújtani.
(3) A Képviselı-testület a felosztható közmővelıdési célú támogatási keretet évente a
költségvetési rendeletében határozza meg.
(4) A támogatási rendszer mőködtetése Felsılajos Község Önkormányzata Képviselıtestületének hatáskörébe tartozik.
(5) A Képviselı-testület és a közmővelıdési célú támogatott minden esetben külön
együttmőködési megállapodásban rögzíti a támogatás összegét, a támogatás biztosításának
feltételeit, a feltételek teljesülésének ellenırzési módját, a támogatással kapcsolatos
elvárásait.
(6) A támogatás e rendelet „Együttmőködési megállapodás közmővelıdési célú támogatás
felhasználásáról” szóló 2. melléklete alapján kerül átutalásra.
(7) E támogatás nem veszélyeztetheti e rendeletben rögzített feladatok megvalósulását.

V. RÉSZ
Záró rendelkezések
9.§
E rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba.

Csordás László
polgármester sk.

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı sk.

A rendelet kihirdetésének napja: 2008. november 26.

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı sk.
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1. melléklet a …/2008.(...) rendelethez

KÉRELEM
Felsılajos Község Önkormányzatának a közmővelıdési feladatokról szóló
……/2008.(….) rendeletéhez

1.)

A kérelmezı
neve:
_______________________________________________________________
címe:
_______________________________________________________________

2.)

Felelıs vezetı neve: _______________________________________________
címe:
_______________________________________________________________

3.)

Bejegyzett szervezet esetén
a) bírósági bejegyzésének dátuma, száma: _______________________________
b) adószáma: ______________________________________________________
c) bankszámla száma:________________________________________________

4.)

Az igényelt támogatás összege: __________________________ Ft

5.)

A
támogatás
tárgyát
képezı
közmővelıdési
cél
meghatározása:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Felsılajos, 200__. ________________________
kérelmezı aláírása
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2. melléklet a …/2008.(…..) rendelethez
Felsılajos Község Önkormányzata
Ikt.sz.: ................/200_.
EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
közmővelıdési célú támogatás felhasználásáról
Szerzıdı felek:
egyrészrıl

Felsılajos Község Önkormányzata ( 6055 Felsılajos, Iskola u. 12.)
Képviseli: Csordás László polgármester
KSH-szám: …………………………….)
(Közmővelıdési célú elıirányzat)
a továbbiakban: Támogató

másrészrıl

_______________________________________________________
Képviselıje:
Név:___________________________________________________
Cím:_________________________________ Tel.sz.:____________
a továbbiakban: Közmővelıdési célú támogatott

az alábbi szerzıdést kötik:
1./

Felsılajos Község Önkormányzata a 200_. évi közmővelıdési célú támogatásra
benyújtott kérelmére a Közmővelıdési célú támogatottnak támogatásként
__________Ft azaz ____________________________________ forintot ítélt oda.

2./

A támogatás összegét Felsılajos Község Önkormányzata átutalja a Közmővelıdési
célú támogatott megjelölt bankszámlájára.
Számlaszám:________________________________________________________
Az átutalás rendje:

a.)

200_.………..:____________________________________
200_...............:___________________________________
200_...............:___________________________________
A nem önálló vagy részben önálló, saját pénzforgalmi jelzıszámmal,
bankszámlával
nem
rendelkezı
pályázóknak
pénzügyi
lebonyolítót
(alapintézmény, fenntartó, érdekképviseleti szerv) kell igénybe venniük.
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b.)

Közmővelıdési célú támogatott az „Együttmőködési megállapodás”-t pontosan
kitöltve 200_. ....................................-ig köteles visszaküldeni, ellenkezı esetben a
támogatásra való jogosultságát elveszíti.

c.)

A felhasználás határideje 200_. ............................... hó ........nap

3./

A támogatás felhasználásánál a gazdálkodás rendjére vonatkozó jogszabályok
irányadók. Közmővelıdési célú támogatott köteles olyan könyvelést vezetni, hogy
a Támogató által felkért pénzügyi szakértı bármikor ellenırizhesse, hogy a
pályázati összeg felhasználása a pályázati célra történik. A kifizetésekrıl a
bizonylatokat a Közmővelıdési célú támogatott köteles a törvényességi
elıírásoknak megfelelıen megırizni.

4./

Közmővelıdési célú támogatott az összeg felhasználását követıen a tárgyévet
követı január 31-ig köteles Felsılajos Község Önkormányzata felé részletes
szakmai és pénzügyi elszámolást küldeni a felhasznált pályázati összegrıl. Az
elszámolást számlamásolattal igazolják.

5./

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 13/A. §-a szerint amennyiben a
Közmővelıdési célú támogatott az elıírt számadási kötelezettségének határidıben
nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, a
támogatást fel kell függeszteni. A folyósított támogatás csak a megállapodásban
megjelölt célra használható fel. Az eltérı célra használt, vagy a határidıben fel
nem használt összeg a támogató Felsılajos Község Önkormányzata számlájára
visszafizetendı.

6./

A szerzıdı felek tudomással bírnak arról, hogy a Ptk. 81. § (3) bekezdése szerint
nem minısül üzleti titoknak az az adat, melynek megismerését vagy
nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekbıl elrendeli.

7./

Támogató egyéb megkötése: ___________________________________________

Felsılajos, 200_. ......................................
A támogató részérıl:

………………….

polgármester
kötelezettségvállaló
Közmővelıdési célú támogatott részérıl:

_________________________________

Cím: ____________________________

Számlaszám:
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Elıterjesztés 2. sz. melléklete
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