
Simontornya Város Polgármesterének …/2020.(……) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2020.(III.31.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

(tervezet) 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXVIII. törvény 46.§ (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljárva Simontornya Város Polgármestere az Alaptörvény 

32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény 83/A.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közművelődési intézmények 

és 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.§ A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2020.(III.31) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 2.§ hatályát veszti. 

2.§ A Rendelet 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 

  „4.§ Az önkormányzat a  muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76.§ (3) bekezdésében meghatározott 

alapszolgáltatások közül a helyi lehetőségek és sajátosságok figyelembevételével a 

következő alapszolgáltatásokat biztosítja: 

(1) Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása. Ennek keretében: 

a) biztosítja a helyszínt a művelődő közösségek számára a rendszeres és az alkalomszerű 

művelődési vagy közösségi tevékenységük végzéséhez a TEMI Fried Művelődési Ház 

Közhasznú Alapítványnak közművelődési megállapodás keretében üzemeltetésre 

átadott ingatlanokban. 

b) bemutatkozási lehetőségeket teremt a művelődő közösségek fejlődése, szakmai 

teljesítményük elismerése céljából számukra, a városi programokon, esetenként a 

település közigazgatási határain kívül rendezett eseményeken, valamint támogatja a 

bemutatókon, versenyeken való részvételüket, és 

c) fórumot kezdeményez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével évente 

legalább egy alkalommal, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a 

feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat, valamint tájékozódhatnak 

egymás tevékenységéről, eseményeiről, terveiről, továbbá információt kapnak a 

művelődési közösségek működését is érintő kérdésekről. 



(2) A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése. 

Ennek keretében: 

a) gondoskodik az egyetemes és a nemzeti kultúra értékeinek megismertetéséről, az 

ünnepek kultúrájának gondozásáról, a Nemzeti Ünnepek, a települési 

megemlékezések méltó megtartásáról; 

b) elősegíti a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását határon 

túli/ testvér települési művészek, művészeti csoportok meghívásával, kiállítások 

megrendezésével, fellépések biztosításával a Simontornyai Vár muzeális intézmény 

bevonásával; 

c) biztosítja a gyermek- és ifjúsági korosztály számára a művelődésüket elősegítő családi 

napokat, játszóházat, színházi és filharmóniai előadások, valamint az életkori 

sajátosságuknak megfelelő rendezvények megszervezését a Városi Könyvtár által; 

d) biztosítja a város lakosságának művelődéshez, a szabadidő kulturális célú 

eltöltéséhez a színházi előadások, könnyű- és komolyzenei koncertek, előadói estek 

megrendezését a Simontornyai Várban. 

e) támogatja az önkéntes tevékenységként megvalósuló programokat. 

(3) Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása a Városi Könyvtárral kötött 

munkamegosztási megállapodás alapján. 

Ennek keretében:  

a) támogatja az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző körök, klubok 

megalakulását, tevékenységét. 

b) biztosítja az ismeretterjesztő előadások megszervezését; 

c) támogatja az életminőséget és életesélyt javító, képességfejlesztő felnőttoktatási 

lehetősége (tanfolyamok, szakkörök, műhelyfoglalkozások) megvalósítását, az 

egészségügyi rehabilitációs és egészségmegőrző közösségek működését; 

d) hozzásegíti a lakosságot az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális 

világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához. 

(4) A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása. 

Ennek keretében: 

a) támogatja a helytörténettel, népművészettel, népi iparművészettel, a település 

kulturális örökségével foglalkozó egyének munkáját, csoportok működését; 

b) részt vesz a települési értéktár gondozásában, a települési értékek bemutatásában, 

népszerűsítésében a Simontornyai Vár közreműködésével, 

c) szervezi az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások 

figyelembevételével, a művelődő közösségek, a hagyományos közösségi kulturális 

értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával az állami, a nemzeti, a 

társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok 

megvalósulását, a Magyar Kultúra Napja keretében programot szervez. 



 

(5) Az amatőr alkotó- és előadó-művészei tevékenységek feltételeinek biztosítása. 

Ennek keretében:  

a) támogatja a településen működő amatőr művészeti csoportok (képzőművészet, 

zeneművészet, táncművészet, színházművészet) tevékenységét szakmai és 

infrastrukturális háttér biztosításával; 

b) gondoskodik az amatőr alkotók bemutatkozási lehetőségeiről. 

(6) A tehetséggondozás és –fejlesztés feltételeinek biztosítása. 

Ennek keretében:  

a) támogatja a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének 

kibontakoztatását, kompetenciáinak fejlesztését művészeti és egyéb 

foglalkozásokkal, szakkörökkel, klubokkal; 

b) biztosítja a felzárkóztatást segítő tanórán kívüli délutáni a közösségi színtérben. 

(7) Kulturális alapú gazdaságfejlesztés a Simontornyai Várral kötött munkamegosztási 

megállapodás alapján. 

Ennek keretében: 

a) szervezi és támogatja a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi 

és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket, a Kreatív Műhely 

működtetésével, a Borút programjainak kialakításával; 

b) kezdeményezi és támogatja az egyéni és közösségi tudást és kreativitást 

erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat, azok 

megvalósítását 

c) szervezi és támogatja a kulturális terület- és településfejlesztéssel, a helyi vállalkozás- 

és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos 

programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat; 

d) segíti az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú 

használatát, ehhez kapcsolódó oktatás szervezését.” 

3.§ A Rendelet 6.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6.§ Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására közművelődési 

intézményeket, közösségi színterek biztosít, melyek működtetése érdekében 

közművelődési megállapodást köt. 

Közművelődési feladatokat ellátó intézmények: 

a) nem az önkormányzat által fenntartott intézmény, közművelődési megállapodás 

alapján feladatot ellátó: TEMI Fried Művelődési Ház (székhelye: 7081 Simontornya, 

Petőfi utca 67.) 



b) az önkormányzat által fenntartott intézmények, munkamegosztási megállapodás 

alapján feladatot ellátó:   -     Simontornyai Vár muzeális intézmény (7081             

                                                     Simontornya, Vár tér 10.) 

- Városi Könyvtár (7081 Simontornya, Petőfi utca 67.). 

 

4.§ A rendelet 2020. május 19. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

Simontornya, 2020. május …… 
 
 
 
 
      Torma József                                                           Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta 
      polgármester                                                                                       jegyző 
 
 
 
 
 
 
 

Záradék 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. 
Simontornya, 2020. május 
 
 
                                                                                           Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta 
                                                                                                                               jegyző 

 

 

 

 

 


