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Az Oktatási - Ifjúsági és Civilszervezetekért Felelős Bizottság 2022. január 25-én /kedden/ 15,00 
órakor rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. 
 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Házasságkötő terem  

 

 

Napirendi javaslat: 
 

1. A helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendelet. 
Előadó: jegyző 

 

2. PS ÁMK Cserkeszőlő intézményegységeinek nyári zárva tartása. 
Előadó: intézményvezető 

 
 

Cserkeszőlő, 2022. január 25. 

 

 

             

         Gyóllai László sk.   

    bizottság elnöke 



6. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
A helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendelet 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022. 01.25.  

 
 
Készítés ideje:   
2022. 01. 17. 

 
Készítette:   
Pappné dr. Czakó Petra aljegyző 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság X  

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-455  fax: (56) 568-462 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 

A helyi közművelődésről szóló …/2022. (I.25.) sz. rendelet 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének a 

helyi közművelődésről szóló, több alkalommal módosított, 11/2003. (III. 26.) sz. rendeletével 

(továbbiakban: Rendelet) kapcsolatban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya törvényességi felhívással élt, melyben 

felhívta az Önkormányzat figyelmét a Rendelettel kapcsolatos aggályaira. 

 

Fentiekre tekintettel szükségesnek tartom egy új, a hatályos jogszabályi környezetnek 

megfelelő közművelődési rendelet megalkotását. Az új rendelet tervezete az előterjesztés 

mellékletét képezi. 

 

Javaslom az új rendelet elfogadását. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el. 

 

Cserkeszőlő, 2022. január 19. 

 

 

 

Varga Attila sk. 

                polgármester 
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Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (I. 25.) önkormányzati 
rendelete 

a helyi közművelődésről 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat – a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 83/A. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi 
közművelődésről az alábbi rendeletet alkotja. 

A rendelet hatálya 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
közigazgatási területén található közművelődési intézményre, annak fenntartóira, működtetőire és 
alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre. 

Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások 

2. § 

(1) Az Önkormányzat adottságaira és a Kultv. 76. § (3)-(4) bekezdéseire figyelemmel megszervezi a 
közművelődési alapszolgáltatásokat, melyek: 
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. 

(2) Az Önkormányzat a Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő feladatait biztosítja a 
következők szerint: 
a) a rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzésének helyszínét; 
b) a művelődő közösség/közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt a községi 

rendezvényeken, valamint a partnertelepülések programjain; 
c) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek 

megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. 

Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja 

3. § 

(1) Az Önkormányzat a kötelező közművelődési feladatait elsősorban az általa alapított, költségvetési 
szervként működő Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő (5465 Cserkeszőlő, 
Szinyei Merse Pál út 1.) (továbbiakban: PS ÁMK) intézményén keresztül látja el. 



2 

(2) A PS ÁMK egy több funkciót ellátó /nevelés, óvodáztatás, könyvtári feladatok és közművelődés/, 
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, melynek alapító okiratát, költségvetését, 
szervezeti és működési szabályzatát és munkatervét a képviselő-testület fogadja el. 

(3) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátásába bevonhatja az Önkormányzat nem 
közművelődési alapfeladatú intézményeit, a helyben működő alapítványokat, civil szervezeteket, 
gazdasági társaságokat, melyre vonatkozóan a „A közművelődési alapszolgáltatások ellátásában 
együttműködő partnerek” alcím rendelkezései alkalmazandóak. 

(4) Cserkeszőlő Községi Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez 
készített szolgáltatási tervet a tárgyév március 1-jéig fogadja el. 

A közművelődési tevékenység finanszírozása 

4. § 

(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a közművelődési 
intézmény – PS ÁMK –, illetve az alapfeladatok teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételeket. 

(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatait a saját költségvetéséből finanszírozza, amelynek 
forrása a központi költségvetésből származó közművelődési támogatás, önkormányzati támogatás, az 
intézmény saját bevétele és pályázati úton elnyerhető támogatások. 

(3) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások támogatására kiírt pályázatokhoz 
szükséges önrész mértékét az éves költségvetési rendeletben határozza meg. 

(4) Az Önkormányzat a közművelődési rendeletében rögzített feladatait vagy egyéb feladatok 
ellátására pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytató 
személyeket, szervezeteket. 

A közművelődési alapszolgáltatások ellátásában együttműködő partnerek 

5. § 

(1) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások nyújtásába közművelődési tevékenységet 
is ellátó természetes és jogi személyeket, egyéb szervezeteket, azok fenntartóit, működtetőit és 
alkalmazottait is bevonhatja, így különösen: 
a) nevelési- oktatási intézményeket, 
b) a településen működő civil szervezeteket, 
c) egyházakat, 
d) a helyi értéktár bizottságot, 
e) gazdasági társaságokat. 

(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatellátásra közművelődési megállapodást köthet a Kultv. 
79. §-ában meghatározott követelményeknek megfelelő jogi vagy természetes személlyel. A 
közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell a törvény 79. § (2)-(4) bekezdéseiben előírt 
kötelezettségeket. 
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Záró rendelkezések 

6. § 

Hatályát veszti a Helyi közművelődésről szóló 11/2003. (III.26.) önkormányzati rendelet. 

7. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
Cserkeszőlő, 2022.  január …. 
 
 
 
 Varga Attila sk. Dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző
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Részletes indokolás 

Az 1–7. §-hoz  

Törvényességi észrevétel miatt szükségessé vált a korábbi rendelet módosítása. 



12. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

A PS ÁMK Cserkeszőlő intézményegységeinek nyári zárva tartásáról. 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.01.25. 
 
 
Készítés ideje:   
2022.01.10. 
 
Készítette:   
Tóth Krisztina intézményvezető 
 
Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Tóth Krisztina intézményvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  
Idegenforgalmi Bizottság   
Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság X  
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  
Szociális Bizottság   

 
 
 







HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
 
 
…/2022.(01….)sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

 a PS ÁMK Cserkeszőlő intézményegységeinek nyári zárva tartásáról. 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a PS ÁMK Cserkeszőlő intézményegységeinek 
nyári zárva tartásával egyetért az alábbiak szerint: 
 
- PS ÁMK Cserkeszőlő intézményegységei 2022. augusztus 08-tól 2022. augusztus 26-ig zárva tart, 
 
- a Közétkeztetési Konyha leállási idejére a Napsugár Étterem biztosítja az étkezést, 

 
- az intézmény vezetője köteles a bezárással kapcsolatos szervezési feladatok pontos ellátására. 
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Tóth Krisztina intézményvezető – helyben 
 - Török Erzsébet étteremvezető – helyben 
 - Szilágyiné Kardos Erika szociális ügyintéző – helyben 
 - Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben 
 
 


