
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 
27/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelete 

 
a helyi közművelődésről 

 
 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CCLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában és a muzeális intézményekről, 
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76.§ (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A.§ (1) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mezőberényi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat, Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat, Mezőberény véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 
 
 

1. A rendelet célja és hatálya 
 
 

1.§ 
E rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek 
figyelembevételével, a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján meghatározza Mezőberény 
Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közművelődési feladatait, azok 
ellátási formáját, módját és mértékét. 
 
 

2.§ 
Jelen rendelet hatálya kiterjed: 
a) az Önkormányzat által fenntartott, illetve tulajdonában álló, közművelődési 

alapszolgáltatásokat nyújtó költségvetési szervekre és gazdasági társaságokra, 
b) az Önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján közművelődési 

alapszolgáltatást nyújtó természetes és jogi személyekre, 
c) a közművelődési alapszolgáltatásokat igénybe vevőkre. 
 
 

2. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai 
 
 

3.§ 
(1) Az Önkormányzat kötelező feladataként a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult.tv.) 
76.§ (3) bekezdésében meghatározott alapszolgáltatások teljes körét biztosítja. 

(2) A közművelődési alapszolgáltatásokhoz kapcsolódva a helyi kulturális hagyományok 
felelevenítése, a helyi művészeti értékek, a testvérvárosok kultúrájának bemutatása 
céljából minden évben megrendezésre kerül a Berényi Napok rendezvény sorozat. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott alapszolgáltatások mellett, a megfelelő tájékoztatás 
érdekében Mezőberényben városi honlap üzemel (www.mezobereny.hu), valamint városi 
információs lap (Mezőberényi Hírmondó) jelenik meg. 



 
 

3. A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei 
 
 

4.§ 
(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatait elsősorban saját fenntartású intézményben, az 

Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központban látja el, 
továbbá az önkormányzati intézmények által el nem látott közművelődési feladatok 
ellátására, kiegészítésére a Kult. tv. 79.§ -ában foglaltak alapján közművelődési 
megállapodást köthet. 

(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében együttműködik: 
a) az önkormányzati fenntartású közművelődési célú, vagy közművelődési feladatokat is 

ellátó intézményekkel, az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságokkal; 
b) a város területén működő nem önkormányzati fenntartású intézményekkel; 
c) a városban tevékenységet folytató közművelődési célú, vagy közművelődési 

tevékenységet is végző társadalmi és civil szervezetekkel; 
d) a helyben működő egyházak szervezeteivel; 
e) a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, helyi nemzetiségi szervezetekkel; 
f) a közművelődési feladatokat ellátó országos, megyei és fővárosi szervekkel, 

szervezetekkel és intézményekkel; 
g) a városban kulturális tevékenységet végző magánszemélyekkel. 

 
 

4. A közművelődési feladatok finanszírozása 
 
 

5.§ 
(1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatait az éves költségvetéséből finanszírozza, 

melynek forrása a központi költségvetésből származó feladatfinanszírozás, az 
Önkormányzat és a feladatot ellátó intézmény saját bevételei, pályázat útján elnyerhető 
támogatások, valamint esetleges szponzori támogatások, lakossági adományok. 

(2) Az Önkormányzat a fenntartásában működő 4.§ (1) bekezdésben megnevezett intézménye 
részére az intézmény alapító okiratában meghatározottak szerint biztosítja a 
feladatellátáshoz szükséges helyiségül szolgáló ingatlanokat, továbbá a mindenkori 
hatályos költségvetési rendeletében gondoskodik az intézmény tekintetében szükséges 
személyi feltételek, illetve intézmény-fenntartási költségek pénzügyi fedezetéről. 

(3) Az Önkormányzat az éves költségvetési lehetőségei függvényében biztosítja: 
 a) képviselő-testületi döntésben kiemelt feladattá minősítés esetén – különös tekintettel a 

„városi nagy rendezvényekre” – a feladat megvalósításához szükséges pénzeszközt; 
 b) a képviselő-testület döntésében eseti feladatként történő meghatározás esetén, az adott 

feladathoz szükséges pénzeszközt; 
 c) pályázatok kiírásával a civil szférában közművelődési feladatokat is ellátó nem 

önkormányzati szervezetek támogatását. 
 
 

5. Záró rendelkezések 
 

6.§ 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 



(2) Hatályát veszti Mezőberény Város Önkormányzata a helyi közművelődési tevékenység 
támogatásáról szóló 10/1999.(IV.26.) MÖK sz. rendelete. 
 
 
Mezőberény, 2018. december 17. 
 
 
 

Siklósi István Dr. Földesi Szabolcs 
polgármester jegyző 

 
 
Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem: 
 
Mezőberény, 2018. december 18. 
 
 
 

Dr. Földesi Szabolcs 
jegyző 


