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Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2006. (V. 31.)rendelete

a helyi közművelődés szabályozásáról 

EGYSÉGES SZERKEZETBEN
a 3/2010. (II. 11.) önkormányzati rendelettel

Szerencs Város Önkormányzata közművelődési intézmény- és tevékenységrendszerének 
fejlesztése, védelme, a közművelődés feltételeinek biztosítása érdekében „A kulturális javak 
védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja. 

Alapelvek

1.§
(1) Szerencs Város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog 

gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenység támogatását közcélnak tartja. A 
közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a település 
lakosságának életminőségét javítja. 

(2) A közművelődéshez való jog gyakorlása során senkit nem érhet hátrányos 
megkülönböztetés.

A rendelet hatálya

2. §
Jelen rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott közművelődési 
intézményekre, azok alkalmazottaira, valamint a közművelődési feladatok ellátásában részt 
vevő valamennyi természetes és jogi személyre. 

A rendelet kiemelt céljai

3. §
(1) Szerencs város és környezete természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek

közismertté tétele, a kulturális turizmus támogatása.
(2) A város közművelődési-kulturális hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, új értékek 

létrehozása, a helyi értékeket védő összefogások ösztönzése. 
(3) Az egyetemes, nemzeti és kisebbségi kultúra megismertetése, az ünnepek kultúrájának

fejlesztése.
(4) A lakosság komfortérzetének és munkavégző képességének növelése, rekreációjának 

elősegítése. 
(5) A speciális népességcsoportok művelődési közösségeinek gondozása, az esélyegyenlőség 

biztosítása.
(6) A helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése.
(7) A civil közösségek működésének, együttműködésének ösztönzése. 
(8) A közösségi művelődéshez méltó esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása. 
(9) Partneri kapcsolat kiépítése a városkörnyéki településekkel, Szerencs kistérségi központi

funkciójának erősítése.  
(10)Testvérvárosi kapcsolatok bővítése, kiszélesítése a kultúra segítségével. 
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A közművelődési feladatok ellátásának szervezetrendszere 
és finanszírozása

4. §
(1) Az önkormányzat közművelődési feladatait az 1. számú melléklet tartalmazza. 
(2) A közművelődés városi irányítását az önkormányzat képviselő-testülete és 

szakbizottságai, a polgármester, a jegyző, valamint a polgármesteri hivatalnak a 
mindenkor hatályos szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szakmai 
osztálya látja el az országos és helyi jogszabályok alapján.

5. §
(1) Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait a Városi Kulturális Központ és 

Könyvtár elnevezésű önálló jogi személyiséggel rendelkező költségvetési intézmény látja 
el.

(2) Az önkormányzat általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtárat működtet, amelynek 
gyűjteményét és szolgáltatásait folyamatosan bővíti, a lakosság és a kor elvárásainak 
megfelelően alakítja. 

(3) Az önkormányzat a kötelező közművelődési és könyvtári feladatok ellátására 
minimálisan a mindenkori közművelődési és közgyűjteményi normatíva 400 %-át 
biztosítja.

(4) Az önkormányzat a konkrét közművelődési és könyvtári támogatásokat, az intézmény 
költségvetését és a költségvetési létszámkeretet a tárgyévi költségvetési rendeletében
fogadja el, figyelembe véve a szakminiszter által meghatározott szakmai
követelményeket és normatívákat, valamint a törvényből és helyi rendeletből adódó 
feladatokat.

6. §
(1) Szerencs Város Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja az évfordulók, emléknapok, a

nemzeti és állami ünnepekről való méltó megemlékezést, ezen belül 
- január 22. A Magyar Kultúra Napja
- március 15. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója
- május utolsó vasárnapja: Magyar Hősök Napja 
- augusztus 20. Az államalapítás és Szent István ünnepe
- október 6. Az aradi vértanúk emlékünnepe
- október 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a Magyar

Köztársaság 1989. évi kikiáltásának évfordulója
(2) A város kiemelt rendezvényei

- április 20. Szerencs Város Napja
- május 1. Majális
- június: Zempléni Eurorégiós Gazdanapok, Tárogatósok Találkozója, Fiatalok

Fesztiválja,
- Várszínházi Esték, Zempléni Nyári Tárlat
- július-augusztus: Művészeti Fesztivál 
- augusztus: Zempléni Fesztivál
- szeptember: Szerencsi búcsú – Családok Napja,

Országos Férfikari Találkozó és Bordalfesztivál, borfesztivál
- október1. Az Idősek Világnapja 
- október-november: Szerencsről Elszármazottak Találkozója 
- december: Mindenki Karácsonya

(3) Az Oktatási és Közművelődési Bizottság az éves költségvetés összeállítása előtt áttekinti 
az adott év kulturális rendezvényeit, majd javaslatait beterjeszti a képviselő-testület felé.  
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A közművelődés egyéb szereplői 

7. §
(1) Az önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények részt vesznek a 

helyi közművelődési feladatok, rendezvények megvalósításában. Feladataikat a 2. számú 
melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat figyelemmel kíséri, és lehetőségeihez mérten támogatja a városban 
működő nem önkormányzati fenntartású múzeumi intézményeket, segíti a turizmus 
élénkítése területén végzett munkájukat.

(3) Az önkormányzat elismeri és támogatja a városban működő civil szervezetek 
közművelődéssel kapcsolatos munkáját, költségvetési rendeletében meghatározott anyagi 
támogatást nyújt számukra.

(4) Az önkormányzat a város közművelődési feladatait a történelmi egyházakkal, a helyi 
médiával, a gazdasági élet szereplőivel, az egészségügyi, szociális, civil- és 
sportszervezetekkel, a tűzoltósággal és a rendvédelmi szervekkel együttműködve 
valósítja meg.

8. §1

Az Önkormányzat, a közművelődési intézmények és szervezetek tevékenységük során 
folyamatos kapcsolatot tartanak a területet irányító minisztériummal, a Magyar
Közművelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátussal, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Önkormányzattal, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és
Közművelődési Intézettel, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárral, a Herman Ottó 
Múzeummal, a különböző pályáztató és pályázatkezelő szervezetekkel, valamint a szerencsi 
kistérség önkormányzataival és azok intézményeivel.

Záró rendelkezések

9. §
(1) Jelen rendelet 2006. július 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos 

módon a jegyző gondoskodik. 
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Szerencs Város Önkormányzatának a helyi 

közművelődés szabályozásáról szóló 6/2002. (III. 28.) rendelete. 

Szerencs, 2006. május 31.

Dr. Bíró László sk. Rónavölgyi Endréné sk.
                     címzetes főjegyző           polgármester 

1 Módosította: 3/2010. (II. 11.) ör., hatályos: 2010. február 12-től. 
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1. sz. melléklet

Az önkormányzat közművelődési feladatai 

1. Szerencs Város kulturális értékeinek ismertté tétele, a helyi információk fejlesztése:
a város hagyományaival, természeti, művészeti értékeinek, jeles személyiségeinek, 
speciális és kiemelkedő közösségeinek, új kezdeményezéseinek bemutatása, értékelése, 
közmegbecsülésének növelése
Formái:
- a városhoz kötődő műsorok, kiállítások, bemutatók tartása 
- helytörténeti találkozók, vetélkedők, kiállítások szervezése 
- helytörténeti dokumentumok gyűjtése, ismertté tétele  
- a városi kulturális, közéleti információk közzététele

2. A lakosság műveltségének, öntudatának, esztétikai szemléletének fejlesztése, a 
rekreáció biztosítása:
- az egyetemes, nemzeti, nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek

megismertetése, a művészetek befogadásának segítése, a szabadidős szokások 
formálása, a rekreáció, a kulturált szórakozás biztosítása

- a már meglévő kulturális hagyományok bővítése, új hagyományok megalapozása 
- a mindennapi lét értékeinek, normáinak fejlesztése
Formái:
- színházi előadások, előadóestek, hangversenyek, népművészeti hagyományőrző 

alkalmak, kiállítások szervezése
- ünnepek, évfordulók, megemlékezések rendszerének működtetése 
- az ifjúság szórakoztatásának biztosítása, a felnőtt korosztálynak szórakozási 

lehetőségek szervezése 

3. Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok 
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek biztosítása: 

 speciális helyzetű népességcsoportok gondjaihoz igazodó ismeretek, képességek, 
önképző, öntevékeny lehetőségek felkutatása, művelődési és művelődő közösségeinek 
szervezése
Formái:
- hely biztosítása átképző, szakképző tanfolyamok, bemutatók, szakkörök 

működtetéséhez 
- az ifjúság kreativitásának elősegítése, régi korok mesterségeinek megismertetése 
- vitafórum szervezése aktuális kérdésekről 
- kedvezményes árú internetes hozzáférési lehetőség biztosítása   

4. A lakosság kreativitásának, amatőr művészek alkotókedvének, tehetségének 
gondozása:

 esztétikai tudatosság, igény fejlesztése, műértő közönség formálása, kiemelkedő 
tehetségek, alkotó közösségek közismertté tétele
Formái:
- műkedvelő csoportok befogadása, működtetése 
- bemutatók, kiállítások, közönségtalálkozók szervezés
- az oktatási intézményekben és azon kívül folytatott művészeti képzés támogatása 
- öntevékeny művészeti csoportoknak bemutatkozási lehetőség biztosítása 

5. A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének, fenntartásának segítése:
- a város nemzetközi kapcsolatainak elősegítése a kultúra eszközeivel. 
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- a városkörnyéki települések közművelődési tevékenységének szakmai-módszertani 
segítése

- közművelődési együttműködés a város közoktatási, kommunikációs intézményeivel, 
történelmi egyházaival

- kapcsolattartás a közművelődés megyei és országos szervezeteivel 
Formái:
- Szerencs testvérvárosaival közművelődési kapcsolat fenntartása, műsorok szervezése 
- szakmai információk közvetítésével, egyéb közművelődési szolgáltatásokkal a 

települések munkájának segítése
- a közoktatási intézményekkel együtt tehetségfejlesztő és gondozó programok, 

gyermek és ifjúsági előadások szervezése 
- városi és vallási ünnepek összehangolása, közös rendezvények szervezése a

történelmi egyházakkal

6. A közművelődés feltételeinek biztosítása 
 a város közművelődési intézményeiben a polgárok tájékozódásához, közösségi 

művelődéséhez, alkotó tevékenységéhez, a kultúraközvetítéshez esztétikus környezet, 
infrastruktúra, anyagi feltétel, szakképzett munkaerő biztosítása 
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2. sz. melléklet

Az oktatási-nevelési intézmények közművelődéshez kapcsolódó feladatai 

1. A város lakossága élet- és teljesítőképességének növelése: 
 a fizikai erőnlét fejlesztése, a mentális épség kondicionálása, az önkéntes összefogások 

technikájának megismertetése, a sport és a kultúra kapcsolatának gondozása
Formái:
- nyelvi, kommunikációs, informatikai csoportok működtetése, felnőttoktatás 

szervezése
- közhasznú, praktikus, a mindennapi életet segítő programok, tanfolyamok 

megszervezése
- iskolai tudást kiegészítő képzési folyamatok biztosítása 
- szülők, nevelők pedagógiai tudatosságát növelő alkalmak kínálata 
- diáknap szervezése évente
- a városi gyermeknap lebonyolításának segítése

2. Szerencs város kulturális életének közismertté tétele:
a város hagyományainak, természeti, művészeti értékeinek, jeles személyiségeinek, 
speciális közösségeinek, új kezdeményezéseinek bemutatása, értékelése
Formái:
- kiállítások, műsorok rendezése 
- részvétel a városi ünnepeken
- a tanórán és a tanórán kívüli rendezvények keretében a város természeti és kulturális

értékeinek bemutatása

3.  A város polgárai szabadság- és felelősségérzete növekedésének, civil közösségeinek 
segítése:

 a különböző értékek és érdekek egyenrangúságának biztosítása, a réteg- és korosztályi 
kultúrák ismerkedési alkalmainak biztosítása, a felelős közéleti szereplés kulturális 
fórumainak kimunkálása
Formái:
- közös városi célok érdekében különböző közösségek összefogásainak, programjainak 

segítése
- szolidaritási akciók gondozása
- a diákönkormányzatok működtetésének segítése, kapcsolattartás a megyei 

diákparlamenttel


