PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
(változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat)1

Hatályba lépés napja: 2018. augusztus 31.

Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel közzé téve
2018. augusztus hó 31. napjától 2018. szeptember hó 03. napjáig.

Pilis, 2018. augusztus hó 31. napja.

Dr. Szabó György
jegyző

Hajnal Csilla
polgármester
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Pilis Város Önkormányzat Képviselő–testületének
16/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása
érdekében a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló l997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Tv.) 77. §-a, a
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet célja, hogy Pilis Város polgárainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza az
önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, finanszírozásának formáját és
mértékét.
2. §
Az önkormányzat elismeri, hogy Pilis Város minden polgárának joga van kulturális örökségünk
megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a
kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez. Ezek biztosítását az
önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tekinti.
3. §
A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési
szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira, amelyek (akik) jelen rendeletben
szabályozott feladatokat közvetlenül ellátják.
Az önkormányzat közművelődési feladatai és ellátási formája
4. §.
(1) Pilis Város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy
a.) a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenység
támogatását közcélúnak tekinti,
b.) a közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tartja, amely a polgárok
életminőségét javíthatja.
5.§
(1) Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti:
a.) az intézményi feltételek biztosítását,
b.) az ezzel összefüggő szakmai tevékenység jó szintű működtetését és együttműködésüket,
c.) lehetőségihez mérten a közművelődési feladatok ellátásához szükséges intézményi-háttér
fejlesztését,
(2) A törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján az alábbiakban határozza meg az
ellátandó feladatait:
a.) a helyi közművelődési tevékenység tovább-fejlesztése érdekében segíti, ösztönzi az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző tanfolyamok indítását,
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b.) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi, más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését a
megértés, a befogadás elősegítését, az ünnepek kultúrájának gondozását,
c.) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását,
d.) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítését,
e.) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a minél jobb feltételek biztosítását,
f.) egyéb művelődést segítő lehetőségek felkutatását, biztosítását.
(3) Az Önkormányzat az előzőekben taglalt feladatain túl is tevékeny szerepet vállal Pilis
történelmi, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak megismertetésében, folyamatos
kutatásában, megőrzésében, ápolásában. Feladatának tekinti a speciális helyzetű népességcsoportok
(gyermekek, ifjúság, időskorúak korosztálya, etnikai kisebbségen élők) művelődésének,
kultúrájának fejlesztését.
6. §
(1) Az Önkormányzat a kötelező könyvtári és közművelődési feladatainak helyi szervezeti ellátási
rendszerét az alábbiak szerint határozza meg:
a.) nyilvános települési könyvtár: a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház,
b.) közösségi szintér illetve közművelődési intézmény biztosítása: közművelődési megállapodás
keretében a Csernai Pál Közösségi Központ Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság
fenntartásában és működtetésében.
(2) A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház által ellátott feladatkörök:
(2.1) Helyi kultúra gondozása
a)
Könyvtári esték, író-olvasó találkozók,
b)
Olvasási kultúra népszerűsítése
c)
Helytörténeti gyűjtemény gondozása
d)
Pártok és civil szervezetek részére helyszín biztosítása
e)
Helyi ünnepi alkalmak biztosításában közreműködés
f)
Versenyek, vetélkedők szervezése és bonyolítása,
g)
Nyugdíjas klub összejöveteleinek biztosítása,
(2.2) Egyetemes nemzeti kultúra
(a)
Szabadidő hasznos eltöltéséhez programok és helyszín biztosítása
(2.3) Helyi közösségi élet
a)
Civil közösségek közismertségének gondozása,
(2.4) Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása
a)
A lakosság kulturális értékeinek bemutatásához évi rendszeres alkalmak biztosításában
közreműködés
b)
Jeles napokon aktuális börzék, ajándékvásárok szervezésében közreműködés
(3) A Csernai Pál Közösségi Központ Kft által ellátott feladatkörök:
Közművelődési színterek feladatai:
(3.1) Iskolarendszeren kívüli képzések:
a)
Népfőiskolai tanfolyamok szervezése, működtetése,
b)
Vöröskeresztes tanfolyamok, működtetése,
c)
Szakképző tanfolyamok szervezése, működtetése (idegen nyelvi -, számítástechnikai
önképző tanfolyamok),
d)
Felkészítő tanfolyamok UNIÓ-s csatlakozás igényeinek megfelelő tanfolyamok szervezése
és működtetése,
(3.2) Helyi kultúra gondozása
a)
Helyi ünnepi alkalmak biztosítása,
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b)
(3.3)
a)
b)
c)
d)
(3.4)
a)
(3.5)
a)
b)
c.)
(3.6)
a)
b)
c)

Versenyek, vetélkedők szervezése és bonyolítása
Egyetemes nemzeti kultúra
Néptánc- és társastánc tanfolyamok szervezése és működtetése,
Népdalkör szervezése, működtetése,
Művészeti kiállítások szervezése, helyszín biztosítása,
Szabadidő hasznos eltöltése helyszín biztosítása
Helyi közösségi élet
Civil közösségek közismertségének gondozása,
Kultúrák közötti kapcsolatok segítése
Határon túli magyarság művelődési közösségeivel való kapcsolattartás,
Testvér települések kulturális intézményeivel való kapcsolattartás
Nemzetiségi kultúra művelőivel kapcsolattartás
Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása
A lakosság kulturális értékeinek bemutatásához évi rendszeres alkalmak biztosítása,
Tájékoztatás biztosítása a régió környezeti kulturális nevezetességeiről,
Jeles napokon aktuális börzék, ajándékvásárok szervezése.
A közművelődés finanszírozása
7. §

(1) Az önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása a
saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív támogatás, a központosított
előirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, alapítványi forrásokból
pályázati úton elnyert összeg.
(2) Az Önkormányzat a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásáról szóló rendelet alapján, a pályázathoz saját erőként pályázati önrészt vállal.
(3) Az Önkormányzat külön programfinanszírozást biztosít a nemzeti, helyi ünnepségek, jeles
évfordulók méltó megrendezéséhez, a hosszabb ideje hagyományos rendezvények (pl Böllér
fesztivál, Nyári Nyáry Muzsika, városi ünnep, adventi ünnepkör, állandó és ideiglenes kiállítások,
tárlatok, művészegyüttesek fellépése stb) színvonalas megrendezéséhez.
7.A. §2
A Kármán József Könyvtár és Közösségi Házban fizetendő éves tagdíj mértéke:
a. 1200,- Ft/év
b. nyugdíjasok és diákok számára 600,- Ft /év
7.B. §.3
(1) A késedelmi díj mértéke dokumentumonként és naponként 10,- Ft.
(2) Késedelem esetén a harmadik eredménytelen felszólítást követő 15 nap elteltével a Könyvtár
vezetője fizetési meghagyási eljárást köteles indítani.
2
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(3) A dokumentum megsemmisülésének esetén a kölcsönző jelenkori beszerzési értékének
megtérítésére köteles. Amennyiben erre nem kerül sor a (2) bekezdésben foglaltak szerint kell
eljárni.
Egyéb rendelkezések
8. §
A díjmentes és díjköteles szolgáltatásaik köréről a 1. sz. melléklet, a nyitva tartásról 2. sz. melléklet
rendelkezik.
Hatályba léptetés
9. §
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon
gondoskodik.
Pilis, 2018. augusztus hó 31. napján.
dr. Szabó György
jegyző

Hajnal Csilla
polgármester
Az önkormányzati rendelet kihirdetésre került:
Pilis, 2018. augusztus hó 31. napján.

dr. Szabó György
jegyző
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1. sz. melléklet4
Kármán József Könyvtár és Közösségi Ház díjmentes és díjköteles
szolgáltatásainak köre
1. Díjmentes szolgáltatások:
a) Az intézmény termeinek, felszerelésének, berendezésének és az alkalmazottak munkájának
igénybevételével önkormányzati intézmények, kulturális célú közösségek és civil szervezetek
számukra bevételt nem termelő szervezeti, közművelődési, közösségi tevékenysége; valamint a R.
4. §-ban felsorolt mindazon saját tevékenység, mely az intézménynek közvetlen kiadással nem jár.
b) Mindaz a tevékenység, amelyet az önkormányzat célzott feladatként finanszíroz.
2. Díjköteles szolgáltatások:
a) Minden nem kulturális és/vagy üzleti célú tevékenység díjköteles.
b) Minden olyan kulturális tevékenység díjköteles, mely az intézménynek saját költségvetéséből
közvetlen kiadással jár.
3. A szolgáltatás díjának mértéke:
a) Az intézmény kulturális tevékenysége a közvetlen kiadás mértékéig díjköteles.
b) A nem kulturális és/vagy üzleti célú tevékenységek díjai a piaci viszonyok szerint állapíthatók
meg.
c.) A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház könyvtári része által nyújtott szolgáltatási
díjak
Könyvtár éves tagsági díja:
2.
3.
4.
5.

Általános iskolás tanulóknak és a 70 éven felüli nyugdíjasoknak a tagság ingyenes
Pedagógusoknak, közgyűjteményi, közművelődési dolgozóknak ingyenes
Nyugdíjasoknak és diákigazolvánnyal rendelkező tanulóknak: 600 Ft/év
Felnőtt olvasónak: 1200 Ft/év

Késedelmi díj: 10 Ft/könyv/nap
Szolgáltatások díja:
6. Nyomtatás, fénymásolás díja: A/4 /oldal fekete-fehér: 30 Ft
7. Nyomtatás, fénymásolás díja: A/4/oldal színes: 120 Ft
8. Nyomtatás, fénymásolás díja: A/3/oldal fekete-fehér: 60 Ft
9. Nyomtatás, fénymásolás díja: A/3/oldal színes: 240 Ft
10. Szkennelés díja: 30 Ft/oldal
11. Internethasználat díj: 300 Ft/óra
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2. sz. melléklet a 16/2018. (VIII. 31.) Kt. sz. rendelethez
Nyitva tartás
(1) A Könyvtár és Közösségi Ház Dózsa György út 2. szám alatti telephelyének nyitvatartási
rendjét – a kialakított szakmai program, igény szerint – az intézmény vezetője hetente, előre
határozza meg.
(2) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kármán József Városi Könyvtár és
Közösségi Ház Kávai út 1. szám alatti székhelyének nyitvatartási rendjét, az alábbiak szerint
határozza meg:
Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház könyvtár részének nyitva tartási rendje:
Hétfő:
8.00 órától - 17.00 óráig
Kedd:
8.00 órától - 19.00 óráig
Szerda:
nincs nyitva tartás
Csütörtök:
8.00 órától – 17.00 óráig
Péntek:
12.00 órától – 19.00 óráig
Szombat:
8.00 órától – 12.00 óráig
(3)5 Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a könyvtárban működő DJP pont
nyitvatartási rendjét, az alábbiak szerint határozza meg:
DJP pont nyitva tartási rendje:
Hétfő:
8.00 órától - 17.00 óráig
Kedd:
8.00 órától - 19.00 óráig
Szerda:
nincs nyitva tartás
Csütörtök:
8.00 órától - 17.00 óráig
Péntek:
12.00 órától - 19.00 óráig
Szombat:
8.00 órától – 12.00 óráig

5
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3. számú melléklet6
Csernai Pál Közösségi Központ törzs nyitvatartási idejének meghatározása
és ingyenes terembérlet lehetőségének biztosítása

1.

A Csernai Pál Közösségi Központ nyitvatartási törzsideje munkanapokon 12:00 – 18:00 óra,
mely nyitvatartási idő a programokhoz igazodik.

2.

Díjfizetés nélküli terembérlet szolgáltatás:

A díjfizetés alól az alább felsorolt intézmények, szervezetek részére amennyiben bizonyítottan,
kulturális, oktatási céllal veszik igénybe a helységet/helységeket bérbe:
- Pilis Város Önkormányzata
- Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház
- Pilisi Játékország Óvoda
- Gubányi Károly Általános Iskola
- Helyi civil szervezetek/egyesületek
Minden ilyen esteben, amennyiben a bérlés során felmerül a technika használata és vele együtt a
technikus közreműködése a technikusi bért a bérlő mindenkor köteles kifizetni.
Nem biztosít ingyen helyiség bérletet a Központ, amennyiben bizonyítottan szórakozási céllal
veszik igénybe a szolgáltatást.

6
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4. számú melléklet7
A közművelődési megállapodás minimális, kötelező tartalma
1./ A megállapodó felek adatai.
2./ Az ellátandó feladat pontos rögzítése.
3./ A feladat ellátásával kapcsolatos kötelezettségek és vállalások rögzítése. (épület, helyiség,
eszközök, gépek, berendezések leltár szerinti felsorolása, esetleg érték szerinti megállapítása.)
4./ A tevékenység, illetve a szolgáltatás helyszínének, időtartamának, illetve időpontjának, a nyitva
tartás rendjének meghatározása. A vonatkozó jogszabályok, közöttük az önkormányzat
rendeleteinek betartására történő figyelmeztetés.
5./ A szolgáltatást igénybe vevő kör rögzítése (a létszám meghatározása alapján vagy más módon).
6./ Annak rögzítése, hogy mely szolgáltatás igénybevétele ingyenes, és mely közművelődési
szolgáltatások igénybevételéért kell díjat fizetni.
7./ A feladat ellátásért, a feladatot elvégző személy részére járó díj és a díjfizetés módjának
rögzítése.
8./ A szolgáltatás ellátásában közreműködő személyek, jogszabály szerinti szakképzettségének
ellenőrzése.
9./ A megállapodás időtartamának (határozatlan idejű, vagy határozott idejű) rögzítése. A
szolgáltatás megkezdése nyújtásának pontos időpontja.
10./ A megállapodás rendes és rendkívüli felmondási szabályainak meghatározása.
11./ A megállapodás teljesítéséről szóló beszámolás és elszámolás módjának pontos meghatározása.
Annak rögzítése, hogy az önkormányzat szakértő közreműködését is igénybe vehet, a feladatellátás
minőségének vizsgálatára vonatkozóan.
12./ A kapcsolattartó személyek kijelölése.
13./ A megállapodás teljesítésével kapcsolatos jogviták tárgyalásos úton történő rendezésének
vállalása.
14./ Dátum, aláírás.
7
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