Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
31/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete
a közmővelıdésrıl
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a muzeális intézményekrıl, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában
és 80. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 2.1.r) pontjában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének
kikérésével a következıket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi közmővelıdési tevékenység megvalósulásában
résztvevıkre.
2. §
(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselıtestület) a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl
szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Kult. törvény) meghatározott
közmővelıdési, könyvtári és közgyőjteményi szakmai feladatainak ellátását az általa
fenntartott intézmény, Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára mőködtetése és
folyamatos fejlesztése útján biztosítja.
(2) Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára
a) szervezi és lebonyolítja a város kiemelt kulturális és közösségi rendezvényeit,
társadalmi eseményeit,
b) kiállításokat rendez,
c) biztosítja a szakkörök, klubok, egyéb mővelıdési közösségek, lakossági önszervezıdı
csoportok, valamint különbözı tanfolyamok mőködési helyszínét,
d) győjteményét folyamatosan fejleszti, megırzi, gondozza,
e) segíti az iskolarendszeren kívüli, önképzı és szakképzı tanfolyamokon részt vevık
tanulását, az iskolai és felnıttoktatást, az ismeretszerzı folyamatokat,
f) a kötelezıen elıírt alapfeladatokon túl az Önkormányzat által biztosított
költségvetésen belül vállalhat alapfunkcióhoz kapcsolódó közmővelıdési
szolgáltatásokat, mely feladatok felvállalására pályázatok útján fedezetet teremthet,
g) az Önkormányzat éves költségvetésében támogatást biztosíthat a Könyvtárnak a
lakosság igényeit figyelembe vevı és kielégítı állománygyarapításhoz,
h) a Könyvtár helyet, lehetıséget és szakembert biztosít a város polgárai számára a
nyilvános Internet-használathoz,
i) helyismereti, helytörténeti dokumentumokat győjt és errıl információt ad és
j) nyilvánosság intézményeként győjti és rendelkezésre bocsátja a képviselı-testületi
ülések jegyzıkönyveit, az Önkormányzat által kiadott dokumentumokat,
k) igény esetén közremőködik a településen más szervezet által rendezett rendezvény
szervezetésében, lebonyolításában.
l) szerkeszti a Hírlapot
m) együttmőködik a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel.

(3) Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára az éves munkatervét a tárgyévet
megelızı év november 30. napjáig küldi meg Lajosmizse Város Polgármesterének, aki a
decemberi soros Képviselı-testületi ülésre beterjeszti.
(4) Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára az intézmény használati szabályaiban,
valamint a szervezeti és mőködési szabályzatában történt változást haladéktalanul köteles
bejelenteni Lajosmizse Város Polgármestere részére.
3.§
(1) A Képviselı-testület a Kult. törvényben meghatározott feladatokon felül további
feladatának tekinti:
a) a kiemelkedı tehetségő helyi alkotók közismertté tételét, fejlıdésük szakmai
támogatásának biztosítását,
b) a gyermekek és fiatalok mővelıdési, mővészeti és közösségi életének segítését,
c) a hátrányos helyzető rétegek kulturális elesettségének mérséklését,
d) a környezetkultúra javítását, a városesztétikai kultúra fejlesztését,
e) az ünnepek kultúrájának gondozását.
(2) A Képviselı-testület az (1) bekezdésben foglalt feladatok megvalósítása érdekében évente
kulturális rendezvénynaptárat (továbbiakban: rendezvénynaptár) állít össze a civil és
idegenforgalmi szervezetek bevonásával.
(3) A kulturális eseményekre bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkezı szervezet javaslatot tehet. A javaslatnak tartalmaznia kell a rendezvény
szervezıjének megnevezését, a rendezvény célját, tartalmát, idıpontját és helyszínét. A
rendezvény forrását a rendezı biztosítja.
(4) A javaslatokat Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára a tárgyévet megelızı év
november 15. napjáig győjti össze.
(5) Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára a javaslatokat a tárgyévet megelızı év
november 30. napjáig megküldi Lajosmizse Város Polgármestere részére, aki azt a
decemberi soros Képviselı-testületi ülés elé terjeszti.
(6) A rendezvénynaptár tartalmát a Képviselı-testület határozza meg, azzal, hogy az csak
olyan rendezvényeket tartalmazhat, amely rendezvények párt és politika semlegesek,
illetve azon politikai jelképek nem jelennek meg. Errıl a javaslat benyújtásával
egyidejőleg a szervezı a rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatot köteles tenni.
(7) A rendezvénynaptár év közbeni módosítása, az aktuális rendezvény levétele, felvétele
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára igazgatójának feladata Lajosmizse
Város Polgármesterének elızetes egyetértésével.
(8) A szerzıi jogról szóló törvényben foglalt kötelezettségek a kulturális rendezvény
szervezıjét terhelik.
(9) A Képviselı-testület a rendezvénynaptárat Lajosmizse Város és Lajosmizse Város
Mővelıdési Háza és Könyvtára honlapján teszi közzé.
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4.§
(1) A közmővelıdési feladatok ellátásának, a közmővelıdést szolgáló feltételek
megteremtésének pénzügyi fedezetét a Magyarország központi költségvetésérıl szóló
törvényben a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására
meghatározott összeg, a Képviselı-testület által az éves költségvetési rendeletében
meghatározott összeg és a pályázati úton elnyert támogatások, valamint az intézményi
mőködési bevételek biztosítják.
5.§
(1) A Képviselı-testület a város kiemelt közmővelıdési nagyrendezvényeinek (pl.:
Lajosmizsei Napok, stb.) támogatásáról az éves költségvetési rendeletében elkülönítetten
dönt.
(2) A Lajosmizsei Napok programtervezetét és annak költségvetését Lajosmizse Város
Mővelıdési Háza és Könyvtára a tárgyév január 5. napjáig küldi meg Lajosmizse Város
Polgármesterre részére, aki a januári soros Képviselı-testületi ülés elé terjeszti.
(3) A Képviselı-testület a Lajosmizsei Napok végleges programtervét az Önkormányzat éves
költségvetésével egyidejőleg fogadja el.
6.§
(1) A Képviselı-testület és közmővelıdési intézménye a közmővelıdési feladatok ellátása
során rendszeres kapcsolatot tart fenn a településen mőködı egyházi szervezetekkel, helyi
médiával, gazdálkodó szervezetekkel.
(2) A Képviselı-testület és közmővelıdési intézménye kölcsönös kapcsolatokat és
együttmőködést alakít ki a megyei közmővelıdési feladatokat ellátó intézményekkel,
szakmai tanácsadó és szolgáltató intézményekkel, országos szakmai szervezetekkel.
(3) A Képviselı-testület
a) a településen mőködı, közmővelıdési célú tevékenységet folytató civil
szervezeteket, közösségeket (továbbiakban: közmővelıdési célú támogatott)
pályázati rendszer keretében támogathatja figyelemmel a közmővelıdési törvényben
elıírtakra.
b) a település kulturális életében jelentıs szerepet betöltı rendezvényeket támogathatja.
(4) A pályázati rendszer mőködtetése érdekében a Képviselı-testület kulturális célfeladatra
elıirányzatot különíthet el, melynek mértékét éves költségvetési rendeletében határozza
meg.
(5) A pályázati rendszer mőködtetése tekintetében a hatáskör gyakorlóját a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló rendelet tartalmazza.
(6) A pályázat benyújtása e rendelet 2. melléklete szerinti pályázati őrlapon történik a város
költségvetésének elfogadása után a meghirdetett pályázati felhívás alapján. Feltétel az
adott évi koncepciónak a pályázattal egyidıben történı benyújtása, illetve az éves
költségvetési rendelet végrehajtási szabályaiban foglaltaknak megfelelı elszámolás.
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(7) A Képviselı-testület és a közmővelıdési célú támogatott minden esetben külön a rendelet
3. melléklete szerinti együttmőködési megállapodásban rögzíti a támogatás összegét és
kifizetésének módját, a támogatás biztosításának feltételeit, a feltételek teljesülésének
ellenırzési módját, a támogatással kapcsolatos elvárásait.
7. §
(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
közmővelıdési feladatokról szóló 9/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete.

a

8. §
(1) A rendelet 2. § (3) bekezdésében, 3. § (4) és (5) bekezdésében és az 5. § (2) bekezdésében
meghatározott feladatok benyújtási határideje 2016. évre vonatkozóan 2016. január 30.

Basky András sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. december 18.

dr. Balogh László sk.
jegyzı
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1. melléklet a 31/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott

…………………………

(név)

a

………………………………

(szervezet)

képviselıje kijelentem, hogy az általam 20….. év ………….. hó ………… napján benyújtott
…………………………………….. címő rendezvényjavaslat párt és politika semleges, azon
politikai jelképek nem jelennek meg.

Elismerem, hogy jelen nyilatkozat aláírásával egyidejőleg a szerzıi jogról szóló törvényben
foglalt kötelezettségek engem terhelnek.

Lajosmizse, ……… év ……………. hó …… nap

aláírás
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2. melléklet a 31/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez
Benyújtási határidı:

PÁLYÁZATI ŰRLAP
Lajosmizse Város Önkormányzata által nyújtott
közmővelıdési célú támogatás igénybevételére

1.)

A pályázó
neve: _______________________________________________________________
címe: _______________________________________________________________

2.)

Felelıs vezetı neve: _______________________________________________
címe: _______________________________________________________________

3.)

Bejegyzett szervezet esetén
a) bírósági bejegyzésének dátuma, száma: _______________________________
b) adószáma: ______________________________________________________
c) bankszámla száma:________________________________________________

4.)

Az igényelt támogatás összege: __________________________ Ft

5.)

Kötelezı mellékletek:
a) Az elızı évi mőködés mutatószámainak ismertetése.
b) A tárgyév tervezett költségvetése a bevételek és kiadások bemutatásával (külön
megjelölve a bevételnél az igényelt önkormányzati támogatás összegét).
c) Szakmai értékelés (max. 2 A/4-es oldal) - bejegyzett szervezet esetén az alapító
okiratban, illetve alapszabályban meghatározott feladatok alapján
d) a támogatást igénylı adott évre szóló koncepciója

Lajosmizse, ________________________

pályázó aláírása
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3. melléklet a 31/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez
Ikt.sz.: ................/…….
EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
közmővelıdési célú támogatás felhasználásáról
Szerzıdı felek:
egyrészrıl
Lajosmizse Város Önkormányzata ( 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.)
Képviseli: ……………………… polgármester
Törzskönyvi azonosító szám: 724616
KSH statisztikai számjel: 15724612-8411-321-03
Bankszámlaszám: 10402599-00026400-00000006
Bankszámlát vezetı pénzintézet: K&H Bank Zrt.
a továbbiakban: Támogató

másrészrıl

Név: _______________________________________________________

Képviselıje:__________________________________________________
Székhely/lakcím: _____________________________________________
Nyilvántartási szám: ___________________________________________
Adószám:____________________________________________________
Tel.sz.:____________
a továbbiakban: Támogatott
az alábbi szerzıdést kötik:
1.

Lajosmizse Város Önkormányzata a ………... évi költségvetésében a „……………….”
soron rendelkezésre álló közmővelıdési célú pályázati elıirányzata terhére benyújtott
__________________________________________________________________
tárgyú pályázatára a Támogatottnak támogatásként __________Ft
azaz
____________________________________ forintot, vissza nem térítendı támogatást
ítélt oda.

2.

A támogatás összegét a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal (6050 Lajosmizse,
Városház tér 1.) átutalja a Támogatott jelen pontban megjelölt bankszámlájára.
Bankszámlaszám:_______________________________________________________
Bankszámlát vezetı pénzintézet: ___________________________________________

a.)

A nem önálló vagy részben önálló, saját pénzforgalmi jelzıszámmal,
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bankszámlával nem rendelkezı pályázóknak pénzügyi lebonyolítót
(alapintézmény, fenntartó, érdekképviseleti szerv) kell igénybe venniük.
b.)

A felhasználás határideje ….. év .............................. hó ........nap

3. A támogatás felhasználásánál a gazdálkodás rendjére vonatkozó jogszabályok irányadók. A
támogatás rendeltetésszerő felhasználását és a szerzıdésben foglalt célok megvalósítását
Támogató, illetve az általa megbízott személy ellenırizheti. Támogatott köteles olyan
könyvelést vezetni, hogy a Támogató, illetve az általa megbízott személy a támogatás
folyósítását követı 5 évig bármikor ellenırizhesse, hogy a pályázati összeg felhasználása a
pályázati célra történik. A kifizetésekrıl a bizonylatokat a Támogatott köteles a törvényi
elıírásoknak megfelelıen megırizni.
4. Támogatott az 1. pontban meghatározott összeg felhasználását követıen, de legkésıbb a
tárgyév december 31-ig köteles a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal részére –
jelen megállapodás mellékletét képezı pénzügyi elszámolási nyomtatvány alapján részletes szakmai és pénzügyi elszámolást küldeni a jelen szerzıdés 10. pontja szerint
felhasznált pályázati összegrıl. Támogatott az elszámolást számlamásolattal igazolja.
Támogató kiköti, hogy az elszámolási kötelezettséget nem teljesítı szervezet részére újabb
támogatás három évig nem folyósítható.
5. A folyósított támogatás csak a megállapodásban megjelölt célra használható fel. A
támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértı vagy nem rendeltetésszerő
felhasználása esetén a Támogató a támogatást visszavonhatja, a támogatási szerzıdéstıl
elállhat, azt felmondhatja – azonnali hatállyal - vagy kezdeményezheti annak módosítását.
A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértı vagy nem rendeltetésszerő
felhasználása, továbbá a támogatás visszavonása, a támogatási szerzıdéstıl történı elállás
vagy annak felmondása esetén a Támogatott a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési
támogatás összegét továbbá, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben
köteles Lajosmizse Város Önkormányzata számlájára visszafizetni. Ezen rendelkezéséket
megfelelıen alkalmazni kell abban az esetben, ha a Támogatott a támogatás
felhasználásának ellenırzését akadályozza, vagy jelen szerzıdés 8. pontjában
meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget.
6. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg marad vissza, úgy a Támogatott azt
köteles a Támogató részére az elszámolást követı 30 napon belül átutalással megfizetni.
7. A szerzıdı felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerzıdés jogszabály rendelkezései
alapján nyilvános.
8. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Támogató rendelkezésére bocsátott
adataiban változás következik be, akkor azt 15 napon belül bejelenti Támogató felé.
9. Az esetleges felmerülı jogvitákkal kapcsolatban szerzıdı felek kikötik hatáskörtıl függıen
a Kecskeméti Törvényszék, illetve a Kecskeméti Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

10. Támogatott a támogatást a pályázatában megjelölt alábbi célra köteles felhasználni:
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Lajosmizse, ….… év ………. hónap …. nap

A támogató részérıl:

polgármester
kötelezettségvállaló

Pénzügyileg ellenjegyzem: …………………. napján: ________________________

___________________________

Támogatott részérıl:
(név)
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Együttmőködési megállapodás melléklete
20... ÉVBEN NEM SZOCIÁLIS ELLÁTÁSKÉNT NYÚJTOTT,
CÉLJELLEGŐ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK
PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA
Támogatott neve és címe:
Támogatási szerzıdés azonosítója:
Támogatás összege:
Támogatási cél megnevezése
Pénzügyi elszámolást készítette:
Pénzügyi elszámolást készítı elérhetısége
(tel., e-mail):
I. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK DOKUMENTÁLÁSA:

Sorszám:

Számla vagy bizonylat
Száma:

Kifizetés
dátuma:

Kifizetés jogcíme,
megnevezése:

Kelte:

Számla
összege
(Ft-ban)

Felhasznált támogatás összesen:

Ft

Támogatás maradvány:
(a nyújtott támogatás és a felhasznált támogatás közötti különbözet)

Ft

Mellékletek száma:
(Sorszámozott, aláírással, bélyegzıvel hitelesített, kifizetést igazoló bizonylatok másolatai,
melyek eredeti példánya tartalmazza a támogatás felhasználására utaló feljegyzést a felelıs
vezetı aláírásával együtt.)

db

ZÁRADÉK:

Támogatott kijelenti, hogy a támogatás elszámolásában szereplı adatok a valóságnak megfelelıek, a
támogatás elszámolásához csatolt bizonylatokat más támogatás, pályázat elszámolásához nem használta fel.
Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolását, a beszerzett tárgyak, eszközök meglétét Lajosmizse
Közös Önkormányzat Hivatala az éves ellenırzési tervben foglaltak szerint a helyszínen ellenırizheti.

Kelt.: ………………………………………….
PH.
____________________________
aláírás
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