
BÁLA SSAG Y ARM AT YÁROS ÖN KORM ÁNYZATA
POLGÁRMESIERÉNEK

20/2020.(V1.07.) önkormányzati r e n d e l e t e
Balassagyarmat Város Önkormányzata kötetező közm űvetődési fetadatai ról

Balassagyarmat Város Polgármestere, tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(ltI.11.)
Korm. rendeletre, a katasztrófavédelemról és a hozzá kapcsolódó egyestörvények módosításárót szóló
2011, évi CXXVlll, töruény 46. § ft) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárua, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. töruény 13. § 7. pontjában
meghatározott önkormányzati feladatok, valamint a muzeális intézményekröl, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § szerinti kötelezettségeinek
teljesítése érdekében, a közművelódési alapszolgáltatások, valamint a közmúvetődési intézmények és
a közösségi színterek követelményeiröl szóló 20/2018,(Vl1.9,) EMMl rendeletben foglaltakat figyetembe
véve - a Balassagyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzattal egyeztetve - az alábbi rendeletet
alkotja:

A rendelet hatálya
í,§

(1) E rendelet hatálya kiterjed Balassagyarmat Város Önkormányzata közigazgatási területére, a
közművelödési feladatok megvalósításában résztvevő intézményekre, helyszínekre, azok fenntartóira,
működtetöire, alkalmazottjaira, valamint a közművelődési szolgáltatások résztvevöire.

(2) E rendelet hatálya a kiterjed az 5. §-ban meghatározott pénzügyi támogatás és pátyázati eljárás
tekintetébe n a tá mog atásb an részesüló szeruezetekre és i ntéz ményekre.

Az Önkormányzat áttal biztosított közm űvelődési alapszolgáltatások
2.§

(1) Balassagyarmat Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) _ elismerve, hogy a
müvelódéshez való jog feltételeinek helyben történő megteremtése a tanulás, a megismerés és a kuttúra
közvetítése által mind az egyén, mind a közösség fejlődését, gyarapodását szolgálja - a muzeális
intézményekról, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművetódésröl szóló 1997. évi CXL. törvény
(továbbiakban: Kultv,) 76. § (3) bekezdésében meghatározott közművelódési alapszolgáttatások kazúl
az alábbiakat látja el:

a,) művelódő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a
közmÜvelödési tevékenységek és a művelódö közösségek számára hetyszín biztosítása,

b.) a közösségl és társadalmi részvétel fejlesztése,
c.) az egész életre kiterjedö tanulás feltételeinek biztosítása,
d,) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltéteteinek biztosítása,
e.) az amatÖr alkotó- és előadó-müvészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
f,) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása,
g.) kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

A közművelődési feladatok ellátási mődja és formája
3,§

(1) Az önkormányzat kötelező közművelödési fetadatait, illetve a rendeletben megnevezeteft
közművelődési alapszolgáltatásokat közművelődési intézmény - az áttala alapított Mikszáth
Kálmán Művelódési Központ (székhely: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedetem út 50,;
továbbiakban: művelődési központ) - fenntartásával látja el.

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közmúvetódési intézmények és a közösségi színterek
követelményeiről szóló 20/2018. (Vll. 9.) EMM| rendelet 14. §-a szerinti infrastrukturátis es targyi
feltételeket az intézmény székhelyén és telephelyein, a személyi feltételeket megfeleló szakiraiyu



végzettségge! rendelkezó szakemberek alkalmazásával biztosítja az önkormányzat. A művelődési
központ nyitvatartási idejét a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.

Az önkormányzat a művetödési központ alapító okiratában telephelyként határozott meg olyan további
helyszíneket, melyek a Kutt, törvénynek megfelelö közművelödésicélokat szolgálnak:

a.) Jánossy Képtár 2660 Balassagyarmat, Civitas Fottissima tér 1.

b.) Szerbtemplom Galéria 2660 Balassagyarmat, Szerb utca 5.

c.) Civitas Fortissima Múzeum 2660 Balassagyarmat, Széchenyiutca 13.

d,) Palóc Színpad 2660 Balassagyarmat, 2 hrsz.
e.,) Horváth Endre Galéria 2660 Balassagyarmat, Rákóczifejedelem út 50.

A közművelődésifetadatok végrehajtása érdekében az önkormányzat a művelődési központ szakmai
beszámolójával és munkatervévet egyidejűleg, legkésöbb március 1. napjáig, éves szolgáltatási
teruet fogad el, melynek része a városi rendezvénynaptár.

A közm űvelődési tevékenységek fi nanszí rozása
4.§

(1) A közmüvetődési atapszolgáltaíások és a közművelödést szolgáló feltételek megteremtésének
fedezetét az önkormányzati támogatás, a központi költségvetési hozzájárulás, a pályázati Úton

elnyert támogatások, valamint az intézményi bevételek biztosítják.

(2) Az önkormányzat éves költségvetésében megtervezi a város azon kiemelt közművelődési
nagyrendezvényeinek és egyéb tervezett kulturális programjainak fedezetét, melyek az éves
re ndezvé n y n a ptá rb a n sze re pe l n e k

5.§

(1) Az önkormányzat - a Kutt. 80. §-a szerint - önként vállalt feladatként, éves költségvetésében külön
forrást biztosít a városban működő, közművelödésifeladatokat ellátó civil szeruezetek pályázati (tton

történő támogatására. A támogatás e formája nem veszélyeztetheti a kötelező közművelödési
feladatok ellátását.

(2) A pátyázati támogatás odaítélésének, finanszírozásának feltételeit az e rendelet alapján elkészltett
pályázati kiírás, valamint a pályázóval megkötött támogatási szerzödés taftalmazza,

(3) A támogatás iránti kéretmet, valamint a pályázati adatlapot a rendelet 1, és 2, számú mellékletét
képező formanyomtatványon kell benyújtani a Képviselőlestület Kulturális Bizottságához a
pályázatban megjelölt feltétele kkel, az a bba n megh atá rozott idópontig.

(4) A beérkezett kérelmek és pályázatok alapján a Kulturális Bizottság átruházott hatáskörben dönt a
nyertes pályázatokról és a támogatások méftékéről.

(5) A Kulturális Bizottság a döntésröl írásban értesíti a pályázókat, ezzel egyidejűleg a nyertes pályázÓk
nevét közzéteszi a várositelevízió kép(ljság rovatában.

(6) A döntést követóen a Kulturális Bizoftság a Képviselő-testületnek tájékoztatást ad a támogatottak
köréről a Képviselő-testület soron következő ülésén.

(7) A megítélt támogatásról szóló szerződéseket a polgármester írja alá. A szerzódés éruényességéhez
a jegyzö ellenjegyzése szükséges. A szerzödéseket a támogatások megítélését, illetve a pályázatok
elbírálását követö 30 napon belül kell megkötni,

(8) A támogatott a támogafás ősszegével a páIyázatban vállalt feladat teljesítését követő 30 napon belül
_ de legkésóbb a tárgyévet követö január 31-ig - köteles elszámolni. A pénzügyi elszámolás és a
szakmai beszámoló elmulasztása esetén támogatás nem adható, illetve a márfolyósítotttámogatást
a támogatott köteles visszafizetni az önkormányzatnak.



6.§

Az önkormányzat a fenntartásában működő közművelődési intézmény szotgáltatásait igénybe vevő
a.) diákoknak,
b.) nyugdíjasoknak,
c.) családosoknak, nagycsaládosoknak - az intézmény szabályzataiban fogtaltak szerint

kedvezményt nyújthat.

A kÖzm Űvelődési alapszolgáltatások ellátásában együttm űködő partnerek
7.§

(1) Az önkormányzat a Képviseló-testület külön döntésével egyes közművelődési alapszolgáltatások
más formában történő ellátásáról dönthet, melyre vonatkozóan az együttműködő felekkozott a
Kultv. 79. §-a szerinti közművelődési megállapodás jön létre, Amennyiben erre sor kerül, a vátlalt
közmÚvelődési alapszolgáltatás és az ellátó megjelölésével, e rendetet is módosításra kerül.

(2) Az önkormányzat elismeri, valamint infrastrukturális és pénzügyi segítségnyújtással támogatja a
városban működó civil szeruezetek, közösségek, társaságok, nem önkormányzatifenntar7ás(l
intézmények kulturális tevékenységét, a közművelődés területén számít az együttmúködésükre. Az
együttműködő fél kezdeményezésére, a Képviselő-testület döntésével az önkormányzat egyes
nem kötelezó, közművelődési és kulturális feladatok ellátásáról szóló együttműködési
megállapodást köthet.

(3) Az önkormányzat közművelődésifeladatainak végrehajtásában az általa alapított Gyarmati Média
Nonprofit Kft. (székhely: 2660 Balassagyarmat, Rákóczifejedelem út 50.) is részt vesz.

(4) A közművelődésifeladatok ellátása során az önkormányzat kapcsolatokat tart fenn a városban
működó egyháziszeruezetekkel, a helyi médiával és a gazdálkodó szervezetekkel,

záró rendelkezések
8,§

(1)A közművelődési rendelet nyilvánosságáról az önkormányzat jogszabály szerinti kötelezettsége
körében, valamint a helyben szokásos módon, az önkormányzat honlapján való megjelenéssel,
továbbá a művelődési központban való közzététellel gondoskodik.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
Balassagyarmat Város Önkormányzatának kötelezó kozműveiódesi 

- feladaiairól szóló
28/201 7. (lX. 29, ) ön korm á n yz ati re ndelet.

polgármester fffi
'1_ W §u'g,ruá"CP
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A V-x L-*a-"----_
/: dr. Válga Andrea:/ 

-jegyző

1,áhőf,---.

kihirdetve:
Balassagyarmat, 2020. j(lnius hó 07. napján

flW]
jegyző



1. számú melléklet

KÉRELEM KÖZM Ú VE LÓ O ÉS t T ÁM OG ATÁS H OZ

A kérelmező szeruezet neve:

A kérelmező szervezet székhelye:

A kérelmező képviselőjének neve:

A kérelmező szervezet adószáma:

A kérel m ező szervezet ba n kszám l aszá m a :

A kérelmező szervezet cégbírósági nyilvántaftási száma:

tN DOKLÁS (tevékenység bemutatása, a támogatás fethasználásának célja) :

Balassagyarmat, 20

PH.

pályázó aláírása



2, számú melléklet:

Érkezett:
lktatószám:

PÁLYÁZATt ADATLAP

Ba l a ssagy a rm at V á ros Ö n ko rm á nyz ata Ku ttu rál is B izottság á n a k
évi Ku lturális Pályázatához

A pálvázó adatai

Pályázó megnevezése: .,,,

Címe: . .......Telefonszáma: ,

A pályázÓ szervezeti, működési formája (költségvetési szerv, egyesület, művészeti együttes, stb,)

A pályázat összeállításáért felelős személy neve:

A támogatási szerződés aláírására jogosult személy neve:

Pénzkezelő intézmény neve:

Pé nz keze lő i ntéz mé ny cí m e :

A pályázó számlaszáma:

A pálvázat címe

A pálvázat tervezett meavalósítása
Kezdó időpontja: .,.

Befejezésé ne k időpontja :

M e gv a l ósítá s h oz sz ü kséges íel7es ősszeg:

Saját forrás összege;

Rendelkezésre álló egyéb forrás:

Amennyiben a megvalósítás bevételt is biztosít, annak tervezett összege:

A megvalósításhoz hiányzó összegj

Az igénvelt támoaatás telies összeae:



ZÁRADÉK

A páIvázat benvúitóiaként az alábbiakat tudomásul veszem:

. A pályázatot 2 eredeti példányban nyújtom be. Ennek elmulasztása eseúén a benyújtott
pályázatformai hibásnak minősül és az elbírálás alól kizárásra kerüL

c A pályázat részletes leírását minimum egy, maximum két, 12-es betűmérettel, szimpla
sortávolsággal írt gépelt oldalon kérjük a páIyázati adatlaphoz mellékelní!

. A páIyázat tartalmának leírásában ki kell térni a teruezett program indokoltságára,
céIcsopottjára, várható eredményeire és - amennyiben releváns - pénzügyi szempontokra
és hatásokra is.

c A Kulturális Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy egyéb formai okokra való
hivatkozással a benyújtott pályázati dokumentációt elutasítsa.

c A Kulturális Bizotúság e/uíasíthatja a pályázatot, ha a pályázati cél megvalósítást teljes
egészében a Kulturális PáIyázat keretében nyújtandó támogatásból kívánja finanszírozni,
önerőt, egyéb forrást nem tesz hozzá.

. Tudomásul veszem, hogy a pályázat kiíroja a páIyázati eljárás során - a pályázat tényszerű
elbíráIása érdekében - további adatokat kérhet, melyek megadása a pályázat elbírálásának
feltétele.

Balassagyarmat, 2020.

a pályázó aláírása

Balassagyarmat, 2020,

Csach Gábor
polgármester


