MÁSOLAT
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
65/2013.(XII.13.) rendelete
a közművelődési tevékenység helyi feladatairól
(időközi módosításokkal egységes szerkezetben)
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat)
Magyarország Alaptörvényének XI. cikke és a 32. cikk a. pontja alapján, a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. Törvény (a továbbiakban: szaktörvény) 77. §-ának felhatalmazásával a
közművelődési tevékenység helyi feladatairól az alábbi rendeletet alkotja:
A közművelődési rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy
(1) A helyi hagyományok és sajátosságok alapján, a lakosság művelődési és kulturális
szükségleteinek figyelembevételével, az igények és lehetőségek ismeretében határozza
meg a település közművelődési feladatait, törekvéseit, intézkedéseit,
(2) egységes alapelveket fogalmazzon meg a kötelező kulturális, közművelődési feladatok
megvalósításának módjára, finanszírozásának feltételeire.
A közművelődési rendelet hatálya
2. §
E rendelet hatálya kiterjed
(1) a) Az Önkormányzat fenntartásában működő, e rendelet 5 § (2) bekezdésében felsorolt
közművelődési intézményekre, közgyűjteményekre,
b) az Önkormányzat által alapított, e rendelet 5 § (3) bekezdésében felsorolt nonprofit
gazdasági szervezetekre,
c) az önkormányzat szerveire,
(2) mindazokra az intézményekre, társadalmi és civil szervezetekre, egyházakra,
társulásokra és természetes személyekre, amelyekkel, illetve akikkel az Önkormányzat a
város közművelődését gazdagító tevékenységekre, szolgáltatások végzésére, feladatok
ellátására közművelődési megállapodást, vagy támogatói szerződést köt.
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Alapelvek
3.§
Fentiek alapján Önkormányzatunk rögzíti:
(1) Minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet és ezek közösségének joga, hogy
a) igénybe vegye az Önkormányzat által nyújtott közművelődési szolgáltatásokat,
lehetőségeket,
b) műveltségét, készségeit gyarapítsa, közösségi művelődési jogait érvényesítse,
művelődési céljainak megvalósításához az Önkormányzat közművelődési
intézményeitől színteret, szakmai segítséget kapjon.
(2) Az Önkormányzat e rendeletben foglalt közművelődési feladatait elsősorban az általa
fenntartott intézmények és az általa alapított nonprofit gazdasági társaságok által
biztosítja.
(3) Az Önkormányzat fenntartásában, alapításában működő intézmények, szervezetek
egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem lehetnek elkötelezettek.
(4) Az Önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti azon
közművelődési feladatok ellátását, amelyeket nem önkormányzati fenntartású
intézmények végeznek.
(5) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat igényli és elősegíti a
szervezetek, civil közösségek, magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is
végző gazdasági vállalkozások közreműködését.
(6) Az Önkormányzat biztosítja, hogy az (1) bekezdésben meghatározottak köre a
közművelődési lehetőségekről megfelelő tájékoztatást kapjon.
A közművelődés helyi feladatainak meghatározása
4. §
Az Önkormányzat helyi feladatai:
a) Közművelődési intézményrendszer fenntartásával lehetőséget biztosítani a város
polgárai számára kulturális, művelődési és szórakozási igényeik kielégítésére, a szabadidő
kulturális célú eltöltésére, tekintettel a kulturális esélyegyenlőtlenségek csökkentésére.
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b) Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget
és életesélyt javító tanulási és felnőttoktatási lehetőségek támogatása, a humánerőforrás
fejlesztése.
c) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés és a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának
gondozása.
d) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok építésének támogatása.
e) Vác környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és hagyományainak gyűjtése,
rendszerezése, megismertetése, gondozása. Települési értéktár létrehozása és fejlesztése a
Hungarikum törvény alapján.
f) Az alkotó- és előadó művészet, a kulturális közélet jeles személyeinek, közösségeinek
elismerése díjak, kitüntetések adományozásával, elismertetésük kitüntetési felterjesztések
útján.
g) A közművelődési és közéleti tevékenységek bemutatása a helyi nyomtatott és
elektronikus médiumok által, telematikai fejlesztés útján helyi adatbázisok,
információhordozók kialakítása, gyarapítása, az Internetes hozzáférés segítése.
h) A város kulturális közéletéhez kapcsolódó alkotó- és előadóművészek támogatása, az
együttműködések ösztönzése, csoportjaik menedzselése, bemutatkozási alkalmak
szervezése.
i) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
bemutatkozási, fellépési lehetőségek szervezése.
j) Az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek fokozott
támogatása.
k) A kultúra sajátos eszközrendszerére alapozott idegenforgalmi fejlesztések segítése.
l) Együttműködés kialakítása a közművelődés és a helyi művészeti élet mecénásaival.
m) Kapcsolatépítés a közművelődés megyei és országos szervezeteivel, a határon túli
magyar művelődési közösségekkel, a testvérvárosok kulturális intézményeivel,
egyesületeivel, művelődési közösségeivel.
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A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei
5. §
(1) A rendelet 1-4. §-aiban megfogalmazott feladatokat Vác Város Önkormányzata
Képviselő-testülete és annak szervei, valamint a Művelődési-Oktatási és Ifjúsági- Sport
Bizottság útján valósítja meg.
(2) Az Önkormányzat a kulturális alapfeladatok maradéktalan ellátása érdekében az alábbi
alapintézményeket működteti:
a.) Madách Imre Művelődési Központ
b.) Katona Lajos Városi Könyvtár
c.) Tragor Ignác Múzeum
d.) Vác Város Levéltára
3) Az Önkormányzat a kulturális élet minőségi fejlesztése érdekében nonprofit gazdasági
szervezeteket alapított:
a) Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft - Váci Városimázs Nonprofit Kft,
b) Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft - Programiroda
c) Dunakanyar Színház
(4) Az intézményekben és szervezetekben a feladatok szakszerű ellátása érdekében
szakembereket foglalkoztat.
(5) Az Önkormányzat közművelődési intézményeiben támogatja a saját és mások
fenntartásában működő váci nevelési-oktatási intézmények közművelődési tevékenységét.
(6) Együttműködési megállapodást kezdeményez a város területén más fenntartó által
működtetett kulturális intézményekkel.
(7) Közszolgáltatási szerződés illetve közművelődési megállapodás megkötésével
együttműködhet a városban tevékenykedő kulturális egyesületekkel, alapítványokkal,
közhasznú szervezetekkel.
A helyi közművelődés szakemberigénye
6. §
(1)
1

Az Önkormányzat közművelődési, kulturális feladatainak ellátására a Tragor Ignác
Múzeumban szakmai szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező közalkalmazottat
foglalkoztat közgyűjteményi és közművelődési referens munkakörben.
(2 Az Önkormányzat biztosítja a közművelődési alapintézmények – Madách Imre
Művelődési Központ, Katona Lajos Városi Könyvtár, Vác Város Levéltára, Tragor Ignác
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Múzeum – működtetéséhez szükséges kellő számú szakember foglalkoztatását és
támogatja a törvényben előírt szakmai továbbképzésüket.
(3) Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződés illetve közművelődési megállapodás
keretében biztosítja az általa alapított, e rendelet hatálya alá tartozó nonprofit szervezetek
szakember ellátottságát.

Közművelődési igazgatási feladatok
7.§
(1) Az e rendeletben meghatározott közművelődési alapfeladatok megvalósításához az
intézmények és az önkormányzati alapítású nonprofit gazdasági szervezetek az alapító
okiratukban
és
a
közszolgáltatási
szerződésükben
illetve
közművelődési
megállapodásukban rögzített alapfeladatok teljesítésével járulnak hozzá.
(2) Konkrét közművelődési feladataikat az éves munkatervben illetve üzleti tervben
rögzítik, amelyet a Képviselő-testület hagy jóvá.
(3) Közművelődési munkájukról a Képviselő-testület szakbizottságának évente
beszámolnak.
(4) A közművelődés terén nyújtott támogatásokról, a megállapodásban foglaltak
teljesítéséről a kedvezményezettek a Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottságnak
számolnak be.
A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek
8. §
Az Önkormányzat e rendeletben meghatározott közművelődési feladatainak ellátása
érdekében kapcsolatot tart és együttműködik:
a) a város területén nem önkormányzati fenntartásban működő közművelődési
intézményekkel,
b) a váci székhelyű, helyben működő, közművelődési feladatokat vállaló civil
szervezetekkel,
c) a helyi oktatási intézményekkel,
d) a városban kulturális tevékenységet végző gazdasági társaságokkal,
e) az egyházakkal
f) a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal
g) a megyei és országos, hasonló feladatokat végző szervekkel,
h) a kulturális élet szakmai tanácsadó és érdekvédelmi szervezeteivel,
i) a kiemelt rendezvények rendezésében tevékeny szerepet vállaló természetes
személyekkel
j) a testvérvárosokkal kötött megállapodás alapján azok kulturális, tudományos és
művészeti intézményeivel, szervezeteivel.
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Közművelődési támogatás és megállapodás
9§
(1) Az Önkormányzat a város egészének kulturális életét gazdagító közművelődési
tevékenységek megvalósítása érdekében – egyedi döntések alapján – közművelődési
megállapodást köthet a 8. §-ban szereplő intézményekkel, szervezetekkel.
(2) Az Önkormányzat a 8. §-ban felsorolt intézményekkel, szervezetekkel, illetve
természetes személyekkel meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására
támogatási megállapodást köthet.

A közművelődési feladatok finanszírozása
10. §
(1) Az Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja az alapintézmények fenntartásához,
működéséhez szükséges forrásokat. A Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság a
Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsággal együttműködve
gondoskodik a meghatározott feladatok pénzügyi feltételeinek biztosításáról.
(2) Az éves költségvetés elkészítésénél minden évben érvényesíti az érdekeltségnövelő-,
valamint a feladatfinanszírozási támogatásokról szóló hatályos jogszabályokba foglaltakat.
(3) Intézményein keresztül és saját jogon is részt vesz az országosan meghirdetett
kulturális célú pályázatokon.
(4) A hatékony pályázati tevékenység érdekében intézményei számára kulturális pályázati
alapot képezhet.
(5) Elkülönített pénzalapot biztosíthat az éves kiemelt kulturális rendezvények
céltámogatására.
(6) A közművelődési alapintézmények keretein kívül működő kulturális együttesek
támogatásához költségvetésben meghatározott keretösszeget biztosíthat.
(7) Az Önkormányzat az általa szervezett és finanszírozott rendezvényeken kizárólag
élőzenei, akusztikus vagy elektronikus hangszerekkel előadott koncertek, ilyen módon
kísért énekes programok megvalósítását támogatja. Felmentést ezen rendelkezés alól a
Művelődési-Oktatási és Ifjúsági- Sport Bizottság hozzájárulása adhat.
Hatálybalépés
11. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott
módon a jegyző gondoskodik.
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(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a közművelődési tevékenység helyi feladatairól szóló 10/2000.
(IV.14.) sz. rendelete.
Vác, 2013. december 12.

Fördős Attila s.k.

Deákné dr. Szarka Anita s.k.

polgármester

jegyző

INDOKOLÁS
Az önkormányzatok közművelődést irányító és szervező tevékenységét hosszabb távon
tervszerűség és kiszámíthatóság kell jellemezze, ennek érdekében az ágazat
alaptörvénye, a CXL/1997. törvény kötelezi az önkormányzatokat a helyi
közművelődési rendelet megalkotásra. A törvény szelleméből kiindulva a művelődés
szervezése, tartalmi meghatározása, konkrét formáinak kialakítása a település
polgárainak joga. A feltételek biztosítása az önkormányzatok érdeke és autonóm
kötelezettsége. A törvény értelmében egy önkormányzat alapvető közművelődési célja,
hogy kulturális szolgáltatásokat biztosítson a település lakosságának, melynek
alapelveit helyi - közművelődésről szóló - rendeletben határozza meg. Alapvetései a
rendeletalkotásnak: a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közösségi
művelődési tevékenység tőkeképzés, ennek támogatása közcél.
A városi önkormányzat a helyi kulturális élet működtetésében többirányú szerepet tölt
be: fenntartói szerepkör, szabályozó szerepkör, koordináló szerepkör, támogatói
szerepkör.
Bár e rendelet hatálya csak az önkormányzati feladatellátásra vonatkozhat, figyelembe
kell venni, hogy a helyi közművelődés egészét a településen működő valamennyi
művelődési intézmény, és szervezet tevékenysége képezi, függetlenül attól, ki annak a
fenntartója. A rendelettel kapcsolatos elvárás, hogy ösztönöznie kell az együttműködést
helyben, valamint a harmonizációt a kistérségi, a regionális, és az országos
programokkal.
Foglalkozni kell az alapintézmények mellett a város kulturálódási, szórakozási és
rekreációs lehetőségeit jelentő más elemekkel (sport, közösségi helyszínek, közterek,
emlékhelyek, szabadtéri rendezvényhelyszínek, épített örökség és környezeti kultúra),
és azoknak az idegenforgalomra, turizmusra gyakorolt hatásával is. Kiemelten
kezelendő a művészeti élet témaköre; a nagyrendezvények; a partnertelepülési
kapcsolatok hatása és lehetőségei; a kulturális ipar (kiadók, kézművesség,
hagyományőrzés, népművészet) fejlesztésének irányai; a szellemi és anyagi értékek
regisztrálásának, megőrzésének, tudatosításának kérdései. Az önkormányzat célja,
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hogy a hagyományokat fenntartsa, illetve fejlessze a már kialakult kapcsolatokat,
azokat erősítse, és újabbakat is kialakítson.
A közművelődés olyan értékhordozó közösségi tevékenység, amely javíthatja a
lakosság életminőségét, életesélyét, ezért kiemelten támogatandók az ezt segítő
intézmények, szervezetek. A város társadalma a szabadidő hasznos eltöltése kapcsán a
helyi közművelődési intézményekben, közösségi alkalmakban, civil szervezetekben
együttes élményekhez jut, tanul, kapcsolatokat köt. Az alkotás, a megértés
folyamatában a kultúra értékeit sajátítja el. A település különböző korú, nemű,
értékrendű csoportjai jutnak így a művelődés lehetőségén túl alkalmazkodni tudásukat
és képességeiket fejlesztő formákhoz.
A rendeletalkotás kapcsán tekintettel kell lenni az új technológiák szolgálatba állítására
(webes tartalmak képzése és megosztása, kulturális honlap, értékek digitális adatbázisa,
geocatching, stb.). A feladatok és a finanszírozás változása mentén törekedni kell új
vállalkozások vonzására és a kulturális szférával való összekapcsolására, a kulturális
turizmus fejlesztésére, annak fejlesztőivel és szereplőivel való párbeszédre
(gyakorlóváros program lehetősége, együttműködés a civil és az üzleti élet
érintettjeivel stb.)

A másolat hiteles.
A rendelet kihirdetése 2013. december 13-án megtörtént.
Deákné dr. Szarka Anita s.k.
Jegyző
A másolat hiteles.
Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján
(legutóbb 2014. január 23-án) megtörtént.
Deákné dr. Szarka Anita s.k.
Jegyző
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Jegyzetek:
1

Módosította a 2/2015.(I.23.) sz. önkormányzati rendelet
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