
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének
8/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Dunavarsány Város Onkonnányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a
közmüvelődés intézmény- és tevékenységrendszerének védelme, a civil szerveződések feladatvállalása
a közművelodésben, a közmíivelődés finanszírozási rendszerének szabályozása, a közművelődés
feltételeinek biztosítása érdekében - a helyi sajátosságok figyelembevételével - 02 Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában^ a Magyarország kelyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint o muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény
S3/A. § (1) bekezdésében (továbbiakban: Kultv. ) kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja:

1. A rendelet hatálya

l.§ (1) E rendelet területi hatálya Dunavarsány Város közigazgatási területére terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed
a) Dunavarsány Város közigazgatási területén lakcímmel rendelkezö természetes személyekre;
b) Dunavarsány Város Onkonnányzatának (továbbiakban: Onkormányzat) szerveire;
c) az Onkormányzat által fenntartott közművelődési intézményre, amely megjelölését e rendelet

6. § (1) bekezdése tartalmazza;
d) mindazon közművelődési intézményekre, társadalmi és civil szervezetekre, egyházakra,

társulásokra, gazdálkodó szervezetekre és természetes személyekre, amelyekkel, illetve
akikkel a Képviselő-testület közművelödési feladatokra megállapodást köt.

2. Az Onkormányzat által vállalt közművelődési feladatok

2. § (1) Az Onkormányzat a közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott intézmény
segítségével és útján látja el.

(2) Az Onkormányzat közmüvelődési megállapodást köthet a Kultv-ben, illetve e rendeletben
meghatározott közművelődési feladatok ellátása céljáből, a Kultv. követelményeinek megfelelő jogi
vagy természetes személlyel.

(3) A helyi közművelödési feladatok ellátásában az Onkormányzat igényli, és lehetöségeihez mérten
segíti a civil közösségek, szervezetek, természetes személyek, illetve más kulturális tevékenységet is
végzÖ vállalkozások közremüködését.

(4) Dunavarsány Város minden lakosa jogosult igénybe venni az Onkormányzat közművelődési
Íntézményeinek szolgáltatásait, és az Onkormányzat által kötött közművelödési megállapodásokban
meghatározott szolgáltatásokat.

(5) Az Onkormányzat és intézménye a közművelődési lehetőségekről
a) a helyi sajtón és a térségi televízió hálózatán keresztül,
b) plakátok, szórólapok és műsorfiizetek útjáa,
c) a városi honlapon és intézményi honlapokon

adnak tájékoztatást Dunavarsány Város lakossága részére.



3.§ (1) Az Onkormányzat feladatának tekinti, hogy- Dunavarsány müvelödési, kulturális és az itt élö
nemzetiségek hagyományaira, valamint a városban működö intézmények, civil szervezetek és
polgárok tevékenységére alapozva - segítse

a) a város kulturalis értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, ápolását,
kiemelkedö személyiségeinek értékteremtö kulturális tevékenységét különös tekintettel a
nemzetiségi lakosságra is,

b) a város vonzerejének, lakosságmegtartó képességének növelését, a civil társadalom
önszervezödö tevékenységének erösítését, a városi lakosok életminöségének, életesélyeinek
javítását,

c) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését,
d) az iskolai, az Ískolarendszeren kívüli képzések, felnöttoktatás egyes formáinak

intézményesülését a közművelődés feladatrendszerében,
e) a gyermekek és fiatalok művészeti, közművelődési és közösségi életét, kiemelt fígyelmet

fordítva a dunavarsányi ifjúság kulturális tevékenységére,
f) a város környezeti, szellemi, művészeti hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi

müvelodési szokások gondozását, gazdagitását,
g) az egyetemes, nemzeti és nemzetiségi kultúrák megismertetését, gyarapítását, a különbözö

kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását,
h) a kömyezeti kultúrajavitását, a városesztétikai kultúra fejlesztését,
i) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének fejlesztését, közösségi életének érdekérvényesítését,
j) a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltését,
k) az ismeretszerző, amatőr és alkotó közösségek működését és tevékenységét,
1) a közhasznú kulturális információs szolgáltatásokat, helyÍ müvelödési, szociológiai

kutatásokat,
m)az egyéb, az Onkormányzat által támogatandónak minösített művelödési formákat, kulturális

tevékenységet.

(2) Az Onkormányzat a helyi sajátosságok és a rendelkezésre álló anyagi eszközeÍ
figyelembevételével a Kult. 76. § (3) bekezdés a) - g) pontjai szermti közművelödési
alapszolgáltatásokat látja el.

(3) Az Onkormányzat a (2) bekezdés szerinti alapszolgáltatásokat különösen a következö feladatok
ellátásával biztosítja:

a) a nemzeti ünnepeket a helyi közösség bevonásával és részvételével rendezi meg, azokhoz
intézményi és közösségi teret biztosít;

b) támogatja az ifjúság közösségi szerveződését és részvételét;
c) támogatja az idösek művelödö közösségeinek tevékenységét;
d) támogatja a könyvtár közművelödési tevékenységét;
e) lehetöséget és helyet biztosit az iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző, képességfejlesztő

tanfolyamok, bemutatók tartására;
f) támogatja a hagyományos kézmüves kultúra megörzését,
g) támogatja a helyi kömyezeti értékek megismertetését, a helyi kömyezeti értékek megörzését,
h) bővfti a települési értéktárat, a helyi értékek tudatosftására és népszerűsítésére törekszik;
i) a helytörténeti szakirodalmi tevékenység ösztönzése, helytörténetet bemutató dokumentumok

kiadásának, megismertetésének támogatása;
j) lehetőséget és helyet biztosít művelődési és alkotó célú helyi közösségek, gyűjtőkörök,

szakkörök, kulturális célú közös tevékenységek, összejövetelek számára;
k) kiállítási lehetőséget biztosit művészeti alkotások számára, közösségi szinteret bocsát

rendelkezésre zenei rendezvényekhez;
1) támogatja a helyi gyermekekböl álló iskolai művészeti csoportok fellépését rendezvényeken, a

müvészeti és zeneoktatásban szerzett ismeretek bemutatásához közösségi színteret biztosít, a
közösségi rendezvényeket meghírdeti;

m) közremüködik táborok szervezésében;
n) közösségi intemet szolgáltatást biztosit;



o) feladatának tekinti továbbá az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra
értékeinek megismertetését, a megértés, a befogadás elősegitését.

3. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

4.§ Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásai ellátásának keretében a helyi közművelődés
támogatását az alábbiak szerint biztosítja:

a) közösségi színtér biztosításával,
b) könyvtári szolgáltatás fenntartásával,
c) költségvetési keretei között kulturális rendezvények, szervezetek támogatásával,
d) pályázati lehetőségek kihasználásával és az ehhez szükséges önrész rendelkezésre

bocsátásával.

5.§ Az Onkormányzat közművelödési feladatainak ellátása érdekében együttmuködik elsősorban
a) az önkonnányzati fenntartású közmüvelödési intézményekkel, önkormányzati tulajdonban

lévő közmüvelődési feladatokat ellátó gazdasági társaságokkal;
b) a város területén működö nem önkormányzati fenntartású közművelödési intézményekkel;
c) a városban tevékenységet folytató közművelödési célú társadalmi és civil szervezetekkel;
d) a városban működő nemzetiségi önkormányzatokkal;
e) a közművelődési feladatokat ellátó országos, megyei és fövárosi szervekkel, szervezetekkel és

intézményekkel;
f) egyházakkal;
g) a városban kulturális tevékenységet végző, illetve a városi székhelyű gazdasági társaságokkal,

magánszemélyekkel.

6.§ (1) Az Önkormányzat a helyi közművelődési feladatainak ellátásához megalapította és fenntartja a
Petöfi Művelödési Ház és Könyvtár elnevezésű intézményét (továbbiakban: Intézmény).

(2) Az Intézmény minden évjanuár 15. napjáig éves szakmai munkatervet és az előzö naptári évrol
beszámolót nyújt be a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület legkésöbb a tárgyévi költségvetése
megalkotásának idöpontjáig dönt a beszámoló és a munkaterv elfogadásáról.

4. A finanszírozás alapelvei

7.§ (1) Az Önkormányzat a helyi közművelödési feladatok fínanszirozását a tárgyévi költségvetésében
meghatározott pénzügyi keretek között, továbbá egyedi döntésekkel biztosítja.

(2) Az Önkormányzat a civil szervezetek és egyházak pályázaton alapuló, illetve költségvetési
előirányzat szintjén tervezett támogatásán keresztül is hozzájárul a település közművelődési és
közösségfejlesztési feladatainak ellátásához.

(3) Az Onkormányzat a pályázati források kihasználásával is törekszik a helyi közmuvelodés minél
magasabb szinten történő biztosítására. Az Onkormányzat közművelődési pályázat esetén a szükséges
önrészt az éves költségvetésében biztosítja.

5. A közművelődési megállapodások megkötésének feltételei

8.§ Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásába - közművelödési megállapodás
megkötésével - a Kultv-ben törvényben foglalt követelményeknek megfelelö alábbi intézményeket,
szervezeteket vonhatja be:

a) a Dunavarsány közigazgatási területén működö nem Önkormányzati feimtartású
közművelödési intézményeket;

b) az Önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú köznevelési intézményeit;
c) közművelödési célú társadalmi szervezeteket;
d) közművelödési célú gazdálkodó szervezeteket.



9. § (1) Társadalmi szervezet esetén azzal a köztartozásmentes szervezettel lehet közművelődési
megállapodást kötni, amely rendszeres közművelödési tevékenységet folytat és a bíróság jogerös
bejegyzö határozattal nyilvántartásba vette.

(2) Egyéni vállalkozóval csak akkor lehet közművelödési megállapodás kötni, ha közművelődési
végzettséggel és ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint nincsen köztartozása.

(3) Gazdasági társasággal csak akkor lehet közművelödési megállapodást kötni, ha a társasági
szerzödésében szerepel a közművelödési tevékenység, és a korlátolt felelösségű társaság esetében
ügyvezetöje, betéti társaság esetén legalább egy tagja közművelödési szakember.

10. § A közművelödési megállapodásban részt vevök beszámolási kötelezettségére e rendelet 6. § (2)
bekezdésében foglaltak az irányadók.

6. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

ll.§ (1) A Kultv. és e rendelet által meghatározott közművelödési feladatokkal kapcsolatos fenntartói
(irányítói) és felügyeleti feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az Intézmény az Alapitó Okiratában foglaltak szerint és egyéb szabályzó dokumentumai alapján
működik és látja el feladat- és hatásköreit.

7. Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testületnek a Imzmüvelödésröl
szóló 7/2007. (III. 28. ) rendelete és az ezt módositó 7/2ÖO& (77. 27.^ rendelete.
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Záradék:
Arendelet2019. március 13. napján a helyben szokásos módon, kifiiggesztéssel kihirdetésre került.
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