
Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/ 2018. (V.28.) önkormányzati rendelete  

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 
 
 

 
Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában 
biztosított feladatkörében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/a §-ában meghatározott felhatalmazás 
alapján eljárva a következőket rendeli el: 
 

I. rész 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

A rendelet célja 
 

(1) A rendelet célja, hogy Rétság Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 
egységes elvek szerint, a helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek 
figyelembevételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – 
meghatározza az Önkormányzat közművelődési feladatait és ellátásuk feltételeit. 
 

(2) A rendelet alapelvként rögzíti, hogy 
 
a) az Önkormányzat a város minden polgárának és közösségének biztosítsa a 

kulturális örökség és a kulturális értékek megismerését, és 
b) műveltségét, készségét gyarapítsa, ezáltal segítse a személyiség művelődés általi 

fejlesztését, közösségi művelődési jogait érvényesítse, hozzájáruljon az 
esélyegyenlőség biztosításához, és 

c) igénybe vegye az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat, lehetőségeket, a 
közművelődési intézménytől színteret, szakmai segítséget kapjon, 

d) a közművelődési lehetőségekről megfelelő tájékoztatást kapjon. 
 

2. § 
 

A rendelet hatálya 
 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat illetékességi területén a közművelődési 
tevékenység megvalósításában résztvevőkre, a közösségi színterek, közművelődési 
intézmény fenntartójára, működtetőjére és alkalmazottjaira, továbbá az 
önkormányzattal közművelődési megállapodást kötöttv szervezetekre, természetes 
személyekre, művelődési közösségekre, az önkormányzat által támogatásban 
részesített közművelődési tevékenységet folytatókra.   

 
 
 



                                                                              3. § 
 

Az Önkormányzat közművelődési feladatai 
 

(1)  Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatai (a továbbiakban: kötelező 
közművelődési feladat) a következők: 

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek 
megteremtése, 

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 
gondozása, 

d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 
támogatása, 

e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének segítése, 

f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, 
g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 
h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása,  
i) a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévő muzeális 

intézmény közművelődési tevékenységének támogatása. 
 

(2)  Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatokon felül további 
feladatának tekinti: 
a) a város szellemi-és művészeti idegenforgalmi vonzerejének és a civil társadalom 

kulturális, önszerveződő tevékenységének erősítését, 
b) a helyi kulturális értékek védelmét, 
c) a humán információs szolgáltatásokat, a helytörténeti és művelődéstörténeti 

kutatásokat, 
d) a megyei és járási kulturális együttműködést, 
e) a város testvérvárosi és nemzetközi kulturális kapcsolatainak megteremtését,  
f) a kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tételét, fejlődésük szakmai 

támogatásának biztosítását, 
g) a gyermekek és a fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítését, 
h) a hátrányos helyzetűek kulturális elesettségének mérséklését, 
i) a környezetkultúra javítását. 

 
4.§ 

 
Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei 

 
 

(1) Az Önkormányzat a kötelező közművelődési feladatok ellátását az alábbi szervezeti 
keretekben végzi: 
a) az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó, önálló jogi személyiségű, 

előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, szakágazati besorolása szerint 
közművelődési besorolású költségvetési szerv, (Rétság Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár – továbbiakban: Művelődési Központ), 



b) közművelődési megállapodással civil szervezetek útján. 
 

(2) Az Önkormányzat a nyilvános könyvtári ellátást, illetve a könyvtárhasználathoz való 
jog érvényesülését a Művelődési Központon belül Könyvtár fenntartásán keresztül 
biztosítja.  
 

(3) Az Önkormányzat a lehetőségeihez képest törekszik az intézmény műszaki 
állapotának javítására. 
 

(4) Az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozott közművelődési feladatok 
színvonalas ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a jogszabályban 
meghatározott képzettségű vezetőkkel és szakdolgozókkal biztosítja.  
 

(5) Az Önkormányzat e rendeletben rögzített feladatai ellátása érdekében – feladat-
ellátási vagy támogatási szerződés keretei között – együttműködhet a városban 
kulturális, művészeti, hagyományőrző, magángyűjteményt kezelő stb. tevékenységet 
folytató természetes és jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetekkel, egyházakkal. 

 
                                                                                5.§ 

 
A közművelődési feladatellátás támogatása 

 
 

(1) Az Önkormányzat közművelődési intézményének feladata színvonalasabb ellátása 
érdekében ki kell használnia a pályázati lehetőségeket. A vállalt cél megvalósítása az 
intézmény alaptevékenységének ellátását, annak biztonságát nem veszélyeztetheti.  

 
(2) A helyi közművelődési feladatok ellátása során a helyi, regionális, országos és 

nemzetközi kapcsolatok érdekében az Önkormányzat 
a) köznevelési intézménnyel, 
b) kulturális feladatot ellátó civil szervezettel, 
c) közművelődési, tudományos, művészeti, szociális, egészségügyi és 

sportszervezettel, alapítvánnyal, gazdálkodó szervezettel és intézménnyel, 
d) egyházzal, 
e) helyi nemzetiségi önkormányzattal és nemzetiségi hagyomány ápolását végző civil 

szervezettel, valamint 
f) turizmus és idegenforgalomi feladatot ellátó szervezettel együttműködésre 

törekszik. 
 

(3) Az Önkormányzat a város kiemelt közművelődési nagyrendezvényeinek 
támogatásáról az éves költségvetési rendeletében elkülönítetten dönt. 

 
6. § 

 
A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása 

 
 

(1) A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása és forrásai a következők: 
a) állami hozzájárulás, 



b) központi költségvetési támogatás, 
c) pályázati úton elnyerhető támogatás, ideértve az érdekeltségnövelő pályázatot, 
d) helyi költségvetési forrás, 
e) saját bevétel és 
f) a költségvetésen kívüli egyéb forrás. 

 
 
 
 
 

                                                                              7.§ 
 

A közművelődési szervezetek, személyek egyéb feladata  
 
 

 
(1) A tárgyévre vonatkozó városi rendezvénytervet, a rendezvények tervezett helyszínét 

és időpontját a képviselő-testület külön határozattal hagyja jóvá. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti egységes rendezvénytervet a közművelődési intézmény 

nyújtja be, mely tartalmazza az önkormányzattal megállapodást (4.§ 5. bek.) kötött 
személyeknek, szervezetek elképzeléseit is.  

(3) A Közművelődési Kerekasztal megalakulására a jegyző felhívást ad ki, szervezése a 
Művelődési Központ vezetőjének a feladata. 

 
 8. § 

 
Záró rendelkezések 

 
 

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

(2) Hatályát veszti a Rétság Város Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 
11/2000.(IV.28.) önkormányzati rendelete. 

 
 
 
 

 Hegedűs Ferenc    dr. Varga Tibor 
                                      polgármester             jegyző 
 
 
 
 
Kihirdetve:  
 
                            dr. Varga Tibor 
                                    jegyző 
 
 
 



Általános indoklás 
 

 
A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. tv. előírja, hogy a települések a közművelődésről helyi rendeletet alkossanak a helyi 
lehetőségek és sajátosságok alapján a települési nemzetiségi önkormányzatokkal való 
egyeztetést követően, (Közművelődési Kerekasztal még nem működik, létrehozása csak akkor 
kötelező, ha a civil szervezetek így döntenek), melyben meghatározza az ellátandó 
közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és 
mértékét. a Helyi rendeletet öt évente felül kell vizsgálni, hasonló módon. A közművelődési 
rendeletet a Művelődési Központban ki kell függeszteni. 
 
 

Hatásvizsgálati lap 
 

 
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége 
A törvény előírása, a megváltozott szabályozási rend, a fegyelmezett költségvetési rend, a 
folyamatosan szigorodó gazdálkodási szabályok indokolják a rendelet megalkotását. 
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai 
A rendelet megalkotásának társadalmi hatása akár jelentős is lehet. Gazdásági, költségvetési 
hatása kettős: egyrészt maximalizálja a költségvetési rendelet elfogadása előtti 
kötelezettségvállalásokat, másrészt biztosítja az alapvető működéshez szükséges forrásokat, a 
feladatellátás zavartalanságát. 
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai 
A rendelet módosítása környezeti és egészségi hatással nem jár. 
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak. 
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai 
A rendelet adminisztratív terhet nem okoz. 
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei 
Bizonytalan gazdálkodás, intézmények működésének akadozása, esetleg túlköltekezés. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


