
Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

7/2015.(IV.23.)   

önkormányzati rendelete 

(H1) 

 

a közművelődési tevékenység helyi feladatairól 

 

Balkány Város Önkormányzata 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:  

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. A közművelődési rendelet célja 

1.§ 

 

A rendelet célja: 

a) a helyi hagyományok és sajátosságok alapján, a lakosság művelődési és kulturális 

szükségleteinek figyelembevételével, az igények és lehetőségek ismeretében 

meghatározza a település közművelődési feladatait, törekvéseit, intézkedéseit, 
  

b) egységes alapelveket fogalmazzon meg a kötelező kulturális, közművelődési feladatok 

megvalósításának módjára, finanszírozásának feltételeire, 
 

c) a város sajátos kulturális értékei jellegzetességeinek megőrzése, ezen értékek kutatása 

és közkinccsé tétele, fontos szempontként figyelmet fordítva a még meglévő vagy 

feleleveníthető nemzetiségi hagyományokra, 
 

d) a lakosság közösségi és képességfejlesztő erőinek, törekvéseinek szolgálata, 

támogatása, 
 

e) a város kulturális arculatának kialakítása, a lakosság polgárosodásának elősegítése.  

 

 

2. A közművelődési rendelet hatálya 

2. § 

 

E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat fenntartásában működő, e rendelet                              

5. § (2) bekezdésében felsorolt közművelődési intézményekre, közgyűjteményekre, továbbá 

az önkormányzat szerveire, valamint mindazokra az intézményekre, társadalmi és civil 

szervezetekre, egyházakra, társulásokra és a 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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3. Alapelvek 

3.§ 

 

Fentiek alapján Önkormányzatunk rögzíti, hogy  

a) minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

és ezek közösségének joga, hogy igénybe vegye az Önkormányzat által nyújtott 

közművelődési szolgáltatásokat, lehetőségeket, műveltségét, készségeit gyarapítsa, 

közösségi művelődési jogait érvényesítse, művelődési céljainak megvalósításához az 

Önkormányzat közművelődési intézményeitől színteret, szakmai segítséget kapjon,  

b) az Önkormányzat e rendeletben foglalt közművelődési feladatait elsősorban az általa 

fenntartott intézmények által biztosítja,  

c) az Önkormányzat fenntartásában, alapításában működő intézmények, szervezetek egyetlen 

vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem lehetnek elkötelezettek,  

d) az Önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti azon 

közművelődési feladatok ellátását, amelyeket nem önkormányzati fenntartású intézmények 

végeznek,  

e) a helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat igényli és elősegíti a 

szervezetek, civil közösségek, magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is 

végző gazdasági vállalkozások közreműködését.  

f) az Önkormányzat biztosítja, hogy az (1) bekezdésben meghatározottak köre a 

közművelődési lehetőségekről megfelelő tájékoztatást kapjon.  

 

 

4. 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.  

b) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget 

és életesélyt javítót 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) Balkány 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.  
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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.  

1) 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.  

 

 

5. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei 

5. § 

 

(1) A rendelet 1-4. §-aiban megfogalmazott feladatokat Balkány Város Önkormányzata 

Képviselő- testülete és annak szervei - elsősorban a Szociális és Kulturális Bizottság - 

útján valósítja meg.  

 

(2) Az Önkormányzat a kulturális alapfeladatok maradéktalan ellátása érdekében az alábbi 

alapintézményeket működteti:  

a) Balkányi Városi Könyvtár  

b) Művelődési Ház  

 

(3) Az Önkormányzat 

a) az intézményekben és szervezetekben a feladatok szakszerű ellátása érdekében 

szakembereket foglalkoztat,  

 b) közművelődési intézményeiben támogatja a saját és mások fenntartásában működő 

balkányi nevelési-oktatási intézmények közművelődési tevékenységét.  

c) együttműködési megállapodást kezdeményez a város területén más fenntartó által 

működtetett kulturális intézményekkel.  

 d) közszolgáltatási szerződés, illetve közművelődési megállapodás megkötésével 

együttműködhet a városban tevékenykedő kulturális egyesületekkel, alapítványokkal, 

közhasznú szervezetekkel.  
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6.  A helyi közművelődés szakemberigénye 

6. § 

 

Az Önkormányzat kinevezés keretében biztosítja az általa alapított intézményben a szakember 

ellátottságot. 

 

 

7. Közművelődési igazgatási feladatok 

7.§ 

 

(1) Az intézmények a konkrét közművelődési feladataikat az éves munkatervben illetve üzleti 

tervben rögzítik, amelyet a Képviselő-testület hagy jóvá.  

 

(2) Az intézmények a közművelődési munkájukról a Képviselő-testületnek évente 

beszámolnak.  

 

(3) A közművelődés terén nyújtott támogatásokról, a megállapodásban foglaltak teljesítéséről 

a kedvezményezettek a Szociális és Kulturális Bizottságnak számolnak be.  

 

 

 

8. 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 balkányi 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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9. Közművelődési támogatás és megállapodás 

9. § 

 

Az Önkormányzat a város egészének kulturális életét gazdagító közművelődési 

tevékenységek megvalósítása érdekében - egyedi döntések alapján - közművelődési 

megállapodást, illetve támogatási megállapodást köthet a 8. §- ban szereplő intézményekkel, 

szervezetekkel.  

 

 

10. A közművelődési feladatok finanszírozása 

10. § 

 

(1) Az Önkormányzat 
 

a) az éves költségvetés elkészítésénél minden évben érvényesíti az érdekeltségnövelő-, 

valamint a feladatfinanszírozási támogatásokról szóló hatályos jogszabályokba 

foglaltakat.  
 

b) intézményein keresztül és saját jogon is részt vesz az országosan meghirdetett 

kulturális célú pályázatokon.  
 

c) a hatékony pályázati tevékenység érdekében intézményei számára kulturális pályázati 

alapot képezhet.  
 

d) elkülönített pénzalapot biztosíthat az éves kiemelt kulturális rendezvények 

céltámogatására.  
 

e) a közművelődési alapintézmények keretein kívül működő kulturális együttesek 

támogatásához költségvetésben meghatározott keretösszeget biztosíthat.  
 

 

(2) Az intézmény önkormányzati támogatásának összege az ellátott alap- és nem alap 

tevékenységének megfelelően, minden évben felülvizsgálatra kerül és azzal összhangban 

az önkormányzat mindenkori éves költségvetésében kerül meghatározásra.  

 

(3) Az intézmények az évközben elért többlet bevételüket – az éves költségvetési rendeletben 

szabályozott rendelkezések figyelembevételével – az adott intézmény fejlesztésére 

használhatják fel.  

 

11. Záró rendelkezések 

11. § 

 

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

 

(2) Hatályát veszti a közművelődési tevékenység helyi feladatairól szóló 9/2000.(VI.01.) 

önkormányzati rendelete.  
 

 

 

                                 Pálosi László                               Karóczkai Istvánné  

                             polgármester                                                    jegyző  

 

Záradék:  
A rendeletet kihirdetve: 2015. 04. 23. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. 

Kelt.: Balkány, 2015.04.23. 
 

     Karóczkai Istvánné 

                        jegyző  



1. melléklet a 7/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelethez  

 

Művelődési Ház és Könyvtár 
 

A város egyetlen komplex közművelődési intézménye. Sajátos helyzetéből adódóan az 

intézmény különböző funkcióinak elkülönítése, részben pedig lehatárolása az alapító okiratok 

és szervezeti és működési szabályzatok szétválasztásával megtörtént. Feladata a városban élő 

lakosság társas kapcsolataihoz, művelődéséhez, szórakozásához szintér biztosítása, kulturális 

értékek közvetítése. A város közművelődési, közösségi igényeinek szolgálata, a különböző 

településrészek földrajzi helyzetéből adódó kulturális hátrányok enyhítése. A közművelődési 

feladatok ellátásához szükség van a művelődési ház működéséhez szükséges feltételek 

megfelelő kialakítására, megteremtésére is. A városi művelődési ház, a városi könyvtár két 

épületben működik.  

 

Városi szintű közösségi, közéleti funkciói: 
 

 a művelődési ház és könyvtár befogadó, kezdeményező, működtető, szolgáltató, 

szolgáló szerepénél fogva ösztönzi, kezdeményezi a lakosság szerveződéseit (körök, 

klubok, korosztályi rétegek), lehetőséget biztosít értékeik bemutatására (ifjúsági 

rendezvények, nyugdíjasok klubja, színjátszó kör, zenei klubok);   

 társas kapcsolatokhoz, szabad művelődési formákhoz közös szórakozási lehetőségek 

biztosítása (játszóház, koncertek, szakkörök, szabadtéri rendezvények, zenés-táncos 

rendezvények);   

 a közösségi művelődési tevékenységen belül amatőr művészeti alkotóműhelyek 

működtetése, az önmegvalósítás, az alkotókedv felkeltése és fejlesztése;   

 klubok, szakkörök létrehozása és fenntartása az életkori sajátosságok és eltérő 

érdeklődési körök figyelembevételével;   

 teret, lehetőséget ad művelődési, közérdekű, közhasznú közösségek, csoportok 

alakulására, működtetésére.  

 

A lakosság mindennapi életét segítő, életminőségét javító funkciói: 
 

 a mindennapi életben való eligazodás segítése, az egyén probléma megoldó 

készségének javítása (pályaválasztási tanácsadás, információbázis működtetése); 

 egyének, családok, lakossági csoportok életesély-javító képességének erősítése, 

(információk közvetítése, ismeretátadás, tehetséggondozás);   

 az egyes ember testi, szellemi kondícióinak megerősítése, fejlesztése, 

személyiségfejlődést elősegítő művészeti tevékenysége, rendezvények működtetése, 

kikapcsolódási, felüdülési igények kielégítése; 

 mozgásos, személyiségfejlesztő formák, művészeti alkalmak, szórakoztató 

rendezvények szervezése;   

 új ismereteket adó, képességeket feltáró, a lakosság esztétikai, érzékét fejlesztő formák 

működtetése (kiállítások, ismeretterjesztő előadások).  

 

Társadalmi-közéleti funkciói: 
 

 a helyi társadalmi életben meghatározó szerepet betöltő civil szervezetek támogatása, 

a kommunikációs csatornák kiépítésének segítése;   

 a város társadalmi eseményeit színesítő kulturális rendezvények megvalósítása, ill. 

együttműködés az aktuális program szervezőivel (nemzeti ünnepek, évfordulók, 

Magyar Kultúra Napja, helyi városi ünnepségek);   

 együttműködés a különböző intézményekkel (iskolák, óvodák, és más önkormányzati 

intézmények) társadalmi, polgári szervezetekkel, állami, illetve egyházi 

intézményekkel.  
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Egyéb, egyedi művelődési formákat szervező funkciók: 

  

 kulturális értékközvetítőként a hagyományok, a művészeti alkotások bemutatása és 

befogadásának elősegítése érdekében képző-, ipar- és fotóművészeti kiállítások, 

színházi előadások, hangversenyek, koncertek, pódiumműsorok rendezése;   

 a nemzeti nemzetiségi és kisebbségi kultúrák megismertetése, népszerűsítése;  

 szórakoztató, könnyedebb kikapcsolódást biztosító színvonalas programok kínálata; 

 gondoskodik a helyi szellemi tőke ápolásáról, gyarapításáról, közkinccsé tételéről, a 

községben élő vagy ide valamilyen formában kötődő jeles alkotók munkásságának 

bemutatásáról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. melléklet a 7/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A közművelődési megállapodás kötelező tartalma 

 

1. A megállapodó felek adatai.  

2. Az ellátandó közművelődési szolgáltatás pontos rögzítése.  

3. A feladat ellátásával kapcsolatos kötelezettségek és vállalások rögzítése (épület, helyiség, 

eszközök, gépek, berendezések, leltár szerinti felsorolása, esetleg érték szerinti 

megállapítása.)  

4. A tevékenység, illetőleg a szolgáltatás helyszínének, időtartamának, illetve időpontjának a 

nyitva tartás rendjének meghatározása. A vonatkozó jogszabályok, közöttük az 

önkormányzat rendeleteinek betartására történő figyelemfelhívás.  

5. A szolgáltatást igénybevevő lakossági kör rögzítése (a létszám meghatározásával, vagy 

más módon).  

6. Annak rögzítése, hogy mely szolgáltatás igénybevétele ingyenes, s melyekért kell díjat 

fizetni.  

7. A feladat ellátásáért, a feladat ellátójának járó díj és a megfizetés módjának rögzítése.  

8. Szakmai bemutatkozás (referencia).  

9. A megbízás időtartamának határozatlan idejű, vagy – napok, meghatározásával – 

határozott idejű rögzítése. A szolgáltatás megkezdésének pontos megállapítása.  

10. A rendes és rendkívüli felmondási szabályok meghatározása.  

11. A megállapodás teljesítéséről szóló beszámolás és elszámolás módjának pontos 

meghatározása. Annak rögzítése, hogy az Önkormányzat szakértői közreműködést is 

igénybe vehet a feladatellátás minőségének vizsgálatára.  

12. A kapcsolattartó személyek kijelölése.  

13. A megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő rendezésének 

vállalása. 

 

 

 

 

 

 

 

 


