
 
1 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2010.(II.01.) önkormányzati  rendelete 

 

a közművelődésről 

 

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésében, valamint a kultúrális 

javak védelméről és a múzeális intézmenyekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. CXL. tv. 77.§.-ban foglalt felhatalmazás alapján a település 

közművelődési feladatainak meghatározására a következőket rendeli el: 

 

I. 

 

Általános rendelkezések 

 

1.§. 

 

A rendelet célja:  szabályozni a közművelődési tevékenységek folytatásának 

feltételrendszerét, meghatározni az önkormányzat feladatait. 

 

2.§. 

Értelmezések:  

a) közművelődési intézmény: a lakosság közösségi közművelődési tevékenységéhez erre a 

célra alapított, fenntartott, működtetett, megfeleló szakmai, személyi, infrastrukturális 

feltételekkel és alapító okirattal rendelkező költségvetési szerv. 

b) közművelődési tevékenység: a lakosság iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, 

megismerő, kultúra elsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvése, mely együttműködésben, 

közösségekben valósul meg. 

c) közművelődési szakember: felsőfokú végzettségű népművelő/művelődésszervező illetve a 

törvényi előírásnak megfelelő felsőfokú szakképesitéssel rendelkező személy. 

d) közösségi színtér: a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési 

tevékenységének támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban működtetett intézmény 

illetve egyéb jogállású létesítmény. 

3.§. 

A rendelet hatálya kiterjed:  

(1) a) a közművelődési tevékenység résztvevőire, 

 b) a feladat ellátásában résztvevő intézményekre,- az intézmények alkalmazottaira, 

(2) a) az alapfeladatot ellátó városi közművelődési intézményre, 

 b) a városi önkormányat fenntartásában működő oktatási intézmények közművelődési 

feladat ellátására, 

c) a nem önkormányzati intézmények, szervezetek megállapodás alapján történő 

közművelődési tevékenységére. 

 

II. 

 

A település közművelődési feladatainak meghatározása 

 

4.§. 

 



 
2 

Aszód Város Önkormányzata közművelődési intézmény és közösségi színtér működtetésével 

az alábbi kiemelt célok megvalósulását segíti elő:  

a) a közösség muvelődéséhez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra kiépítése.  

b) a lakosság élet- és munkaképességének növelése, válságkezelési technikáinak fejlesztése. 

c) a humánerőforrás fejlesztése, az iskolai képzést kiegészítő, képességfejlesztő lehetőségek 

biztosítása 

d) a lokálpatriotizmus, a helyi értékek védelmének erősítése ( helytörténet, honismeret, 

hagyományőrző közösségek, stb.). 

e) a életkori közösségek segítése (ifjúság, idősek). 

f) a rekreáció vonzó lehetőségeinek megteremtése, lehetőség biztosítása szórakozási és 

közösségi igényekhez 

g) A város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása. 

h) Az egyetemes, nemzeti és kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek 

kultúrájának gondozása, műkedvelő művészeti együttesek, alkotó művelődési közösségek, 

csoportok tevékenységének támogatása, művészeti rendezvények, kiállítások tartása, 

nagyrendezvények szervezése és lebonyolítása. 

j) Ismeretterjesztés és iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző tanfolyamok, 

életminőséget javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése. 

k)  a város ünnepeinek méltó megszervezése. 

l)  a kulturális és tudományos ismeretszerzés lehetőségeinek biztosítása 

m) a különböző müvészeti ágak befogadására és müvelésére alkalmak(folyamatok) 

szervezése.

n) a helyi nyilvánosság, táiékoztatás fejlesztése.  

o) a város térségi szerepkörének kultúrális erősítése. 

p) kapcsolat a testvérvárosok kulturális szervezeteivel, a kultúrális turizmus erősítése. 

 

III. 

 

A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei 

 

5.§. 

 

(1) Az önkormányzat a közművelődési feladatokat önkormányzati fenntartású önállóan 

működő, több színterű intézmény működtetésével látja el. Az intézmény a Művelődés 

Házában működik a Városi Könyvtárral együtt itt nyert elhelyezést a művészeti iskola is. 

(2) A feladat ellátásában részt vesz egyéb, önkormányzati fenntartású intézmény is (művészet 

oktatási intézmény). 

(3) A feladat ellátásban közművelődési megállapodás alapján részt vehetnek egyéb 

fenntartású intézmények, civil szervezetek, jogi vagy magánszemélyek. A megállapodást az 

intézmény vezetőjének bevonásával és/vagy kezdeményezésére a képviselő-testület köti.  

A közművelődési megállapodás kötelező elemei : 

a) az elvégzendő közművelődési szolgáltatás, 

b) a tevékenységben érintettek köre, 

c) ingyenes vagy térítéses szolgáltatás, 

d)  szolgáltatás idötartama, rendszeressége, 

e) a megállapodás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételei  

(4) Aszód Város mint intézmény fenntartó : 

a) meghatározza a közművelődési intézmény feladatait, használati szabályait, működésének 

módját. 
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b) kiadja az intézmény alapító okiratát, jóvahagyja a szervezeti és működési szabályzatát, 

éves munkatervét, költségvetését. 

c) biztosítja a feladatok ellátásához és az intézmény fenntartásához szükséges -törvény által 

előírt - szervezeti, személyi és tárgyi feltételeket. 

 

IV. 

 

A közművelődés feladatainak finanszírozási formái 

 

6.§. 

 

(1) Aszód Város önkormányzata a normatív állami támogatás mellett saját forrásból is biztosít 

rendszeres támogatást a rendeletben foglaltak megvalósításához. 

 

(2) A közművelődési tevékenységek teljes illetve részbeni önkormányzati támogatással 

valamint önköltséges formában valósíthatók meg. 

a)  Teljes önkormányzati támogatást kapnak: ( az intézmény költségvetésében biztosítottak 

szerint): 

-     ismeretbővítő előadások,tevékenységek, 

- az önkormányzat által kiírt helyi pályázatok,  

-  a nemzeti, helyi ünnepségek méltó megszervezése, 

-  a civil közösségek bemutatkozó fórumainak, találkozóinak szervezése, 

-  az intézmény közművelődési információs-szolgáltatása. 

b)  Részbeni önkormányzati támogatást kaphatnak - mely támogatás pályázat útján is 

elnyerhető (az intézménnyet kötött megállapodás alapján): 

- az élet- és munkaesélyt javító tanfolyamok,  

-  a mentális kultúrát terjesztő tanfolyamok, 

-  a korosztályi igényt kielégitő szórakozási formák, 

-  az amatőr művészeti csoportok, körök, tanfolyamok, kézműves tevékenységek, 

- a népművészeti hagyományos tevékenységek gyakorlása, 

-  az életkor, értékrend, érdek szerinti civil szervezetek segítése, 

-  az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek   intézményi 

segítése, 

- kapcsolatépités a közművelődés más intézményeivel, a testvérvárosok kulturális 

szervezeteivel, 

-     a helyi, kistérségi kultúrális turizmus lehetőségeinek felkutatása, ösztönzése. 

(3) A város önkormányzata évente benyújtja pályázatát a közművelődési feladatellátását 

szolgáló technikai, műszaki fejlesztésre. 

(4) Az önkormányzat szorgalmazza és egyeztetés alapján támogatja az intézmény különböző 

pályázatait. 

 

V. 

 

Együttműködő partnerek 

 

7.§. 

 

Az önkormányzat a rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósításának 

érdekében együttműködik az azonos érdekű, tevékenységű támogató, kiegészltő partnerekkel, 

az anyagi lehetőséget gyarapító gazdasági szervezetekkel, más önkormányzatokkal. 
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VI. 

 

Záró rendelkezések 

 

8.§. 

 

(1) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK 

irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.  

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba 

 

(2) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, közzétételéről a jegyző gondoskodik. Ezzel 

egyidejűleg hatályát veszti a 17/2001.(X.1.) ÖR-rel, 32/2008.(XII.15.) ÖR —rel módosított 

19/1998.(XI.11.) ÖR. 

 

Aszód, 2010. január 18.  

 

 

Sztán István      Kissné Kulybus Gizella   

                        polgármester                                       címzetes főjegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 2010. február 1.  

 
 

Kissné Kulybus Gizella 

        címzetes főjegyző 

 


