
 
 
                                                                                                                                     

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 
a 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 18/2006 . (VII. 27.) 

RENDELETE 

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, helyi közművelődési tevékenység 
támogatásáról  

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete (a továbbiakban: az önkormányzat) 
kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 77.§-a 
alapján az alábbi rendelet szerint szabályozza a helyi közművelődési tevékenység 
támogatásával kapcsolatos feladatait. 

I. RÉSZ 

Általános rendelkezések  
Alapelvek 

1. § Az önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra 
törekszik, hogy biztosítsa Kunhegyes város polgárainak jogát.  
a) a kulturális örökség javainak és ezek jelentőségének megismerésére a történelem 
alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, 
valamint ezek védelmével kapcsolatos ismeretek megszerzésének lehetőségét a 
rendelkezésre álló eszközök útján; 
b) a közművelődési intézmény szolgáltatásainak igénybevételére; 
c) műveltségének, készségeinek gyarapítására életének minden szakaszában, 
közművelődési jogai érvényesítése céljából szervezeti és tartalmi segítségre közösség 
létrehozásához, közművelődési közösségi szintér szervezéséhez, és jogszabályban 
meghatározottak szerint szervezet alapításához, működtetéséhez.  
2. § Az önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, 
világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos 
bármilyen hátrányos megkülönböztetés; a törvényben és e rendeletben rögzített jogok 
megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi 
származás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül. 

A rendelet hatálya 

3. § E rendelt hatálya kiterjed: 
a) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő polgárokra, 
b) az önkormányzat közművelődési intézményére, közösségi színtereire és azok 
fenntartóira, alkalmazottaira, illetve működtetőire; 
c) a rendelet által szabályozott, közművelődési megállapodás vagy más úton támogatott 
intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, azok fenntartóira és működtetőire;  
d) a Képviselőtestületre és szerveire, a Polgármesteri Hivatalra. 
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II. RÉSZ 

Az Önkormányzat közművelődési feladatai 

4. § Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során hangsúlyos 
feladatának tekinti: 
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget 
és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek segítését; 
b) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését; 
c) a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítését, 
d) a települések környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, 
megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását, 
e) a környezetkultúra javítását, a város esztétikai kultúra fejlesztését; 
f) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra megismertetését, 
gyarapítását, különös tekintettel a településen élő nemzeti- etnikai kisebbségek kultúrájára; 
g) a kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozását; 
h) az ismeretterjesztő, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 
támogatását, különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és szellemi 
alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére; 
i) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének érdekérvényesítése 
segítését; 
j) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének lés fenntartásának segítését; 
k) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását; 
l) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítását. 

III. RÉSZ 

Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának struktúrája és intézményei 

5. § Az önkormányzat a Törvény 78. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint a rendelet 
4. §-ában foglalt feladat ellátása érdekében művelődési intézményt, közösségi színtereket 
biztosít. 
6. § (1) Az önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába az 5. §-ban 
megjelölteken kívül az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be: 
a) az önkormányzat nem közművelődésű alapfeladatú intézményeit; 
b) a városban működő nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézményeit; 
c) a város területén nem önkormányzati és nem közművelődési alapfeladattal, de a 
közművelődés tevékenységi körrel rendelkező intézményeit; 
d) a városban bejegyzett közművelődési célú társadalmi szervezetet; 
e) a városban bejegyzett közművelődési fő tevékenységkörű vállalkozásokat, gazdasági 
társaságokat. 
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt intézményeknek és szervezeteknek a közművelődési 
feladatellátásba való bevonása az önkormányzat által fenntartott intézmények és közösségi 
színterek által el nem látott feladatok teljesítése érdekében történhet. 
7. § (1) Az önkormányzat a 6. § (1) bekezdése b) - e) pontjában szereplő intézményekkel 
és szervezetekkel a rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására 
közművelődési megállapodást köthet. 
(2) Az önkormányzat kész egyes közművelődési feladatai megvalósítására közhasznú 
szervezetekkel megállapodást kötni. 
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Az önkormányzat közművelődési intézménye, közösségi színterei 

8. § (1) Az önkormányzat a város tradícióit is figyelembe véve fenntartóként az alábbi 
intézményt és közösségi színtereket működteti: 
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
5340. Kunhegyes, Szabadság tér 7. 
(2) Az önkormányzat közművelődési feladatai ellátásába kiemelten bevonható 
intézmények és szervezetek: 
a) Pátrya Művészeti Alapiskola 
b) Kunhegyesi Általános és  Labdarúgó Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Alternatív Szakiskola 
c) Alap és középfokú nevelési-oktatási intézmények 
9. § (1) Az önkormányzat közművelődési intézményének feladata elsősorban a város 
lakosai részére: 
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget 
és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek biztosítása; 
b) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklése; 
c) a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítése, 
d) a település szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a 
helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 
e) az ismeretterjesztő, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 
támogatása, f) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének segítése 
g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása; 
h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 
(2) Az önkormányzat közművelődési intézménye tevékenységét részben önálló 
költségvetési szervként, szakmailag önállóan látja el. Folyó év december 1-ig elkészítik a 
következő évre szóló munkatervét, és jóváhagyásra benyújtja azt az önkormányzat 
Oktatási- Kulturális és Sport Bizottságának. Az intézmény szakmai beszámolóját minden 
év március 1-ig elkészíti és jóváhagyásra benyújtja azt az önkormányzat Oktatási- 
Kulturális és Sport Bizottságának.   

IV. RÉSZ 

A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése 

10. § (1) A törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal 
kapcsolatos fenntartói felügyeleti és más jogköröket a Képviselőtestület, illetve átruházott 
hatáskörben a polgármester és a Képviselőtestület Oktatási- Kulturális és Sport Bizottsága 
gyakorolja. 
(2) Az Oktatási- Kulturális és Sport Bizottság közművelődéssel kapcsolatos feladatköre a 
következő: 
a) jóváhagyja a közművelődési intézmény éves munkatervét; 
b) javaslatot tehet a közösségi színtér, illetve a közművelődési intézmény használati 
szabályaira; 
c) javaslatot tehet az önkormányzat közművelődési koncepciójának megalkotására; 
d) előkészíti a közművelődési megállapodásokat és ellenőrzi azok végrehajtását; 
e) javaslatot tesz közművelődési intézmény és színtér létrehozására, átszervezésére, 
összevonására, szétválasztására, megszüntetésére, elnevezésére; 
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f) lebonyolítja az intézményvezetői pályázatokkal kapcsolatos meghallgatásokat, javaslatot 
tesz a kinevezésre a Képviselőtestület felé; 
g) javaslatot tesz nemzetközi kulturális kapcsolat kialakítására; 
h) javaslatot tesz nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézménnyel, 
szervezettel való együttműködésre, annak támogatására, ellenőrzi azok végrehajtását; 
i) véleményezi az önkormányzat közművelődésre vonatkozó költségvetés tervezetét; 
j) véleményezi a Képviselőtestület éves rendezvénytervezetét, ellenőrzi végrehajtását; 
k) véleményezi az önkormányzati tulajdonban lévő média kulturális tevékenységét; 
l) véleményezi az önkormányzati épületre elhelyezendő műalkotások, emléktáblák 
tervezetét; 
m) javaslatot tesz szakvélemény alapján közterületre, középületre elhelyezendő 
műalkotásokra, erre vonatkozó pályázatokra; 
n) javaslatot tesz szakvélemény alapján közterületen, középületen lévő műalkotások 
eltávolítására, felújítására; 
o) javaslatot tesz szakvélemény alapján önkormányzati tulajdonban lévő műalkotások, 
műtárgyak restaurálására; 
p) figyelemmel kíséri az önkormányzat kegyeleti tevékenységét. 
11. § (1) Az önkormányzat közművelődési intézménye törvényességi ellenőrzését, 
gazdálkodási felügyeletét a jegyző látja el. 
(2) Az önkormányzat intézményeinek szakmai ellenőrzését a Képviselőtestület szakmai 
beszámoló és/vagy szakértői vélemény alapján az Oktatási- Kulturális és Sport Bizottságon 
keresztül látja el. 

V. RÉSZ 

A közművelődési tevékenység finanszírozása 

12. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a 
közművelődési intézmény és közösségi színterek fenntartásához, illetve az alapfeladatok 
teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a közművelődési 
megállapodásában rögzített feladatok finanszírozását. 
(2) Az önkormányzat legalább az előző évben a közművelődésre fordított összeg 
inflációval és az új feladatok belépésével növelt (szintre hozott) összegét biztosítja 
évenként költségvetésében a közművelődési feladatok ellátására. 
13. § A 6. §-ban felsorolt intézményeket és szervezeteket a vállalt közművelődési feladatok 
arányában az önkormányzat pénzügyi támogatásban részesítheti. A pénzügyi támogatás 
nem veszélyeztetheti a rendeletben, illetve az intézmények alapító okiratában rögzített 
alapfeladatok megvalósítását. 

VI. RÉSZ 

Záró rendelkezés 

14. § Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg 
hatályát veszti az Önkormányzat közművelődési feladatairól, helyi közművelődési 
tevékenység támogatásáról szóló 43/2003. (XII.16.) önkormányzati rendelet. 
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15.§1 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütköző 
rendelkezést nem tartalmaz. 

Kelt: Kunhegyes, 2006. július 26. 

 

Kontra József        Rentzné dr. Bezdán Edit 
polgármester          jegyző 
 
ZÁRADÉK: 
 
Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 37/2005. (XI.30.) rendelete 24.§. (1)-
(2) bekezdése alapján 2006. július 27-én. 
         
 

Rentzné dr.Bezdán Edit 
        jegyző 
 
                                                 
1 A rendeletet új, 15. §-sal kiegészítette a 17/2009.(IX.16.) Ör. rendelet 2009. szeptember 16-i hatállyal.  


