
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 29.) önkormányzati
rendelete

Önkormányzati rendelet Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021.
(XI.29) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési alapszolgáltatásokról és

feladatellátásról

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő Testülete az Alaptörvény 32. (2) bekezdésben
meghatározott  eredeti  jogalkotó hatáskörében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. (Kult.tv.) 83/A. § (1) bekezdésében, a
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  tv.  (Mötv.)  13.  §  (1)
bekezdésében, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. (Nektv.) 10§. (4) bekezdésében
foglalt feladatellátási jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg:

1. § [A rendelet célja]

(1) E rendelet célja, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata művelődési érdekeinek és kulturális
szükségleteinek  figyelembevételével  a  helyi  lehetőségek,  sajátosságok  és  hagyományok  alapján
meghatározza az Önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáját és mértékét.

(2) Az Önkormányzat  elismeri,  hogy Nagytarcsa község minden polgárának joga van kulturális
örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez,
valamint  a  kulturális  esélyegyenlőséghez  és  az  aktív  közösségi  élethez.  Ezek  biztosítását  az
Önkormányzat feladatának tekinti.

(3)  A feladatellátás  során  az  Önkormányzat  gondoskodik  a  saját  fenntartású  közösségi  színtér
működtetéséről és a szakmai szolgáltatások folyamatos fejlesztéséről.

(4)  Az  önkormányzat  együttműködik  a  nemzetiségi  önkormányzattal,  civil  szervezetekkel,  a
kulturális  célú  tevékenységet  végző  gazdasági  vállalkozásokkal  és  mindazon  egyéni  és  helyi
közösségekkel, akik a község kulturális életét gazdagítják.

2. § [A rendelet hatálya]

A  rendelet  hatálya  kiterjed  Nagytarcsa  Község  területén  megvalósuló  közművelődési
tevékenységben résztvevőkre, a település közösségi színterének működtetőjére és alkalmazottaira, a
közművelődési alapellátások igénybe vevőire, továbbá e szolgáltatások felhasználóira.

3. § [A helyi közművelődési feladatok]

(1) Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a
közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
a) -  a  művelődő  közösségnek  rendszeres  és  alkalomszerű  művelődési  vagy  közösségi

tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,
b) - a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,
c) - fórumot szervez

(2) A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
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(3) A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

(4) Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

(5) A kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

(6) település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak és kulturális értékeinek
megőrzését, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását

(7) a helyi értékeket védő, gazdagító összefogásra építő kezdeményezések támogatását, ösztönzi a
helytörténeti,  településismertető  kiállítások,  a  helyi  ünnepek,  közösségi  összejövetelek
szerveződését, szervezését,

(8) a helyi alapítványok, civil szervezetek közművelődési tevékenységének összehangolását,

(9) Az egyetemes, a nemzeti,  a nemzetiségi és kisebbségi kultúra megismertetését, gyarapítását,
különös tekintettel a településen élő nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájára

(10)  az  ismeretszerző,  az  amatőr  alkotó,  művelődési  közösségek  tevékenységének  Nagytarcsa
vonzáskörzetében és a Nagytarcsán élő minden művészeti ágban tevékenykedő alkotó megjelenési
lehetőségeinek, bemutatkozásának támogatása

(11) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása

(12) A helyi információk cseréjét

(13) Kulturális kapcsolatok kiépítését.

(14) Közművelődési feladatok ellátásának módja, formái
a) Az Önkormányzat  közművelődési  feladatainak  ellátása  érdekében  közösségi  színteret  tart

fent. 
b) Az  Önkormányzat  a  közművelődési  feladatellátása  során  együttműködik  a  civil

szervezetekkel, biztosítja, hogy a településen a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő
rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a települési közművelődési színteret, az
Önkormányzat által elfogadott használati szabályzat szerint.

c) Az  Önkormányzat  a  közösségi  színtér  mellett  közművelődési  feladatainak  ellátására
bevonhat:
ca) nem közművelődési alapfeladatú intézményt
cb) egyéb kulturális, közművelődési célú szervezeteket
cc) A közművelődési feladatok magas színvonalú ellátása érdekében az Önkormányzat – a

Kult. tv. 79. és 80. §-a, szerinti tartalommal- közművelődési megállapodást köthet.

(15) Az Önkormányzat közösségi színterének kiemelt feladat:
a) A közösségi színtér legsajátosabb feladata a közösségi művelődés alkalmainak megteremtése,

baráti közösségek, azonos érdeklődésű, életkorú, vagy különös élethelyzetben lévők számára
találkozási, kommunikációs lehetőségek biztosítása.

b) A gyermek  és  ifjúsági  korosztállyal  való  sokrétű  törődés,  a  szociális  gondoskodást  is
felvállaló közösségek és intézmények összehangolása, szervezése, összefogása.

c) Támogatja  a  gyermekek  és  fiatalok  művelődési,  művészeti  és  közösségi  programjait,
elképzeléseit, szervezi a szabadidős tevékenységek lehetőségeit.

d) Közösségi színtér biztosítása, a spontán, illetve szervezett közösségi együttlétekre.
e) A helyi hagyományok tárgyi és szellemi örökségének ápolása.
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f) A megváltozott  összetételű  (mobilitás,  migráció)  helyi  társadalom  igényeinek,  értékeinek
folyamatos felmérése, szolgáltatásaink, rendezvényeink bővítése.

g) A település szellemi és művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési
szokások  gondozása,  gazdagítása  érdekében  képző-  ipar-  és  népművészeti,  helytörténeti
kiállítások,  zenei  estek,  hangversenyek szervezése,  különös tekintettel  a  településen,  vagy
annak vonzáskörzetében élő és alkotó művészek, alkotóközösségek, műhelyek bemutatása.

h) Részvétel  az  Önkormányzat,  illetve  a  Polgármesteri  Hivatal  által  szervezett  települési
rendezvények szervezésében, lebonyolításában.

i) azon  intézmények,  szervezetek  rendezvényeihez  támogatás  nyújtása,  amelyekkel  az
önkormányzat közművelődési megállapodást kötött,

j) azon  intézményeknek  a  támogatása,  amelyek  szintén  önkormányzati  fenntartásúak,  s  az
intézmény területén, kulturális, közösségi összejövetelt szerveznek,

k) az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal által szervezett települési rendezvényekhez,
támogatást nyújt,

l) a  lakosság  életminőségét  és  életesélyének  javításához  az  iskolarendszeren  kívüli  tanulási,
felnőttoktatási önképző és szakképző tanfolyamok szervezése,

m) támogatja a civil szervezetek kulturális programjainak megvalósítását,
n) a Közösségi színtér Használati Szabályzatát a rendelet 1 melléklete, Házirendjét 1. függelék

tartalmazza,
o) A Közösségi színtér helységeit térítésmentes használók körét a 2. melléklet tartalmazza.
Az  Önkormányzat  éves  szolgáltatási  terv  és  munkaterv  alapján  szervezi  a  közművelődési
feladatellátást, illetve a közösségi színtér működését. A tárgy évre vonatkozó éves szolgáltatási terv
és munkaterv, valamint a használati szabályzatban foglalt díjtételek minden év januári képviselő-
testületi  ülésre  való  elkészítéséért  a  közművelődési  feladatok  ellátásával  megbízott  személy  a
felelős.  Az  éves  szolgáltatási  tervben  és  munkatervben  elfogadott  közművelődési  feladatok  és
alapszolgáltatások  megvalósulásáról  tárgy  évet  követő  január  hónapban  a  közművelődési
feladatokat ellátó személy köteles az Önkormányzat Képviselő Testületének beszámolni.

4. § [Kapcsolatáttartás]

Az  Önkormányzat  a  közművelődési  feladatok  ellátása  érekében-  formális,  vagy  informális
kapcsolatot tart és szorosan együttműködik:
a) helyi, megyei, országos kulturális, művészeti intézményekkel, szervezetekkel.
b) egyházakkal,
c) alapítványokkal,
d) egyesületekkel
e) egyéb civil szervezetekkel
f) önkormányzatokkal
g) egyéb nonprofit szervezetekkel
h) magánszemélyekkel
i) helyi vállalkozásokkal
j) gazdasági egységekkel

5. § [Közművelődési megállapodás]

Az  Önkormányzat  az  e  rendeletben  meghatározott  közművelődési  feladatok  megvalósítására  a
törvény  követelményeinek  megfelelő  jogi  és  természetes  személyekkel  közművelődési
megállapodást köthet. Közművelődési megállapodás keretében vállalt feladatot csak közművelődési
célú társadalmi szervezet, gazdasági társaság, ill. felsőfokú közművelődési szakirányú végzettségű
egyéni vállalkozó láthat el. Jogi személlyel közművelődési megállapodás csak akkor lehet kötni, ha-
legalább öt éves szakmai gyakorlattal rendelkezik- nincs köztatozása.
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6. § [A közművelődés finanszírozása]

Az önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása a saját
bevétel, a központi költségvetésből származó normatív támogatás, a központosított előirányzatokból
származó összeg és  az elkülönített  állami pénzalapokból,  alapítványi  forrásokból pályázati  úton
elnyert összeg. Az önkormányzat által működtetett közművelődési intézmény támogatási összege a
következő tételekből állhat össze:
a) bázisfinanszírozás
b) az épület energia, közüzemi, karbantartási és fogyóeszköz költségei;
c) feladatfinanszírozás
d) a  fenntartó  által  elfogadott  munkatervi  feladatok  ellátásához  szükséges  dologi  költségek

összegei
e) a fenntartó által meghatározott egyéb feladatok költségei

7. § [A helyi közművelődési szakemberigény]

Az Önkormányzat a közművelődési feladatellátásra legalább egy, legalább középfokú szakirányú
végzettséggel rendelkező munkavállalót foglalkoztat.

8. § [A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése]

(1) A közművelődés helyi irányítását a polgármester és a képviselő-testület látja el.

(2)  Az  Önkormányzat  a  helyi  közművelődési  rendeletét  5  évente  felülvizsgálja  a  településen
működő nemzetiségi önkormányzattal egyeztetve.

9. § [Záró rendelkezések]

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

(2) Hatályát veszti Nagytarcsa Község Önkormányzata képviselő- testületének a közművelődésről
szóló 20/2018. (VII.9.) önkormányzati rendelete.
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Végső előterjesztői indokolás

A törvényi és rendeleti szabályozásban bekövetkezett változások mértéke miatt javasolt a hatályos
közművelődési rendelet hatályon kívül helyezését követően új rendelet elfogadása. A szabályozás
célja  egyfelől,  hogy  harmóniát  teremtsen  a  jelenlegi  gyakorlattal,  másfelől,  hogy  a  település
közművelődési  alapszolgáltatások  biztosításával  és  fejlesztésével  kapcsolatos  elképzelések  jogi
keretét megteremtse.
Az önkormányzati rendeletalkotással kapcsolatos szabályozást a 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet
tartalmazza. A hivatkozott jogszabály szerint a helyi rendelet csak azokban a kérdésekben állapíthat
meg  szabályokat,  melyekben  a  magasabb  jogszabályok  a  települési  önkormányzatnak
felhatalmazást  adnak  a  helyi  szabályok  megalkotására.  A rendelet  alkalmazása  révén  a  helyi
sajátosságokra figyelemmel a különböző településeken akár egymástól jelentős mértékben eltérő
helyi rendeletek kerülhetnek elfogadásra.
A helyi  rendelet  elnevezésében szerepelnie  kell  a  közművelődés fogalmának.  A szabályozásnak
csak  a  közművelődés  lehet  a  tárgya,  azaz  nem tartalmazhat  rendelkezéseket  a  közgyűjteményi
(könyvtári, múzeumi), művészeti területekre.
Jelenleg hatályos a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő–testületének
10/2013. (IV.15.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.
2021.  január 1-ig a 20/2018.  (VII.  9.)  EMMI rendelet  a  közművelődési  alapszolgáltatások,
valamint  a  közművelődési  intézmények  és  a  közösségi  színterek  követelményeiről  szóló
rendeletben szereplő követelményeket teljesíteni kellett.
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