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az önkormányzat közművelődési feladatairól 

 

 

 

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási 

hatáskörében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Csorvási Roma Önkormányzat és a Csorvási Szlovák 

Önkormányzat véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1 

 

 

A rendelet hatálya 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed  

a) a Csorvás Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 100%-os tulajdonában 

álló, és közművelődési alapszolgáltatásokat nyújtó Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.-re,2 

b) az önkormányzattal közművelődési megállapodást kötő szervezetre, 

c) az a) és b) pontban meghatározott szervezetek közművelődési szolgáltatásait igénybe 

vevőkre. 

 

 

A rendelet célja 

 

2. § (1) A rendelet célja, hogy a település lakossága közművelődési érdekeinek 

figyelembevételével a közművelődés iránti érdekek és igények alapján - a helyi hagyományok, 

sajátosságok és lehetőségek által meghatározottan - rögzítse az önkormányzati támogatásban 

részesülő tevékenységek körét, azok ellátásának módját, feltételeit és finanszírozási formáját. 

 

(2) Az önkormányzat a közművelődési célok megvalósításának érdekében 

- kapcsolatot tart fenn és együttműködik országos és megyei közművelődési szervezetekkel, 

- koordinálja tevékenységét a regionális, a megyei, a kistérségi, és a járási szinten jelentkező 

hasonló célkitűzésekkel, programokkal, továbbá a kölcsönös előnyök érvényesülésének szem 

előtt tartásával részt vesz azok megvalósításában, 

- igényli a civil szervezetek, alapítványok, vállalkozások és természetes személyek 

közreműködését, továbbá elősegíti és támogatja e szervezetek és személyek közművelődési 

törekvéseit. 
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(3) Az önkormányzat gondoskodik arról, hogy a közművelődési feladatellátás keretében 

nyújtott szolgáltatások vallási, világnézeti vagy politikai elkötelezettségtől mentesek legyenek, 

és hogy a szolgáltatásokat igénybe vevők közül senkit ne érjen hátrányos megkülönböztetés a 

neme, kora, vallása, politikai, nemzeti vagy társadalmi hovatartozása, vagyoni helyzete miatt. 

 

(4) Az önkormányzat különböző eszközök, így különösen szórólapok, plakátok, 

újsághirdetések, hangos-bemondó, kábeltévé útján hívja fel a település lakosságának figyelmét 

a közművelődési programokra, rendezvényekre, tevékenységekre. Az önkormányzat törekszik 

arra, hogy az érdeklődők folyamatos és megfelelő tájékoztatást kaphassanak az önkormányzat 

területén igénybe vehető közművelődési lehetőségekről. 

 

 

Az önkormányzat által vállalt közművelődési feladatok 

 

3. §3 

Csorvás Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 

a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult.tv.) 76. § (3) 

bekezdésében nevesített alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja: 

a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, számukra bemutatkozási lehetőség 

nyújtását és működésük támogatását, fejlődésük segítését, ennek keretében: 

aa) biztosítja a helyszínt a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 

számára rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenységük 

végzése céljából, a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek közművelődési 

megállapodás keretében üzemeltetésre átadott ingatlanokban; 

ab) bemutatkozási lehetőséget teremt a művelődő közösség fejlődése, szakmai 

teljesítményük elismerése céljából számukra a városi programokon, esetenként a 

település közigazgatási határain kívül rendezett eseményeken, valamint támogatja a 

bemutatókon, versenyeken való részvételüket, és 

ac) fórumot kezdeményez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével évente 

legalább egy alkalommal, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a 

feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat, valamint tájékozódhatnak 

egymás tevékenységéről, eredményeiről, terveiről, továbbá információt kapnak a 

művelődési közösségek működését is érintő kérdésekről. 

b) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítását, a 

megértés, a befogadás elősegítésével, ennek keretében: 

ba) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek 

kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, 

szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, 

bb) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a 

nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében 

programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok 

megvalósítását, 

bc) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, 

a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek 

átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a 

társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok 

megvalósítását, 
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bd) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi 

kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja 

az egyének és a művelődő közösségek ezirányú munkáját, gondoskodik a település 

helytörténetét bemutató, hagyományait felelevenítő rendezvények megszervezéséről 

és megrendezéséről, 

be) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, a Csorvási 

Helyi Értéktár kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és 

népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja 

azok megvalósítását. 

c) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a 

versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató 

amatőr művészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja 

azok működését, valamint e közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai 

és infrastrukturális támogatást nyújt, ennek keretében: 

ca) támogatja a településen működő amatőr művészeti csoportok tevékenységét szakmai 

és infrastrukturális háttér biztosításával, 

cb) gondoskodik az amatőr képzőművészeti kiállításokról. 

 

 

Az önkormányzat közművelődési feladat-ellátásának szervezeti keretei 

 

4. §4 (1) Csorvás Város Önkormányzata a kötelező közművelődési feladatainak ellátásáról a 

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által alapított, és az önkormányzat 

100 %-os tulajdonában álló Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel kötött közművelődési 

megállapodás útján gondoskodik. 

(2) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége 

érdekében közművelődési intézményt biztosít, melynek típusa: művelődési ház. 

(3) A művelődési ház fenntartója Csorvás Város Önkormányzata, működtetője a Csorvási 

Szolgáltató Nonprofit Kft. 

(4) A Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. közművelődési feladatait az alapdokumentumaiban 

foglaltak szerint, a Közművelődési Megállapodás, valamint az éves munkaterv alapján végzi az 

önkormányzat által üzemeltetésre átadott alábbi ingatlanok működtetésével: 

a) az 5920 Csorvás, Petőfi Sándor u. 12. sz. alatti közművelődési épület közművelődési és 

könyvtári feladatok ellátására szolgáló épületrészei és helyiségei, 

b) az 5920 Csorvás, Arany János u. 10. sz. alatti volt iskolaépület és kistornaterem, 

c) az 5920 Csorvás, Batthyány u. 2/A. Hérics Szálló és Konferencia Központ épülete, 

d) az 5920 Csorvás, Petőfi Sándor u. 10. sz. alatti közösségi épület (Mozaik Klub), 

e) az 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/A. sz alatti szolgálati lakás. (Az önkormányzati 

ingatlanvagyon kataszterben „Rendőrségi épületek” ingatlanjelleggel szerepel). 

(5) Az önkormányzat az egyes közművelődési feladatai ellátásában együttműködik: 

a) a településen működő közművelődési intézménnyel, a nevelési-oktatási intézményekkel, 

egészségügyi, szociális és sport területen működő intézményekkel, és egyéb 

szervezetekkel, 

b) a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, 
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c) a közművelődési célú vagy közművelődési feladatokat is ellátó országos, regionális, 

térségi, vagy csorvási székhelyű, helyben működő intézményekkel, egyházi- és civil 

szervezetekkel, alapítványokkal, 

d) a településen élő, művészeti, hagyományőrző tevékenységet végző természetes 

személyekkel. 

(6) Az önkormányzat támogatja a (5) bekezdésben felsoroltak közművelődési célú egyéni vagy 

közös kezdeményezéseit, valamint - a településen bejegyzett székhelyű közművelődési célú 

egyesületek erre irányuló igénye esetén - támogatja a Kult.tv. 82. §-a szerinti Közművelődési 

Kerekasztal létrehozását. 

 

 

A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása 

5. §5 (1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátásához az éves 

költségvetésében biztosítja - anyagi lehetőségekhez mérten – a pénzügyi fedezetet. 

(2) A közművelődési feladatok ellátására rendelkezésre álló éves pénzügyi keret forrása az 

önkormányzatot a központi költségvetésből megillető feladatalapú állami támogatás, a saját 

bevételek, továbbá a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető 

érdekeltségnövelő támogatások, és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint az egyéb 

támogatóktól pályázati úton elnyerhető támogatások. 

(3) Az önkormányzat a központi költségvetési forrásból a közművelődési alapszolgáltatások 

támogatására kiírt pályázatok elnyeréséhez szükséges önrészt a mindenkori éves költségvetési 

rendeletében állapítja meg. 

(4) A Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. a közművelődési megállapodásban rögzített 

közművelődési feladatok ellátására az önkormányzati finanszírozáson túl saját bevételekből, 

vállalkozási tevékenységből, pályázatokból származó bevételeket is bevon. 

(5) Az Önkormányzat a Közművelődési megállapodásban rögzített finanszírozás útján 

biztosítja a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. által ellátott közművelődési 

alapszolgáltatásokhoz a hatályos jogszabályokban meghatározott szervezeti, személyi, 

szakképzettségi és tárgyi feltételeket. 

(6) A közművelődési feladatok ellátása során alkalmazható bérleti és használati díjakat a 

Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése 

 

6. § Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásával kapcsolatos ügyekben a 

tulajdonosi, döntési, felügyeleti és ellenőrzési jogot Csorvás Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete gyakorolja. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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(2) Hatályát veszti Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődésről 

szóló 17/2000. (X.27.) számú rendelete. 

 

 

 

Baráth Lajos      Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi 

polgármester        jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 2019. május 20-án. 

 

 

 

Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi 

  jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


