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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: törvény) 77. §-ban kapott felhatalmazás alapján a helyi közművelődésről az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
1. §. 

 
E rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek 
figyelembevételével, a törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján meghatározza Tiszacsege 
Város Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) közművelődési feladatait, a feladatellátás 
konkrét formáját, módját és mértékét. 
 

2. §. 
 
E rendelet hatálya kiterjed Tiszacsege Város területén működő azon intézményekre, szervezetekre, 
vállalkozásokra, társulásokra, melyek e rendeletben meghatározott közművelődési tevékenységet 
folytatnak. 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAI 
3. §. 

 
(1) Az önkormányzat támogatja és segíti az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző 

tanfolyamok, az életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek 
megteremtését. 

 
(2) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 
 

a) A helyi lakosság élet- és munkaképességének növelése érdekében szervezett átképzéshez, 
képzéshez szakmaszerzéshez, a megélhetéshez, a mindennapi élet gazdaságosságát fejlesztő 
tanfolyamokhoz szervező munka és hely biztosítása, 

b) Nyelvi tanfolyamok szervezése. 
 

4. §. 
 
(1) Az önkormányzat feltárja, megismerteti a település környezeti, szellemi, művészeti értékeit, 

hagyományait, gondozza, gazdagítja a helyi művelődési szokásokat. 
 
(2) A 4. § (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 
 

a.) a település, a kistérség természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek és azok 
állapotának, adottságainak közismerttél tétele, a helyi tudás, lokálpatriotizmus, a „gazdatudat” 
erősítése érdekében helyi információk cseréje, a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások 
ösztönzése, hatékonyságának segítése, 

b.) a helyismereti, a környezet- és természetvédő mozgalmak segítése, 
c.) helytörténeti, településtörténeti gyűjtemények fenntartása, kiállítások, bemutatók szervezése, 

vetélkedők rendezése, 
d.) a település történetét és jelenét bemutató kiadványok megjelentetése, megjelentetésük 

támogatása, 
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e.) a közösségi élet gazdagításához a kulturális élet eseményeiről dokumentumok készítése, 
gyűjtése, őrzése, közismertté tétele, 

f.) a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, kiemelkedő személyiségei tevékenységének 
méltatása, tekintélyének ismertetése, szerepük növelése. 

 
5. §. 

 
(1) Az önkormányzat elősegíti az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra 

értékeinek megismerését, a megértését, a befogadását, gondozza az ünnepek kultúráját. 
 
(2) Az 5. § (1) bekezdésben meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 
 

a.) színházi előadások, hangversenyek, művészeti kiállítások kínálata, filmklubok, irodalmi író-
olvasó találkozók szervezése, 

b.) népdal, néptánc, hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése, segítése, találkozók, 
fesztiválok rendezése, 

c.) a nemzeti, kisebbségi, etnikai és a helyi ünnepek, évfordulók, a világi és az egyházi 
hagyományos ünnepek közismertté tétele, ünnepi rendezvények, megemlékezések 
szervezése, 

d.) a helyi kulturális turizmus tudatosságának ösztönzése, a helyi, a kistérségi kulturális turizmus 
lehetőségeinek felkutatása, a helyi társadalom különleges értékeinek bemutatásához települési 
nagyrendezvények szervezése, 

e.) a Tiszacsegén élő etnikai kisebbség, a cigányság kulturális tevékenységének szorgalmazása, 
támogatása. 

 
6. §. 

 
(1) Az önkormányzat támogatja az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek 

tevékenységét.  
 
(2) A 6. § (1) bekezdésben meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 
 

a.) amatőr művészeti csoportok, körök, tanfolyamok, alkotó műhelyek szervezése, 
b.) a népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához zene, táncegyüttesek 

szervezése, működtetése, a népi iparművészeti képességek fejlesztéséhez tanfolyamok, körök, 
nyári táborok szervezése, a táborban készült művekből bemutatók, kiállítások rendezése, 

c.) a kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele, fejlődésük szakmai támogatásának 
biztosítása, 

d.) az önképző tevékenységet segítő pályázatokon a részvétel segítése, alapítványok életre 
hívása.  

 
7. §. 

 
(1) Az önkormányzat támogatja a helyi társadalom kapcsolatrendszerét, közösségi életét, 

érdekképviseletét. 
 
(2) A 7. § (1) bekezdésben meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 
 

a.) a település különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségeinek igény szerinti 
segítése, művelődési szándékaik támogatása, településvédő-, szépítő, természet-, környezet-, 
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érdekvédő, közéleti, helytörténeti, tudományos kör, egyesület összefogása, számukra igény 
szerint fórumok, bemutatók, közös akciók szervezése, 

b.) a civil közösségek közismertségének gondozása, bemutatkozó fórumok, különböző funkciójú 
érdekérvényesítő alkalmak, találkozók szervezése, különböző civil szervezetek között 
együttműködés kezdeményezése, 

c.) a különböző rétegek és korosztályok ismerkedési, együttműködési alkalmainak, 
tevékenységeinek kimunkálása, támogatása, 

d.) az ifjúsági érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek kiemelt 
gondozása, intézményi segítése, 

e.) a helyi együttműködéshez, a közművelődési intézmény igénybevételéhez ingyenes lehetőség 
biztosítása, 

f.) a közösségi akciókhoz téri, tárgyi feltételek, közismertté tételükhöz módszerek ajánlása, a civil 
közösségek önigazgatását, érdekérvényesítését ösztönző képzésről, pályázati lehetőségekről 
információk kínálata. 

 
8. §. 

 
(1) Az önkormányzat segíti a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását. 
 
(2) A 8. § (1) bekezdésben meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 
 

a.) tájékoztatási, együttműködési, művelődési alkalmak kialakítása, rendszeressé tétele a helyi 
lakosság különböző tevékenységű, korú, nemű, kisebbségi, etnikai, nemzetiségű, világnézetű 
közösségei között, 

b.) kapcsolat építése a közművelődés megyei, országos szervezeteivel, kutató bázisával, a 
határon túli magyarság művelődési közösségeivel, a testvértelepülések kulturális 
intézményeivel, egyesületeivel, 

c.) a külföldi önkormányzatokkal való együttműködés keresése. 
 

9. §. 
 
(1) Az önkormányzat feltételeket biztosít a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez. 
 
(2) A 9. § (1) bekezdésben meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 
 

a.) a közművelődési intézményben a polgárok tájékozódásához, közösségi művelődéséhez, alkotó 
tevékenységének elősegítéséhez a célnak megfelelő, esztétikus, környezet és infrastruktúra 
biztosítása, 

b.) szórakoztató rendezvények (zenés, táncos) szervezése. 
 

10. §. 
 
Az önkormányzat biztosítja az alábbi művelődést segítő lehetőségeket: 
 

a.) információ gyűjtése és közismertté tétele a település oktatási, kisebbségi, egyházi intézményei, 
civil szervezeti által kínált művelődési lehetőségekről, 

b.) a lakosság különleges kulturális eseményekre, műemlékekhez, múzeumokba, színházi 
előadásokra, fesztiválokra turistautak kínálata, szervezése, 

c.) jelen napokon ajándékvásár szervezése, 
d.) Internet használati lehetőségek biztosítása. 
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A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI 

11. §. 
 
(1) Az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatokat az önkormányzat képviselő-testülete, 

az önkormányzat közművelődési feladatokkal foglalkozó bizottsága, a polgármester, a képviselő-
testület polgármesteri hivatala és az önkormányzat közművelődési intézménye látja el. 

 
(2) Az önkormányzat közművelődési feladatokkal foglalkozó állandó bizottsága az Oktatási, Művelődési 

és Sport Bizottság (a továbbiakban: OMSB.) 
 
(3) A közművelődési tevékenység ellátásában a feladatkörükben tevékenyen részt vesznek az oktatási 

és nevelési intézmények, a könyvtár és az idegenforgalmi iroda. 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYE 
12. §. 

 
Az önkormányzat közművelődési intézménye a Közoktatási és Közművelődési Intézmény és Városi 
Könyvtár (általános művelődési központ) intézményegységeként működő Művelődési Ház (a 
továbbiakban: Művelődési Ház). 
 

13. §. 
 
(1) A Művelődési Ház feladata az e rendelet 3-10. §.-ában meghatározott közművelődési feladatok 

folyamatos ellátása a Művelődési Ház éves munkatervében meghatározottak szerint. 
 
(2) A Művelődési Ház jogosult arra, hogy a törvény és e rendelet céljával egyező művelődési igényekre 

az éves munkatervben nem szereplő szolgáltatásokat is nyújtson. 
 
(3) A Művelődési Ház vezetője köteles: 
 

a.) a közművelődési pályázatokat folyamatosan figyelemmel kísérni és azokról az önkormányzat 
polgármesterét, valamint az OMSB-t tájékoztatni, a pályázatok anyagát összeállítani, 

b.) évente beszámol a képviselő-testületnek az intézmény által az előző évben ellátott 
közművelődési feladatokról, 

c.) évente elkészíti a Művelődési Ház munkatervét, 
d.) évente tervet készíteni a közművelődési tevékenység ellátásának és a közművelődési 

infrastruktúrának a fejlesztésére. 
 

(4) A 13. § (3) bekezdés b-d.) pontjaiban meghatározott dokumentumokat jóváhagyásra, az OMSB 
véleményével együtt, évente, legkésőbb március 1-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 

 
14. §. 

 
(1) Az önkormányzat a közművelődési feladatok megvalósítása, gazdagítása, az anyagi lehetőségek 

gyarapítása érdekében vállalja az együttműködést a helyi, megyei, térségi, regionális, országos, 
kulturális, köz-, szak-, felsőoktatási, könyvtári, muzeális, művészeti intézményekkel, egyházakkal, 
egyesületekkel, alapítványokkal kommunikációs szervezetekkel, sportlétesítményekkel, gazdálkodó 
szervezetekkel, önkormányzatokkal, közigazgatási szervekkel, testvértelepülésekkel, 
alapítványokkal, magánszemélyekkel. 
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(2) Az önkormányzat az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátására kész 

közművelődési megállapodást kötni, feltéve, hogy ezáltal az önkormányzat számára gazdaságilag 
kedvezőbb a feladatellátás.  

 
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK FINANSZÍROZÁSI FORMÁI 

15. §. 
 
(1) Az önkormányzat a mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott összeg erejéig biztosítja 

a közművelődési feladatok ellátását. 
 
(2) A Művelődési Ház az önkormányzat által biztosított költségvetési támogatás, valamint egyéb 

bevételei alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. 
 
(3) Az önkormányzat teljes mértékben támogatja a Művelődési Ház fenntartásához szükséges 

szervezeti, személyi és szakképzettségi feltételeket. 
 
(4) Amennyiben az önkormányzati költségvetési támogatás a megvalósuló művelődési forma közvetlen 

kiadásaira nem elegendő, az intézmény saját bevételeiből kell fedezni. 
 
(5) A Művelődési Ház részére biztosított mindenkori önkormányzati költségvetési támogatás összege 

nem lehet kevesebb a tárgyévet megelőző évi – csökkentve a felhalmozási és tőkejellegű 
kiadásokkal – összegnél. 

 
(6) A pályázatokon nyert pénzeszközök nem csökkenthetik a 15. § (5) bekezdésében meghatározott 

költségvetési támogatás összegét. 
 

16. §. 
 
(1) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátásának színvonalát és a közművelődési 

infrastruktúrát éves terv alapján folyamatosan fejleszti. E fejlesztések érdekében mindent megtesz, 
hogy állami-, és egyéb pályázati, szponzorálási, illetve más anyagi, vagy természetbeni 
támogatásokhoz jusson, a támogatások elnyeréséhez szükséges saját erőt biztosítja. 

 
(2) A pályázatokon nyert pénzeszközök nem csökkenthetik a 15. §. (5) bekezdésében meghatározott 

költségvetési támogatás összegét. 
 
 

A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZAKEMBERIGÉNYE 
17. §. 

 
Az önkormányzat biztosítja a Művelődési Ház működtetéséhez szükséges – jogszabályokban 
meghatározott követelményeknek megfelelő – kellő számú szakember foglalkoztatását, támogatja 
továbbképzésüket. 



 7 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

18. §. 
 
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

a helyi közművelődésről szóló 7/1999. (V. 13.) KT. sz. rendelete hatályát veszti. 
 
 
Tiszacsege, 2004. április 28. 
 
 
         Németh József  sk.              Füzesiné Nagy Zita sk. 
        polgármester                            jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 A rendelet 2004. május 3. napján kihirdetésre került. 
 
 
Tiszacsege, 2004. május 3. 

 
 
Füzesiné Nagy Zita sk. 

jegyző 
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