
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2018 (X.26.) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődésről 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődés intézmény- és 
tevékenységrendszerének védelme, a közművelődés feltételeinek biztosítása érdekében - a helyi sajátosságok 
figyelembevételével – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL törvény 87/A.§ (1) pontjában, és a közművelődési alapszolgáltatások, továbbá a közművelődési 
intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendeletben 
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

1. A rendelet hatálya 

1. § 

 

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed: 

a) Budakalász Város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező természetes személyekre, 

b) az Önkormányzat szerveire és intézményeire, 

c) az Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményre,  

d) mindazon közművelődési intézményekre, társadalmi szervezetekre, egyházakra, társulásokra, 

nemzetiségi önkormányzatokra, nemzetiségi egyesületekre, gazdálkodó szervezetekre és természetes 

személyekre, amelyekkel, illetve akikkel Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

(továbbiakban: Képviselő-testület) közművelődési feladatokra megállapodást köt, illetve kötött. 

 

2. Az Önkormányzat önként vállalt közművelődési feladatai 

2. § 

 

(1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott intézmény segítségével látja 

el, amely nem mutat elkötelezettséget semmilyen vallás, világnézet, vagy politikai irányzat mellett sem. 

(2) Az Önkormányzat közművelődési megállapodást köthet a törvényben, illetve jelen önkormányzati 

rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátása céljából, a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény (továbbiakban: törvény) 

követelményeinek megfelelő jogi személlyel, természetes személlyel.  

(3) A város minden lakosa jogosult igénybe venni az Önkormányzat közművelődési intézményének 

szolgáltatásait, és az Önkormányzat által esetlegesen kötött közművelődési megállapodásokban meghatározott 

szolgáltatásokat.  

(4) Az Önkormányzat és intézménye a közművelődési lehetőségekről 

a) a helyi sajtón és televízión,  

b) plakátok, szórólapok, műsorfüzetek útján, 

c) a városi honlapon és 

d) az intézményi honlapon ad tájékoztatást a város lakossága részére.  

 

3. § 

 

(1) Az Önkormányzat, a törvényben meghatározott kötelező alapszolgáltatásokon túl feladatának tekinti, hogy 

segítse:  

a) a város kulturális értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, ápolását, 

kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő kulturális tevékenységét különös tekintettel a nemzetiségi 

lakosságra is,  

b) a város vonzerejének, lakosságmegtartó képességének növelését, a városi lakosok 

életminőségének, életesélyeinek javítását,  



c) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését,  

d) az iskolai, az iskolarendszeren kívüli képzések, felnőttoktatás egyes formáinak 

intézményesülését a közművelődés feladatrendszerében,  

e) a gyermekek és fiatalok művészeti, közművelődési és közösségi életét, kiemelt figyelmet 

fordítva a budakalászi ifjúság kulturális tevékenységére, 

f) a város környezeti, szellemi, művészeti hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi 

művelődési szokások gondozását, gazdagítását,  

g) az egyetemes, nemzeti és nemzetiségi kultúrák megismertetését, gyarapítását, a különböző 

kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását,  

h) környezeti kultúra javítását, városesztétikai kultúra fejlesztését,  

i)  a helyi társadalom kapcsolatrendszerének fejlesztését, közösségi életének 

érdekérvényesítését,  

j)  a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltését,  

k) ismeretszerző, amatőr és alkotó közösségek működését és tevékenységét,  

l) egyéb, az Önkormányzat által támogatandónak minősített művelődési formákat, kulturális 

tevékenységet. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl az Önkormányzat támogatja: 

a) a város helytörténeti gyűjtőmunkáját, helytörténeti gyűjtemény létrejöttét, 

b) a városi ünnepek kultúrájának gondozását, a városi díjátadó ünnepségeket, 

c) a város kulturális életének megújítását szolgáló új programok, kezdeményezések 

magvalósítását, 

d) a helyi néptánckultúra hagyományainak ápolását, 

e) a városi sporteseményeket, 

f) a kortárs művészetek bemutatkozási lehetőségeinek szélesítését, 

g) a település turisztikai látnivalóinak színvonalas bemutatását. 

 

3. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei 

4. § 

 

Az Önkormányzat a törvény szerinti kötelező és a jelen rendelet 2-3. §-a szerinti önként vállalt feladatait saját 

fenntartású intézményében (Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár, székhely: 2011 Budakalász, Szentendrei út 

9.), közösségi színterein, továbbá közművelődési megállapodás alapján láthatja el.  

5. § 

 

(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében együttműködik elsősorban:  

a) az önkormányzati fenntartású közművelődési intézménnyel, 

b) nevelési-oktatási intézményekkel, 

c) a városban működő nemzetiségi önkormányzatokkal és nemzetiségi egyesülettel;  

d) az Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságával;  

e) a közművelődési feladatokat ellátó országos, megyei és fővárosi szervekkel, szervezetekkel, 

intézményekkel. 

6. § 

 

(1) Az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátásához a Kós Károly Művelődési Ház és 

Könyvtár elsősorban az alapító okiratában rögzített alapfeladatok teljesítésével járul hozzá. 

(2) A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár tárgyév december 15-ig a tárgyévet követő évre 

munkatervet készít.  

(3) A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár vezetője a tárgyévben végzett tevékenységről, a 

közművelődési megállapodásban részt vevők pedig a megállapodásban rögzített feladatok teljesítéséről a 

tárgyévet követő év március 30-ig írásban beszámolnak az Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport 

Bizottságának. 



(4) A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár éves munkatervét, valamint beszámolóját a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény előírásainak megfelelően 

köteles elkészíteni, majd az Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága részére benyújtani. 

 

4. A közművelődési feladatok finanszírozási alapelvei 

7. § 

(1) Az Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja az alapintézmény fenntartásához, működéséhez 

szükséges forrásokat és gondoskodik a meghatározott pénzügyi feltételeinek biztosításáról. 

(2) Az éves költségvetés elkészítésénél minden évben érvényesíti az érdekeltségnövelő-, valamint a 

feladatfinanszírozási támogatásokról szóló hatályos jogszabályban foglaltakat. 

(3) Intézményén keresztül és saját jogon is részt vesz az országosan meghirdetett kulturális célú pályázatokon. 

(4) A hatékony pályázati tevékenység érdekében közművelődési intézménye számára kulturális pályázati alapot 

képezhet. 

(5) Elkülönített pénzalapot biztosíthat az éves kiemelt kulturális rendezvények céltámogatására. 

 

5. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése 

8. § 

(1) A törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti 
és egyéb jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja. 
(2) A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár szakmailag önállóan látja el tevékenységét az alapító okiratban 
foglaltak szerint. 
(3) A közművelődési megállapodásban részt vevők a megállapodásban rögzített feladatok teljesítéséről a 
Képviselő-testület és bizottságai munkatervében meghatározottak szerint kötelesek beszámolni. 
 

6. Záró rendelkezés 

9. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 

 

 Rogán László  Dr. Udvarhelyi István Gergely 

 polgármester  jegyző 

 
 

Záradék: 
A rendeletet a Képviselő-testület a 2018. október 25-ei ülésén fogadta el, kihirdetése 2018. október 26-án 
megtörtént. 
 
 
dr. Udvarhelyi István jegyző 

 
 


