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13/2002. (XII. 10.)Kt. számú rendelet a  

Füzesgyarmat Város Önkormányzat  

 

közművelődési feladatairól 
 

(A módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési 

tevékenységek támogatása közcél. Ennek megvalósítása érdekében a 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak 

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

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77.  §-ában adott felhatalmazás 

alapján az alábbi rendeletet alkotja. 

A rendelet célja 

 

1. § (1) A rendelet célja, hogy Füzesgyarmat kulturális egységét szem előtt 

tartva meghatározza  a város közművelődési feladatait. 

(2) A feladatellátás során az Önkormányzat gondoskodik a saját fenntartású 

közművelődési intézmények működtetéséről és szakmai szolgáltatásaik 

folyamatos fejlesztéséről. Ezen túlmenően az Önkormányzat az intézményi és 

szakmai önállóság tiszteletben tartásával épít a civil szervezetekre, a kulturális 

célú tevékenységet végző gazdasági vállalkozásokra, valamint mindazon egyéni 

és helyi közösségi kezdeményezésre és feladatvállalásra, mely a város kulturális 

életét gazdagítja. 

A rendelet hatálya 

2. § E rendelet hatálya kiterjed Füzesgyarmat város területén működő azon 

intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, társulásokra, magánszemélyekre, 

amelyek a jelen rendeletben szabályozott feladatokat ellátják. 

 

A város közművelődési feladatainak meghatározása 

 

3. § (1) Iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 

önismeretet, életminőséget növelő és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási 

lehetőségek támogatása, humánerőforrás fejlesztése. 

a) Munkanélküliek számára átképzéshez, szakmaszerzéshez, különböző 

tanfolyamokhoz helyszín biztosítása, (terem bérbeadás), feltételek 

megléte esetén ezek szervezése, lebonyolítása. 

b) Megélhetést segítő örök (varró, szövő, fonó stb.) a mindennapi élet 

gazdaságosságát fejlesztő közhasznú tanfolyamok (barkács, szabó, 

varró, sütő, főző stb.), bemutatók, akciók szervezése. 
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c) Iskolai képzést kiegészítő lehetőségek idegen nyelv, felvételi 

előkészítő, korrepetáló tanfolyamok szervezése. 

d) Mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő alkalmak, tábor, konzultáció 

kínálata. 

e) Aktuális kérdésekről szeminárium, szellemi- és vitafórum kínálata. 

 

(2) A város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 

feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, 

gazdagítása. 

A település természeti, környezeti, kulturális közösségi értékeinek és 

állapotának közismertté tétele, a helyi tudás, „gazdatudat” erősítése 

érdekében a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése, 

hatékonyságának segítése. A helytörténeti tevékenység, a közösségi 

emlékezet gazdagítása, kiállítások szervezése.  

Helyi ünnepi alkalmak és nagyobb városi rendezvények rendezése és 

megszervezése.
1 

 

(3) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra 

értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek 

kultúrájának gondozása. 

a) A helyi kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak, az 

élet minőségének gazdagításához, az ünnep együttes örömeihez, 

esztétikai élmények megéléséhez, az egyetemes, a nemzeti, a 

kisebbségi kultúra értékei megismerésének biztosítása, színházi 

előadások, hangversenyek, művészeti kiállítások kínálata, művészeti 

baráti körök szervezése. 

b) Népdal, szövő, tárgyalkotó, hagyományőrző közösség működtetése, 

segítése, találkozók, fesztiválok rendezése. 

A nemzeti, a helyi ünnepek, évfordulók, a világi és az egyházi 

hagyományos ünnepek közismertté tétele, a közművelődés 

lehetőségeivel az ünnep élményeinek gazdagítása, hatékonyságának 

támogatása. 

c) A különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez  

kulturált lehetőségek, speciális kisközösségek szervezése.  

d) Az etnikai kisebbség kulturális tevékenységének támogatása. 

e) A helyi kulturális turizmus tudatosságának ösztönzése, a helyi 

regionális kulturális turizmus lehetőségeinek felkutatása, 

testvértelepülésekkel közös, illetve kölcsönös kulturális rendezvények 

szervezése. 

(4) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek 

tevékenységének támogatása. 

 

 
1
 Módosította a 18/2006. (XI. 30.)Kt. számú rendelet, hatályba lép 2006. december 1-jén 
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a) Amatőr művészeti csoportok a Népdalkör működésének biztosítása, 

tanfolyamok, alkotó műhelyek, kézműves tevékenységek szervezése, 

alkotó táborok kínálata. 

b) A népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához ének, 

zene, táncegyüttesek szervezése, népi iparművészeti képességek 

fejlesztéséhez tanfolyamok, körök, nyári táborok szervezése, a készült 

művekből bemutatók, kiállítások szervezése. 

c) Kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele, fejlődésük 

szakmai támogatásának segítése. 

(5) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 

érdekérvényesítésének segítése. 

a) A település különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil 

közösségeinek igény szerinti segítése, művelődési szándékaik 

támogatása, település- természet- és környezetvédő, szépítő körök, 

helytörténeti szakkör összefogása, számukra igény szerinti fórumok, 

közös akciók szervezése, ösztönzése. 

b) A különböző rétegek, korosztályok ismerkedési, együttműködési 

alkalmainak tevékenységeinek kimunkálása, támogatása, 

kapcsolattartás a városból elszármazott polgárokkal, tájékoztatásuk, 

közös fórumok rendezése.  

c) Az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési 

kezdeményezéseinek kiemelt gondozása, intézményi segítése. 

d) A helyi együttműködéseket célzó rendezvényeken a művelődési 

intézmény tárgyi eszközeinek használatáért megállapodás szerinti 

térítési díjat kell fizetni. 

(6) A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése. 

a) Tájékoztatási, együttműködési, művelődési alkalmak kialakítása, 

rendszeressé tétele a helyi lakosság különböző tevékenységű, korú, 

nemű, etnikai, világnézetű közösségei között találkozók szervezése. 

b) Kapcsolat építése a közművelődés megyei, országos szervezeteivel, 

testvértelepülések kulturális intézményeivel, egyesületeivel. 

(7) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 

a) A művelődési házban az állampolgárok tájékozódáshoz, közösségi 

művelődéshez, alkotó tevékenységének elősegítéséhez és reakciójához 

a célnak megfelelő környezetet biztosítunk, valamint az adott 

tevékenységet segítő szakembereket foglalkoztatunk.  

(8) Egyes művelődési lehetőségek biztosítása. 

a) A művelődési házban lehetőséget biztosítunk különféle kiadványok, 

felhívások, árusítások, sajtótermékek közszemlére tételére. 

b) A lakosság különleges kulturális értékei bemutatásához. 

c) A helyi média szerkesztőivel kapcsolatot építünk és tartunk. A 

lakosság számára a minél szélesebb körű információhoz jutást segítjük 

a helyi lap – az Amondó – megjelentetésével, szerkesztésével. 

d) Hazai kulturális eseményekre igény szerint turistautat szervezünk. 
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A Közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei 

 

4. § (1)
1
 Az önkormányzat közművelődési feladatait a Hegyesi János Városi 

Könyvtár és Közművelődési Intézmény (továbbiakban: közművelődési 

intézmény) önkormányzati intézmény látja el. 

 

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a meghatározott közművelődési 

feladatok segítésére és ellenőrzésére oktatási és kulturális bizottságot 

működtet.  

 

Az Önkormányzat közművelődési feladatainak finanszírozása 

 

5. §   (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete évente a költségvetési 

rendeletének elfogadásakor január 1-re visszamenő hatállyal dönt a 

normatív támogatástól függően és az önkormányzat lehetőségeit 

figyelembe véve a közművelődési feladatok finanszírozásáról. 

(2) A közművelődési intézmény2
 térítés nélkül köteles biztosítani 

közművelődési szolgáltatásait, illetve a használatában lévő kulturális 

intézményt az önkormányzat azon rendezvényei számára, melyek a 

lakosság széleskörű tájékoztatását szolgálják, pld.: közmeghallgatás, 

országgyűlési képviselőválasztás, önkormányzati képviselő választás, stb., 

vagy nemzeti ünnepről való megemlékezéssel kapcsolatos, illetve 

Füzesgyarmat Város életében jelentős eseményhez kötődik a szolgáltatás 

igénybevétele. A szolgáltatás igénybevétele az önkormányzat esetében nem 

haladhatja meg az évi 5 alkalmat, és egy alkalom időtartama nem 

haladhatja meg a napi nyitva tartott órák számát. Az igénybevételt az 

önkormányzat legalább 15 nappal előre köteles bejelenteni. 

(3) A  közművelődési intézmény3 térítés nélkül köteles a kulturális 

intézmény egy próbateremtől nem nagyobb részét, a legfeljebb havonta egy 

munkanapra, az arra eső nyitvatartási időre egészségügyi célra 

rendelkezésre bocsátani, így pld.: véradás, tüdőszűrés, kiemelt 

segélynyújtási akciók stb., amennyiben a szolgáltatás ingyenesen vehető 

igénybe bárki számára. Térítés nélkül köteles termet biztosítani heti egy 

alkalommal a füzesgyarmati székhelyű civilszervezeteknek.  

Köteles ingyenesen termet biztosítani igény szerint zongora, szolfézs, 

néptánc... kiscsoportok próbájához. 

(4)
4
 A közművelődési intézmény évente köteles megszervezni 3 nemzeti 

ünnepünk városi megemlékezéseit, valamint azon megemlékezéseket, 

melyek, során az adott napon, a világon általában megemlékeznek, így pld.: 

föld napja, környezetvédelem napja, stb. A közművelődési intézmény ezen 

tevékenységért költséget nem érvényesíthet. 
 

 

1
 Módosította a 18/2006. (XI. 30.)Kt. számú rendelet, hatályba lép 2006. december 1-jén 

2 – 4
  Módosította a 18/2006. (XI. 30.)Kt. számú rendelet 
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(5)
1
 A közművelődési intézmény köteles évente két alkalommal tavaszi, 

illetve őszi időszakokban olyan kiállításokat szervezni, legalább egy 

próbaterem nagyságú területen, amelyen a füzesgyarmati származású élő, 

alkotó művészek által készített művészeti alkotások kerülnek bemutatásra. 

Az egy művészeti ágban megrendezett bemutató időtartama nem lehet 

kevesebb másfél hétnél. Térítési díjat, a szolgáltatást igénybevevők felé 

nem érvényesíthet. 

 (6) A közművelődési intézmény4 a lakosság önszerveződő közösségei 

részére, így alapítványok, egyesületek, klubok köztestületek, stb. részére 

egy próbateremnél nem nagyobb nagyságú területet, annak rendeltetésszerű 

használatához kapcsolódó berendezési tárgyakkal heti egy alkalommal 

köteles térítésmentesen az eddigi gyakorlatnak megfelelően rendelkezésre 

bocsátani. 

 (7)
5
 A közművelődési intézmény a kulturális intézményt az intézményi 

SZMSZ szerint köteles nyitva tartani. 

(8)
6
   A közművelődési intézmény feladata a Szitás Erzsébet Képtár és a 

Tájház működtetése: 

a) A képtár megtekintését az intézményi SZMSZ szerinti nyitvatartási 

időben köteles biztosítani az érdeklődők részére.   

A képtárban lehetőség szerint időszaki kiállításokat és 

alkotótáborokat szervez.  

b) A tájházat a Csánki Dezső helytörténeti Egyesülettel kötött 

együttműködési szerződés alapján működteti, melynek az intézményi 

SZMSZ szerinti megtekintését nyitvatartási időben köteles 

biztosítani az érdeklődők részére.   

c) A tájház és a képtár megtekintése ingyenes.  

 d)
8
 A  Képviselő-testület a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény 2014. évi szolgáltatási díjait az 1. sz. melléklet szerint állapítja 

meg. 
 

(9)
7
 Az önkormányzat a civil - elsősorban közművelődési tevékenységet 

végző - szervezetek részére költségvetése terhére, lehetőségei szerint 

támogatást biztosít.  

 
1-3  

Módosította a 18/2006. (XI. 30.)Kt. számú rendelet, hatályba lép 2006. december 1-jén 
4
 Módosította a 18/2006. (XI. 30.)Kt. számú rendelet, hatályba lép 2006. december 1-jén 

5
 Módosította a 18/2006. (XI. 30.)Kt. számú rendelet, hatályba lép 2006. december 1-jén 

6 
Kiegészítette a 18/2006. (XI. 30.)Kt. számú rendelet, hatályba lép 2006. december 1-jén 

7 
Kiegészítette a 18/2006. (XI. 30.)Kt. számú rendelet, hatályba lép 2006. december 1-jén 

8
Kiegészítette a 8/2014. (IV. 24.) sz. rendelet 2014. április 25. 
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A helyi közművelődés szakember igénye 

 
 

6. §
1
  A közművelődési intézmény vezetőjének rendelkeznie kell a 

közművelődési feladatok ellátásához szükséges szakirányú felsőfokú 

iskolai végzettséggel, vagy más felsőfokú iskolai végzettséggel és a 

jogszabályban előírt felsőfokú szakirányú szakmai végzettséggel. 

2 fő közművelődési feladatot ellátó szakembernek legalább középfokú 

szakirányú végzettséggel kell rendelkeznie. 

 

A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek 

 
 

7. §
2
 Az önkormányzat közművelődési feladatainak minél eredményesebb 

ellátása érdekében együttműködik a településen működő civil- és egyházi 

szervezetekkel, önkormányzati intézményekkel, a helyi cigány kisebbségi 

önkormányzattal, a kulturális ágazat megyei és országos irányítói és 

szakmai tanácsadó intézményeivel, testvértelepülésével. 

 

Hatálybalépés 

 

8. §  E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

Füzesgyarmat, 2002. december 10. 

 
 

Várkonyi Imre sk.    Botlik Tiborné sk. 

                           polgármester            jegyző 

 

 
 

 

 

Egységes szerkezetbe foglalva 2014. április 25. 
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