Heves Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2008. (V. 9.) önkormányzati
rendelete a helyi közművelődésről

Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7. pontjában, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján a
helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a
közművelődési feladatok ellátása érdekében az alábbiakat rendeli el:
Alapelvek
11. § (1)
(2)
A rendelet célja
2. § (1) Minden hevesi lakos számára biztosítani kell a művelődés és a szabadidő kulturált
eltöltésének jogát.
(2) biztosítani kell a közművelődési, közgyűjteményi tevékenység intézményi – személyi,
tárgyi, anyagi – feltételeit, valamint szabályozni kapcsolatrendszerét.
(3) Meg kell határozni az önkormányzat szakmai és finanszírozási feladatainak alapelveit.
A rendelet hatálya
3. § A rendelet hatálya kiterjed Heves Város Önkormányzata közművelődési és
közgyűjteményi feladatot ellátó intézményeire, szervezeteire, melyek ellátják a városi
önkormányzat részére kötelezően meghatározott kulturális feladatokat, valamint e szervek
működtetésében részt vevőkre és azokra, akik a kulturális, közgyűjteményi és közművelődési
feladatok ellátásában közreműködnek.2
Az Önkormányzat kulturális feladatai
4. § Heves Város Önkormányzatának kötelező feladata
a) a helyi közművelődési tevékenység támogatása, melynek formái különösen:
aa) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget,
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése,
ab) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
ac) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
ad) az ismeretterjesztő, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
ae) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése,
af) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének, fenntartásának segítése,
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ag) a gyermek és ifjúsági művelődési tevékenység ellátása,
ah) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, a civil közösségek,
alapítványok együttműködésének ösztönzése;
b) a helyi közgyűjteményi tevékenység támogatása, melynek formái különösen:
ba) könyvtári dokumentációs és információs tevékenység, általános és szakanyagok gyűjtése,
feltárása, kölcsönzése a helyi igényeknek megfelelően,
bb) helyismereti, helytörténeti dokumentációk gyűjtése,
bc) az információgyűjtés módszereinek megismertetése, az olvasási kultúra, a szabadidő
kulturált eltöltésének fejlesztése,
bd) közhasznú információs szolgáltatás nyújtása;
c) a helyi múzeumi tevékenység támogatása, melynek formái különösen:
ca) a sakk sportág hazai és nemzetközi javainak gyűjtése, őrzése, bemutatása,
cb) a gyermek, ifjúsági és felnőtt sakktevékenység segítése;
d) a közművelődési, közgyűjteményi tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága
érdekében közművelődési intézmény, valamint a közösségi szórakozáshoz, művelődéshez
méltó esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása;
e) a szakterületek minőségbiztosítási rendszerének működtetése.
A közművelődési, közgyűjteményi feladatellátás szervezeti keretei, formái
„5.3 § (1) Az Önkormányzat egyes közművelődési feladat vagy feladatok ellátására
közművelődési megállapodást köthet a feladat ellátását vállaló természetes vagy jogi
személlyel.
(2) Az Önkormányzat a kulturális, közgyűjteményi és közművelődési feladatot az alábbiak
szerint látja el:
a) a Heves Városi Művelődési, Közgyűjteményi Intézmény, Helytörténeti és Sakktörténeti
Gyűjtemény, Kő Pál Szobrászművész Állandó Kiállítás (a továbbiakban: HKK) – mint közös
igazgatású, többcélú intézmény – fenntartásával, működtetésével, amelyhez a tárgyi, személyi
feltételeket biztosítja,
b) kulturális közgyűjteményi és közművelődési megállapodás alapján, amelyet az alábbi jogi
személyekkel köt:
ba) Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért,
bb) Csillagbojtár Kulturális és Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a
továbbiakban: Csillagbojtár Kft.),
bc) Heves Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Média Kft.),
bd) Heves-Alatkai Hagyományőrző és Környezetvédő Egyesület (a továbbiakban:
HAHAKE),
be)4 Csillagvirág Népművészeti Egyesület (a továbbiakban: Csillagvirág Egyesület).
(3) Az (2) bekezdésben felsorolt szervezetek tevékenységüket a vonatkozó jogszabályok
keretei között végzik.
(4) A feladatok ellátásában civil szervezetek is részt vehetnek.”
„5/A.5 § A 4. §-ban meghatározott kulturális feladatokat az 5. §-ban felsorolt szervek az
alábbiak szerint látják el:
a) HKK látja el a 4. § a) pontjának aa)-ab) alpontjaiban, valamint a 4. § af)-e) pontokban
meghatározott feladatokat,
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b) az Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért látja el a 4. § a) pontjának ac) alpontjában
meghatározott feladatokat Heves Város Pusztacsászi és Krakkó városrészen,
c) a Csillagbojtár Kft. látja el a 4. § a) pontjának ad) alpontjában meghatározott feladatokat,
d) a Média Kft. látja el a 4. § a) pontjának ae) alpontjában meghatározott feladatokat.
e) a HAHAKE látja el a 4. § aa) ponttól ah) pontig terjedő feladatokat Heves-Alatka
településrészen,
f)6 a Csillagvirág Egyesület látja el a 4. § a) pontja aa)-ad) alpontjában, af)-ah) alpontjában
foglalt feladatokat azzal, hogy a feladatellátás a népművészeti értékek és hagyományok
ápolására, megőrzésére és továbbörökítésére, megismerésére és megismertetésére
korlátozódik és terjed ki.
6. § (1) A 4. §-ban meghatározott feladatok megvalósításának formái:
1. a különböző korosztályok igényeihez igazodó ismeretek, képességek, önsegítő, öntevékeny
lehetőségek felkutatása, művelődési közösségeinek szervezése,
2. az iskolai képzést kiegészítő tanfolyamok, vetélkedők szervezése,
3. az iskolai korosztály részére tehetséggondozó műhelyek működtetése, segítése,
4. a helyi információk cseréje, a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése,
helytörténeti, helyismereti kulturális tevékenységek, kiállítások,
5. állami és helyi ünnepek rendezése, műsorok, bemutatók, találkozók, ötletbörzék,
fesztiválok, tudományos emlékülések, versenyek, vetélkedők szervezése,
6. városi információs és telekommunikációs szolgáltatás biztosítása,
7. tájékoztatás a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól,
szolgáltatásairól,
8. az információhordozók állománya folyamatos fejlesztése, feltárása, megőrzése,
9. kiadványozási tevékenység lehetősége,
10. az egyetemes, a nemzeti, az etnikai, a kisebbségi kultúra értékei megismerésének
biztosítása színházi előadások, filmszínház, hangversenyek, művészeti kiállítások kínálata,
irodalmi estek, író-olvasótalálkozók szervezése, hagyományőrző közösségek segítése,
találkozók fesztiválok rendezése,
11. a különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kuturált lehetőségek,
speciális kisközösségek szervezése,
12. amatőr művészeti csoportok, tanfolyamok, alkotó műhelyek támogatása,
13. a különböző művészeti ágak kulturális piacához szervezőmunka, terek biztosítása, az
amatőr művészeti és egyéb közösségek, kiscsoportok menedzselése,
14. városi sakkélet szereplőinek összefogása,
15. sakktörténeti értékek gyűjtése, bemutatása,
16. a filmművészet támogatása, filmkulb működtetése,
17. a civil szerveződések számára téri, tárgyi feltételek, közismertté tételükhöz módszerek
ajánlása,
18. tájékoztatási és együttműködési, művelődési alkalmak kialakítása, rendszeressé tétele a
helyi lakosság különböző közösségeivel, oktatási, közgyűjteményi, egészségügyi, szociális,
szolgáltató, gazdasági szervezetekkel, intézményekkel,
19. kapcsolat kiépítése a közművelődés megyei, régiós, országos szervezeteivel, a
testvérvárosok kulturális intézményeivel, egyesületeivel.
(2)7 Az önkormányzat együttműködik a városba tevékenykedő művészi, művelődési értékeket
létrehozó nonprofit társaságokkal, civil szervezetekkel. Működésükhöz szakmai segítséget és
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közösségi színteret biztosíthat, továbbá feladata az 5. § (2) bekezdésében meghatározott
szervezeteken keresztül:
a) tájékoztatási, együttműködési, művelődési alkalmak kialakítása, rendszeressé tétele a helyi
lakosság különböző közösségeivel, oktatási, közgyűjteményi, egészségügyi, szociális,
szolgáltató, gazdasági szervezetekkel, intézményekkel,
b) kapcsolat kiépítése a közművelődés megyei, régiós, országos szervezeteivel, a
testvérvárosok kulturális intézményeivel, egyesületeivel.
Egyéb közművelődési feladatok
7. § (1) A helyi közművelődési tevékenység érdekében az önkormányzat lehetőségeihez
mérten támogathatja:
a) a zenei közélet fejlődését,
b) a városban élő, alkotó művészeket, az alkotó munkát, a művészeti értékek létrehozását,
c) a tradicionális városi ünnepek, a kiemelt városi, regionális, országos és nemzetközi
kulturális, közművelődési rendezvények előkészítését, lebonyolítását.
(2) A közművelődés és a szabadidő hasznos eltöltése érdekében támogatja a különböző
korosztályok táborozási igényeit, az egészséges életmód, a környezeti kultúra megismertetése
érdekében.
(3) A működtetésében lévő tábor jellegének megfelelő sport- és szabad alkotói
tevékenységeket szervez.
A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása
8. § (1) Heves Város Önkormányzata az e rendeletben megfogalmazott kötelező feladatait az
éves költségvetési rendeletében meghatározottak szerint finanszírozza. Ennek forrása az
önkormányzat saját bevétele, a központi költségvetésből származó normatív állami
hozzájárulás, a központosított előirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami
pénzalapoktól pályázati úton elnyerhető támogatás, valamint az intézmény egyéb bevétele.
(2)8 Az önkormányzat az 5. § (2) bekezdésében meghatározott közművelődési feladatok
ellátásában közreműködő szervezetek működési költségeihez a mindenkori költségvetésében
meghatározott mértékben járul hozzá, biztosít fedezetet.
(3) A díjmentes és a díjköteles szolgáltatások körét az intézmény SZMSZ-e szabályozza.
(4) Az önkormányzat a civil szervezetek, alapítványok számára az egyéb, általuk végzett
közművelődési feladatok ellátásához évente támogatatást nyújthat.
A helyi közművelődés szakemberigénye
9.9 § Az önkormányzat a HKK e rendeletben meghatározott, költségvetésből finanszírozott
kötelező közművelődési feladatainak ellátását, a szolgáltatás folyamatosságát, kontrollálható
szakszerűségét a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai alapján biztosítja.
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Záró rendelkezések
10. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Heves Város Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi közművelődésről szóló 29/1999. (XII. 22.) rendelete hatályát veszti.
(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.10
Heves, 2008. április 30.

Csáki Zsigmond
polgármester
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