
MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

a helyi közművelődésről szóló

10/2019. (VII. 02.) sz.

R E N D E L E T E



Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  kulturális  javak
védelméről  és  a  muzeális  intézményekről,  a  nyilvános  könyvtári  ellátásról  és  a
közművelődésről  szóló  1997.  évi  CXL.  törvény  (továbbiakban  Kultv.)  83/A  §  (1)
bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján   Magyarország  helyi  önkormányzatairól
szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény 13.  §  (1)  bekezdés  7.  pontjában  meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  A rendelet hatálya

1. § A  rendelet  hatálya  kiterjed  az  Önkormányzat  fenntartói  jogkörébe  tartozó
közművelődési tevékenységet folytató intézményekre, Kultv. 79. §-a alapján az
Önkormányzattal  közművelődési  megállapodást  kötő  szervezetre  és  ezen
intézmények  és  szervezetek  közművelődési  szolgáltatásait  igénybe  vevők
körére. 

                    Az önkormányzat közművelődési célkitűzései

2.  §  (1)  Az  önkormányzat  célja,  hogy  rendeletben  határozza  meg  Mezőkovácsháza
polgárainak közművelődési igényei és érdekei, valamint a helyi lehetőségek,
sajátosságok  alapján  közművelődési  feladatait,  az  ellátandó  közművelődési
alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját. 

(2) Az  önkormányzat  az  általa  fenntartott  közművelődési  intézményekben
biztosítja a szükséges tárgyi és szakmai feltételeket annak érdekében, hogy az
itt élő lakosság öntevékenyen gyarapítsa műveltségét, fejlessze képességeit és
készségeit,  továbbá színteret  biztosít  annak érdekében,  hogy közművelődési
jogaik érvényesítése céljából művelődő közösségeket hozzanak létre, és azokat
működtessék.

(3)  Az  önkormányzat  biztosítja,  hogy  a  közművelődési  céllal  szerveződő
magánszemélyek,  közösségek,  szervezetek,  céljaik  elérése  érdekében  a
szükséges tárgyi és szakmai feltételeket, valamint igény esetén közművelődési
szakemberek szakmai segítségnyújtását igényeljék.

(4)  Az  önkormányzat  gondoskodik  a  helyi  lakosság  élet-  és  munkaképessége
növelése érdekében az iskolai képzést kiegészítő fejlesztő programokról.

(5)  Az önkormányzat  kiemelt  célja  a  hagyományok ápolása  érdekében a helyi
értékek  feltárása,  ápolása;  a  nemzetiségi  hagyományok  és  értékek
megőrzésének biztosítása.

(6)  Az  ifjúság  kulturális  életének,  művelődési  kezdeményezéseinek  segítése,
közösségi  életének  támogatása,  a  kulturális  kapcsolatainak  erősítése,
együttműködésének ösztönzése 
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Az önkormányzat közművelődési feladatai

3. § (1) Az önkormányzat a Kultv. 76.§ (4) bekezdésében meghatározottakon túlmenően
az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat nyújtja: 

a) A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, ezen belül:
aa) a  helyi  társadalom  kapcsolatrendszerének,  közösségi  életének,

érdekérvényesítésének,  az  állampolgári  részvétel  fejlődését  elősegítő,
közösségfejlesztő  programokat,  tevékenységeket  vagy  szolgáltatásokat
szervez,
ab) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos

programokat, vagy szolgáltatásokat szervez,
ac) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre

nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést
elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,
ad) a  különböző  kultúrák  közötti  kapcsolatok  kiépítését  és  fenntartását

elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,
ae) a  szegénységben  vagy  más  hátránnyal  élő  csoportok  társadalmi,

kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást,
az  esélyegyenlőség  megvalósulását  elősegítő  programokat,
tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,
af) a  lelki  egészség  megőrzését  szolgáló,  a  függőséget,  devianciát,

áldozattá  válást  megelőző  programokat,  tevékenységeket  vagy
szolgáltatásokat szervez,
ag) a  települési  önkormányzattal  együttműködésben  szakmai  támogatást

biztosít  a  helyi  partnerségi  egyeztetési,  együttműködési  folyamatok
kialakításához  és  működtetéséhez,  biztosítja  a  közösségi  tervezési
folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint
ah) az aa)–ag) pontban  foglalt  tevékenységek  megvalósításában  szakmai

és infrastrukturális támogatást nyújt.

b) Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, ezen belül:
ba) iskolarendszeren  kívüli  tanfolyamokat,  képzési  alkalmakat  szervez,

támogatja azok megvalósítását,
bb) iskolarendszeren  kívüli  öntevékeny,  önképző  szakkörök,  klubok,

közösségek  megalakulását,  tevékenységét  szervezi,  támogatja  azok
megvalósítását,
bc) az  életminőséget  és  életesélyt  javító  tanulási  lehetőségeket  szervez,

támogatja azok megvalósulását,
bd) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és

ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint
be) hozzásegít  az  elektronikus  közszolgáltatások  megismeréséhez,  a

digitális  világban  történő  eligazodáshoz,  az  ezeket  szolgáló  eszközök
alkalmazásához.

c)  A  hagyományos  közösségi  kulturális  értékek  átörökítése  feltételeinek
biztosítása, ezen belül:
ca) a  helytörténettel,  a  népművészettel,  a  népi  iparművészettel  és  a

település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört,
klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját,
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cb) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában,
értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató
és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez,
és támogatja azok megvalósítását,
cc) az  anyanyelvápolás  érdekében  programokat,  tevékenységeket,

szolgáltatásokat  szervez,  támogatja  a  művelődő  közösségek  ezirányú
munkáját,
cd) a  nemzeti,  az  európai  és  az  egyetemes  kultúra,  továbbá  a  külhoni

nemzetrészek  kulturális  értékeinek  megismertetése  érdekében
programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok
megvalósítását,
ce) 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, valamint
cf) 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.

d)  Az  amatőr  alkotó-  és  előadó-művészeti  tevékenység  feltételeinek
biztosítása, ezen belül:
da) a  képzőművészet,  a  zeneművészet,  a  táncművészet,  a  színház-  és

bábművészet,  a versmondás, a film- és médiaművészetek,  az irodalom
területén  tevékenységet  folytató  amatőrművészeti  csoportot,  szakkört,
klubot  szervez,  elősegíti  azok  létrejöttét,  támogatja  azok  működését,
valamint
db) a da) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében

szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.

e) A tehetséggondozás, -fejlesztés feltételeinek biztosítása, ezen belül:
ea) a  településen  élő  vagy  tanuló  hátrányos  helyzetű  személyek

tehetségének  kibontakoztatása,  kompetenciáinak  fejlesztése  érdekében
művészeti  és  egyéb  foglalkozásokat,  szakköröket,  klubokat  működtet,
támogatja azok megvalósítását, valamint
eb) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.

Az önkormányzat közművelődési feladatai ellátásának szervezeti keretei

4.  § Az  önkormányzat  a  rendelet  3.§-ában  foglalt  feladatai  ellátása  érdekében
közművelődési intézményeket tart fenn, illetve működtet.

5. § (1) Az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult.tv.)
64.§  (1)  bekezdése  és  78.§  (2)  bekezdése  értelmében  ezen  rendeletben
meghatározott feladatok biztosítása céljából 
a)  a  nyilvános  könyvtári  feladatok  ellátására  önkormányzati  költségvetési

szervként Mezőkovácsházi Városi Könyvtár néven intézményt,
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b) a közművelődési feladatok ellátására Kalocsa Róza Művelődési Ház néven
közművelődési  intézményt  tart  fenn,  melyet  gazdasági  társaságával,  a
Kalocsa  Róza  Közhasznú  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társasággal
kötött  közművelődési  megállapodás  útján   (továbbiakban  intézmények)
működtet. 

(2)  A  nyilvános  könyvtári  ellátást  biztosító  intézmény  által  ellátandó
tevékenységek körét a költségvetési  intézmény alapító okirata,  a  gazdasági
társaság  által  ellátandó  tevékenységek  körét  a  gazdasági  társaság  alapító
okirata valamint a közművelődési  megállapodás tartalmazza.

6. § (1) A közművelődési célú egyéb közösségi terek igénybevételét magánszemélyek,
civil szervezetek, önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek számára az
intézmények által  kezelt ingatlanok esetében az intézmények, az intézményi
feladatellátást  közvetlenül  nem  szolgáló  épületek  és  helyiségek  esetében
Mezőkovácsháza  Város Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja.

(2) Az önkormányzat közművelődési és kulturális feladatainak ellátását szolgáló
közösségi színtereket a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Közművelődési megállapodás

7. § (1) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos feladatai ellátására a Kalocsa
Róza Közhasznú Nonprofit Kft-vel közművelődési megállapodást köt.

(2) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos - a Mezőkovácsházi Városi
Könyvtár  és  a Kalocsa  Róza  Közhasznú  Nonprofit  Kft  által  ellátott
feladatokon  túlmenően  -  feladatai  ellátása  érdekében  a  város  kulturális
életében szerepet vállaló magánszemélyekkel, szervezetekkel, intézményekkel,
gazdasági társaságokkal közművelődési megállapodást köthet.

(3)  A  közművelődési  megállapodás  tartalmát  a  Kult.tv.  79.§  (2)  bekezdése
szabályozza.

8.  §  (1)  A 7.§ (2)  bekezdés  szerinti  közművelődési  megállapodás  megkötését  célzó
kezdeményezést  az Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottsághoz  (a
továbbiakban:  Bizottság)  kell  eljuttatni.  A  bizottság  a  kezdeményezéssel
kapcsolatosan  -  szükség  esetén  szakértők  bevonásával  -  javaslatot  tesz  a
Képviselő-testületnek.

(2) A közművelődési megállapodás megkötéséről a Képviselő-testület dönt.

A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása

9.  § (1)  Az  Önkormányzat  a  közművelődési  alapszolgáltatások  ellátását  saját
költségvetésből  finanszírozza,  melynek  forrása  a  központi  költségvetésből
származó  állami  hozzájárulás,  a  saját  bevétel,  a  központi  költségvetési
forrásból pályázati úton elnyerhető érdekeltségnövelő támogatások.
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Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására fordítható támogatás
összegét és címzettjeit éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(2) Az Önkormányzat  a közművelődési  feladatok ellátása érdekében benyújtott
pályázatok  önrészének  részbeni  vagy  teljes  átvállalásával  is  segítheti  a
közművelődési tevékenységek ellátását,  valamint törekszik a számára nyitva
álló pályázati lehetőségek kihasználására.

(3) A közművelődési tevékenységet folytató szervezeteket az Önkormányzat – az
erre a célra rendelkezésre álló költségvetési előirányzatból – támogathatja. A
támogatást pályázat útján lehet elnyerni.

10. § (1) A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit
Kft  a  feladataikat  együttműködve,  éves  munkatervük,  a  szolgáltatási  terv
valamint a Kft üzleti terve alapján látják el.

(2) A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit
Kft  az  éves  szakmai  -  költségvetési  tervet  valamint  a  jogszabályban
meghatározott  szolgáltatási  tervet  is  tartalmazó  -  munkatervüket,  a  Kft  az
üzleti tervét minden év január 10. napjáig,  az előző év munkájának szakmai
beszámolóját  a képviselő-testület  éves munkatervében ütemezett  időpontban
elkészítik és beterjesztik véleményeztetés céljából a Bizottsághoz.

(3)  Az  intézmények  éves  munkatervét  és  szakmai  beszámolóját  a  bizottság
javaslata alapján a Képviselő-testület hagyja jóvá.

11.  § (1)  Az  önkormányzat  és  a  közművelődési  feladatokat  ellátó  szervezetek
közművelődési  feladatainak  hatékonyabb  ellátása  érdekében
együttműködnek: 
a) a településen működő köznevelési intézményekkel,
b) kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel, 
c) egyházakkal és 
d)  hasonló feladatokat  ellátó  országos,  regionális,  térségi  intézményekkel,

civil szervezetekkel, más önkormányzatokkal. 

Közösségi terek közművelődési intézmények szolgáltatásainak igénybe
vétele

12. § (1) Az intézmények helyiségeit évenként egy alkalommal kizárólag kedvezményes
díj megtérítésével veheti igénybe:
a) a város nevelési,  oktatási,  valamint  szociális  intézményei  az intézményt

érintő kulturális nagyrendezvényükhöz és az azt megelőző főpróbához,
b) a  város  oktatási-nevelési  intézményei  a  végzős diákok szalagavatójának

megtartásához és az azt megelőző főpróbához,
c) a városban működő nemzetiségi  önkormányzatok,  a  nemzetiséget  érintő

kulturális nagyrendezvényhez és az azt megelőző főpróbához,
d) a városban működő egyházak az egyház kulturális célú rendezvényeihez,
e) a  karitatív  célú  szervezetek  kulturális  és  jótékonysági  rendezvényeihez,

amennyiben vállalkozási tevékenységgel nem összefüggő a rendezvény.

6



(2)  Bérleti  díj  ellenében  vehető  igénybe  a  közösségi  terek  és  a  kulturális
intézmények helyiségei az alábbi rendezvényekhez:
a) tanfolyamok, képzések
b) bálok, táncmulatságok,
c) kereskedelmi célú bemutatók,
d) pártrendezvények, választási gyűlések,
e) magánrendezvények.
f) egyházi rendezvények.

(3) A téli időszakra - október 15-től április 30-ig -, valamint a nyári időszakra -
május 1-től október 14-ig - szóló rezsióradíjat,  helyiségenként a  Kalocsa
Róza Közhasznú Nonprofit  Kft.  ügyvezetője  évente állapítja  meg és teszi
közzé  az  önkormányzat  honlapján.  A  megállapított  rezsióradíjnál  az  (1)
bekezdés szerinti kedvezményes díj, valamint a (2) bekezdés szerinti bérleti
díj nem lehet alacsonyabb. 

(4) A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár óradíját az intézmény aktuális Szervezeti
és Működési Szabályzata tartalmazza.

Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet 2019. július 4. napján lép hatályba.

(2) A rendelet  hatályba  lépésével  egyidejűleg  hatályát  veszíti  Mezőkovácsháza
Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közművelődésről  szóló
18/2016. (X. 25.) számú önkormányzati rendelete.

Mezőkovácsháza, 2019. június 27.

       Varga Gusztáv        Dr. Szilbereisz Edit
         polgármester               jegyző
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I N D O K L Á S  

a 10/2019. (VII. 02.) sz. önkormányzati rendelethez

A hatályos közművelődésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata volt indokolt
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény módosítása,  valamint  a közművelődési  alapszolgáltatások,  a
közművelődési  intézmények  és  közösségi  színterek  követelményeiről  szóló  20/2018.
(VII. 9.)  EMMI-rendelet  hatályba lépése miatt.  A jogszabályi  változások jelentősége
miatt új rendelet alkotása volt indokolt.
A  rendelet  megalkotásának  elmaradása  esetén  az  önkormányzat  mulasztásban
megnyilvánuló törvénysértést követne el.

A rendeletet 2019. július 02-án kihirdettem.

Mezőkovácsháza, 2019. július 02. 

Dr. Szilbereisz Edit
jegyző 
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