25/2000. (XII. 18.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet
a helyi közművelődésről
Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődés intézmény- és
tevékenységrendszerének védelme, a civil szerveződések feladatvállalása a közművelődésben,
a közművelődés finanszírozási rendszerének szabályozása, a közművelődés feltételeinek
biztosítása érdekében - a helyi sajátosságok figyelembevételével - az alábbi rendeletet alkotja
a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvény 77. §-ában (továbbiakban: Kulturális
Törvény) nyert felhatalmazás alapján.
1. § (1) Dunaharaszti Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat)
kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési
tevékenységek támogatását közcélnak tartja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi
tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az
önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában részt vevő intézmények és
szervezetek támogatását.
(2) Az önkormányzat kötelező feladatának tekinti az intézményi feltételek biztosítását.
A szakmai tevékenység és a szolgáltatás tekintetében az intézmények megfelelő szintű
működtetését. Gondoskodik a közművelődési feladatok ellátásához szükséges intézményi
háttér és infrastruktúra feltételeinek megteremtéséről, a már meglévő intézményi háttér
felújításáról, fejlesztéséről.
2. § A közművelődési rendelet célja:
(1) A közművelődési rendelet megalkotásával a Képviselő-testület célja, hogy a helyi
társadalom művelődési és kulturális igényeinek figyelembe vételével - a helyi hagyományok,
lehetőségek és sajátosságok alapján - egységes alapelvek szerint határozza meg az általa
támogatandó közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit, a
szakmai és a finanszírozási alapelveket, továbbá, hogy jogszabályi keretet teremtsen a
közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosításához, a város
nemzeti és nemzetiségi hagyományainak ápolásához, a helyi társadalom kiemelkedő
közösségei, személyiségei szerepének növeléséhez, a helyi értékek védelmének erősítéséhez,
a helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez.
(2) A kulturális élethez kötődő további önkormányzati célok:
a) a városi rangból adódó írott és íratlan kötelezettségek teljesítése,
b) az információs társadalom felé haladás, a magyarországi és a magyar nemzetet érintő
globális folyamatok értelmezésének segítése,
c) a nemzeti, regionális és kistérségi stratégiák kialakításakor a város kulturális
érdekképviselete, az esélyegyenlőség szolgálata,
d) a város sajátos kulturális értékeinek, jellegzetességeinek megőrzése, kutatása,
közkinccsé tétele, figyelmet fordítva a még meglévő, vagy feleleveníthető nemzeti és
nemzetiségi hagyományokra,
e) a város népesség-megtartó kondícióinak megőrzése, illetve növelése,
f) a lakosság közösségi és képességfejlesztő erőinek, törekvéseinek szolgálata,
támogatása,
g) a város kulturális arculatának kialakítása, a lakosság polgárosodásának elősegítése,
h) a város lakói nemzeti és nemzetiségi identitástudatának megőrzése.
3. § A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei és formái:
(1) A város minden polgárának és közösségének joga, hogy
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a) megismerje a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában,
a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint - a
rendelkezésre álló eszközök útján - ezen értékek védelmével kapcsolatos ismereteket
megszerezze,
b) igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény nyújtotta
szolgáltatásokat,
c) gyarapítsa műveltségét, készségét, közösségi-művelődési céljainak megvalósítása
érdekében, az önkormányzat közművelődési intézményétől színteret, szakmai, szervezeti és
tartalmi segítséget kapjon.
(2) Az önkormányzat közművelődési feladatait az általa fenntartott és működtetett
közművelődési intézmény (1. számú melléklet) útján látja el.
(3) Az önkormányzat fenntartásában működő intézmény egyetlen vallás, világnézet
vagy politikai irányzat mellett sem kötelezheti el magát.
(4) Az önkormányzat közművelődési megállapodást (2. számú melléklet) akkor köthet,
ha az általa vállalt feladat ellátására nincs saját intézményi feltétel.
(5) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat a civil közösségek,
szervezetek, a magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági
vállalkozók közreműködését is igénybe veheti.
(6) A önkormányzat a Polgármester, az Alpolgármester, a Művelődési, Oktatási és
Sportbizottság, valamint a Kapcsolattartó és Rendezvényszervező Bizottság útján
gondoskodik a város közművelődési feladatainak koordinálásáról.
(7) Az önkormányzat intézményei útján is tájékoztatja a város lakóit a közművelődési
lehetőségekről. A megfelelő tájékoztatás érdekében biztosítja annak feltételeit, hogy
a) a közművelődési programokat ismertesse a helyi sajtó,
b) az önkormányzati fenntartású intézmények a programjaikat plakátokon, saját
intézményi és önkormányzati hirdetőtáblákon és szórólapokon is közzé tegyék.
4. § Az önkormányzat kötelező és vállalt közművelődési feladatai:
(1) Az önkormányzat közművelődési feladatait közművelődési szakmai koncepció
alapján végzi, amelynek tartalmát az intézményekkel, a civil szervezetekkel és a polgárokkal
egyeztetve határozza meg.
(2) Az önkormányzat a városban kialakult művelődési hagyományokra, a város
fejlesztésének koncepciójára, valamint az intézmények, civil szervezetek és polgárok
tevékenységére alapozva - a közművelődési sajátos eszközrendszerével - biztosítja a vállalt
feladatainak ellátását.
(3) Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatai:
a) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése,
b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
támogatása,
e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése,
f) különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.
(4) Az önkormányzat segíti, illetve támogatja továbbá
a) Dunaharaszti város szellemi vonzerejének, a civil társadalom kulturális önszerveződő
tevékenységének erősítését, a városi polgárok életminőségének javítását,
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b) a város tehetséges és kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő tevékenységét,
c) az időskorú népesség közművelődési lehetőségeit, közösségi életét,
d) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális hátrányainak mérséklését, művelődési
kezdeményezéseit,
e) a gyermekek és fiatalok művelődését, művészeti tevékenységét és közösségi életét,
f) a lokálpatriotizmust, a helyi kulturális értékek védelmét,
g) a humán és közhasznú információs szolgáltatásokat, a helyi művelődésszociológiai
kutatásokat.
5. § Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei:
(1) Az önkormányzat közművelődési intézményt működtet, közművelődési
megállapodásokat köthet, közművelődési feladatokat ellátó közalapítványokat hozhat létre,
illetve fontos közművelődési feladatokat ellátó szervezeteket (3. számú melléklet) támogathat.
(2) Az önkormányzat a 4. § (4) bekezdésében meghatározott feladatait közművelődési
intézményén és színterein, valamint szükség szerint esetenként közművelődési
megállapodásokon keresztül látja el.
(3) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együtt kíván működni:
a) a város oktatási intézményeivel,
b) a dunaharaszti székhelyű, helyben működő, közművelődési célú társadalmi
szervezetekkel,
c) a helyi székhelyű, kulturális tevékenységet is végző társaságokkal,
d) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,
e) az egyházakkal,
f) a kisebbségi önkormányzatokkal,
g) a közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel,
h) a hasonló szakfeladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil
szervezetekkel.
(4) A (3) bekezdésben megjelölt intézményekkel, szervezetekkel, és magánszemélyekkel a
városi jellegű közművelődési feladatok teljesítése érdekében az önkormányzat közművelődési
megállapodásban rögzített szerződéses kapcsolatot létesíthet.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott közművelődési megállapodás megkötéséről a
Képviselő-testület dönt.
6. § A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése
(1) A Kulturális Törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal
kapcsolatos fenntartói felügyeleti és egyéb jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(2) Az önkormányzat fenntartásában lévő közművelődési intézmény tevékenységét
szakmailag önállóan - az Alapító Okiratban foglaltak szerint - látja el.
(3) Az önkormányzat meghatározza a közművelődési intézmény
a) használati szabályait,
b) működésének módját,
c) kötelező és vállalt feladatait.
(4) Az önkormányzat kiadja a közművelődési intézmény
a) alapító okiratát,
b) működési engedélyét.
(5) Az önkormányzat jóváhagyja az általa fenntartott közművelődési intézmény
a) szervezeti és működési szabályzatát,
b) éves munkatervét,
c) költségvetését.
(6) A fenntartó önkormányzat közművelődési intézménye feladatai ellátásához biztosítja
a) a szervezeti,
b) a személyi,
c) a szakképzettségi,
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d) a tárgyi feltételeket.
(7) Az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény munkájáról, a közművelődési
megállapodásban részt vevők pedig a megállapodásban rögzített feladatok teljesítéséről évente
számolnak be. A beszámoló elfogadásáról a Művelődési, Oktatási és Sportbizottság dönt.
7. § A közművelődési feladatok finanszírozása:
(1) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait költségvetésből
finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív
állami hozzájárulás, a központosított előirányzatokból származó összeg, az elkülönített
pénzalapokból, valamint a különböző alapítványoktól pályázati úton elnyerhető támogatás.
(2) Az önkormányzat költségvetésből finanszírozza:
a) az intézmény üzemeltetésének alapvető műszaki, technikai feltételei megteremtésének,
az épületek működőképessége megőrzésének, korszerűsítésének költségeit,
b) az intézmény alapfeladataiban meghatározott tevékenységek ellátásához a jogszabályok
alapján meghatározott és szükséges közalkalmazotti személyi kiadások valamint ezek
járulékainak fedezetét,
c) az alapfeladatok ellátásához szükséges szakmai munka költségeit.
(3) Az intézmény önkormányzati támogatásának összege az önkormányzat mindenkori
éves költségvetésében kerül meghatározásra.
(4) Az intézmény a pénzmaradványát Képviselő-testületi jóváhagyást követően
használhatja fel.
(5) Az intézmény az évközben elért többletbevételét az adott intézmény fejlesztésére
használhatja fel az éves költségvetési rendeletben szabályozott rendelkezések figyelembe
vételével.
8. § Közművelődési tevékenység pályázati úton történő támogatása:
(1) Az önkormányzat e rendeletében meghatározott feladatai ellátására, céljainak
megvalósítására helyi székhelyű
a) kulturális feladatokat ellátó jogi személyeket,
b) jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesüléseket
évente pályázati úton, pénzügyi támogatásban is részesíthet.
(2) A pályázat kiírására és elbírálására az éves költségvetési rendelet hatályba lépését
követően kerül sor az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint.
9. § Az önkormányzati intézményekben alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos
szabályok:
(1) Az önkormányzat fenntartásában működő közművelődési intézményekben
alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatban a Kulturális Törvényben foglaltak és a mindenkor
hatályos jogszabályok az irányadók.
(2) A közművelődési intézmény magasabb vezetői állásának betöltésére irányuló
pályázatot a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Képviselő-testület írja ki.
(3) Az önkormányzati fenntartású intézmény vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat a
polgármester gyakorolja.
(4) Az önkormányzat intézménye mindenkori éves költségvetésében biztosítja a
szakalkalmazottak legalább hétévente szervezett szakmai továbbképzésben való kötelező
részvételének fedezetét.
(5) A Kulturális Törvény hatálya alá tartozó intézményekben teljes munkaidőben, szakmai
munkakörben foglalkoztatott munkavállalót megilleti az a jog, hogy - jogszabályban
meghatározottak szerint - dokumentumvásárlási hozzájárulást vegyen igénybe.
10. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
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Luttenberger Gusztáv
polgármester

Dr. Kollonay Enikő
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2000. december 18-án.
Dunaharaszti, 2000. december 18.

Dr. Kollonay Enikő
jegyző
1. számú melléklet

Dunaharaszti Város Önkormányzatának közművelődési intézménye
JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ
2330 Dunaharaszti, Táncsics u.2.
Dunaharaszti város közművelődési intézménye a József Attila Művelődési Ház. Működését
Alapító Okirata határozza meg.
Városi szintű közösségi - közéleti feladatai:
- a városban élő lakosság társas kapcsolataihoz, művelődéséhez, szórakozásához színtér
biztosítása,
- kulturális értékek közvetítése,
- a város közművelődési, közösségi igényeinek szolgálata,
- befogadó, kezdeményező, működtető, szolgáló, szolgáltató szerepénél fogva ösztönzi,
- kezdeményezi a lakosság szerveződéseit, lehetőséget biztosít értékeik bemutatására,
- társas kapcsolatokhoz, szabad művelődési formákhoz közös szórakozási lehetőségek
biztosítása,
- közösségi művelődési tevékenységen belül amatőr alkotóműhelyek működésének segítése,
az önmegvalósítás, az alkotókedv felkeltése és fejlesztése,
- klubok, szakkörök létrehozása és fenntartása az életkori sajátosságok és eltérő érdeklődési
körök figyelembe vételével,
- teret, lehetőséget ad művelődési, közérdekű, közhasznú közösségek, csoportok alakulására,
működésére.
A lakosság mindennapi életét segítő, életminőséget javító feladatai:
- a mindennapi életben való eligazodás segítése, az egyén problémamegoldó készségének
javítása,
- egyének, családok, lakossági csoportok életesély-javító képességének erősítése,
személyiségfejlődést elősegítő művészeti tevékenységek, rendezvények működtetése,
- kikapcsolódási igények kielégítése, művészeti alkalmak, szórakoztató rendezvények
szervezése,
- új ismereteket adó, képességeket feltáró, esztétikai érzéket fejlesztő formák működtetése.
Társadalmi – közéleti feladatai:
- a helyi társadalmi életben meghatározó szerepet betöltő civil szervezetek támogatása,
- a város társadalmi eseményeit színesítő kulturális rendezvények megvalósítása,
együttműködés az aktuális program szervezőivel,
- együttműködés a különböző intézményekkel, társadalmi, polgári szervezetekkel.
Egyéb, egyedi művelődési formákat szervező feladatai:
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- kulturális értékközvetítőként a hagyományok, a művészeti alkotások bemutatása és
befogadásának elősegítése,
- nemzeti és nemzetiségi kultúrák megismertetése, népszerűsítése,
- szórakoztató és kikapcsolódást biztosító programok kínálata,
- a helyi szellemi tőke ápolása, gyarapítása, közkinccsé tétele.

2. számú melléklet
A közművelődési megállapodás kötelező tartalma
1. A megállapodó felek adatai.
2. Az ellátandó feladat pontos rögzítése.
3. A feladat ellátásával kapcsolatos kötelezettségek és vállalások rögzítése.
(épület, helyiség, eszközök, gépek, berendezések leltár szerinti felsorolása, esetleg érték
szerinti megállapítása).
4. A tevékenység illetve a szolgáltatás helyszínének, időtartamának illetve időpontjában, a
nyitva tartás rendjének meghatározása. A vonatkozó jogszabályok, közöttük az önkormányzat
rendeleteinek betartására történő figyelemfelhívás.
5. A szolgáltatást igénybe vevő lakossági kör rögzítése (a létszám meghatározásával vagy más
módon).
6. Annak rögzítése, hogy mely szolgáltatás igénybevétele ingyenes, melyekért kell fizetni.
7. A feladatellátásért a feladat ellátójának járó díj és a megfizetés módjának rögzítése.
8. A szolgáltatás ellátásában közreműködő személyek jogszabály szerinti szakképzettségének
ellenőrzése.
9. A megbízás időtartamának határozatlan idejű, vagy (napok meghatározásával) határozott
idejű rögzítése. A szolgáltatás megkezdésének pontos megállapítása.
10. A rendes és rendkívüli felmondási szabályok meghatározása.
11. A megállapodás teljesítéséről szóló beszámolás és elszámolás módjának pontos
meghatározása. Annak rögzítése, hogy az önkormányzat szakértői közreműködést is igénybe
vehet a feladatellátás minőségének vizsgálatára.
12. A kapcsolattartó személyek kijelölése.
13. A megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő rendezésének
vállalása.
3. számú melléklet
Közművelődési feladatokat ellátó szervezetek
Neve:
647-es Tomori Pál Cserkészcsapat
Alsófalusi Nyugdíjasklub
Bárka Egyesület

Székhelye:
Dh. Damjanich u. 35.
Dh. Magyar u. 30.
Dh. Mindszenty u. 3.
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Vezetője:
Magyar László
Szekszárdi Lászlóné
Csernyák Péter
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Bibliaismereti Egyesület
Dh. Damjanich u. 40.
Dunaharaszti Bélyeggyűjtő Kör
Dh. Fő út 150.
Dunaharaszti Gazdakör
Dh. Tomori Pál u. 8.
Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület
Dh. Móra F. u. 20.
Dunaharaszti Művészeti Egyesület
Dh. Deák F. u. 44.
Dunaharaszti Polgári Kör
Dh. Petőfi S. u. 78.
Dunaharaszti
Szépítészeti
és Dh. Móra F. u. 29.
Történeti Egyesület
Evangélikus Ifjúsági Egyesület
Dh. Damjanich u. 33.
Haraszti Vasárnapok Kulturális
Dh. Szt. István u. 66.
Egyesület
Közi Katolikus Ifjúsági Közösség
Dh. Fő út 71.
Ligeti Őszirózsa Nyugdíjasklub
Dh. Táncsics M. u. 2.
Német Baráti Kör
Dh. Fő út 61.
Német Baráti Kör Asszonykórusa
Dh. Fő út 61.
Német Ifjúsági Hagyományőrző
Egyesület
Német Nemzetiségi Asszonykórus
Néri Szent Fülöp Közösség
Református Ifjúsági Egyesület
Szent István Imaközösség

Háló Gyula
Dankó Géza
Velkei Károly
Árent József
Várkonyi Lajos
Gáll Sándor
Dr. Helméczy Mátyás
Sántáné Gémesi Irén
Tolnai Zoltán

Dh. Fő út 61.

Rolik Róbert
Hegyi Lajosné
Leéb Mihály
Halmágyiné Hommer
Zsuzsanna
Schubert Tamás

Dh. Táncsics M. u. 2.
Dh. Kossuth L. u. 59.
Dh. Rákóczi u. 21.
Dh. Klapka u. 44.

Bauer Lőrinc
Pákozdi Richárd
Faragó Tibor
Dr. Tömössy László
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