
 

 

Zamárdi Város  Önkormányzatának 

19/2019. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 

 

Zamárdi Önkormányzata – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban Kultv.) 83/A. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – 

az Önkormányzat közművelődési feladatairól a következőket rendeli el. 

 

1. A rendelet célja 

 

1. § 

 

 

E rendelet célja, hogy Zamárdi Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi 

társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény (a továbbiakban: Kultv.) és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján határozza meg az 

Önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáját, módját, mértékét és 

finanszírozását. 

A kulturális alapellátás keretében biztosítsa azokat a közszolgáltatásokat, amelyek hozzájárulnak 

helyben a közösségi élet létrejöttéhez, megerősítéséhez, segítse a közösségépítés módszertanával 

az aktív polgárság kialakulását, a nemzetegyesítést. 

Biztosítsa azokat az infrastrukturális, finanszírozási és humán erőforrásokat, amelyekkel 

megerősíthető a közösségi művelődés. 

A közművelődés eszközrendszerével segítse a közösségi művelődést, az abban résztvevők 

életminőségének a javítását, a település kulturális, társadalmi és gazdasági lehetőségeinek a 

gyarapodását. 

 

2. A rendelet hatálya 

 

2. § 
 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén található közművelődési 

intézményre, közösségi színterekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira, valamint a 

közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre. 

 

3. Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások 

 

3. § 
 

Az Önkormányzat a helyi közművelődés támogatása során kötelező alapszolgáltatásának tekinti: 

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük 

segítését, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítását; 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését; 

c) az egész életre terjedő tanulás feltételeinek biztosítását; 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítását; 

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítását; 

            f)  a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítását, valamint 

             g) kulturális alapú gazdaságfejlesztést. 



 

 

 

4. Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja 

 

4. § 
 

Az Önkormányzat a meghatározott alapszolgáltatások megvalósítása érdekében közművelődési 

intézményt működtet. 

5. § 
 

(1)   Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásokat elsősorban az általa alapított és 

fenntartott, költségvetési szervként működő Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi 

Könyvtár integrált kulturális intézmény szervezeti egységével látja el. 

 

(2) A közművelődési tevékenység ellátása érdekében az önkormányzat közösségi színtereket 

működtet.  

 

        (3) Az Önkormányzat a közművelődési intézmény által készített munkatervet és annak 

mellékletét képező szolgáltatási tervet minden évben legkésőbb a március 1-je utáni első, soron 

következő testületi ülésen fogadja el. 

         

(4) Az éves munkaterv összeállításához, annak tervezésekor a fenntartó január 31-ig 

meghatározza a tárgyévre vonatkozó szempont- és költségrendszert. 

 

(5)   A Képviselő-testület dönt az éves rendezvénytervről, valamint a kulturális intézmények 

tárgyévre vonatkozó feladatairól és azok finanszírozásáról. 

 

(6) Zamárdi Város Önkormányzata a közművelődési színterek működtetésére közművelődési 

megállapodást köthet közművelődési feladatot ellátó, az 1997.évi CXL.tv. 79.§.-ban 

meghatározott követelményeknek megfelelő jogi vagy természetes személyekkel. A 

közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell a törvény 79.§. (2) és (4) pontjaiban előírt 

kötelezettségekkel. 

 

5. Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár 

 

6.§. 

 

(1) A Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár alapfeladata a helyi 

társadalom kulturális szolgáltatásainak összehangolt megszervezése, a város művelődési 

közösségeinek, civil szervezeteinek folyamatos szakmai segítése, továbbá a helyi kulturális 

turizmus szervezésében és fejlesztésében, valamint a város térségi és nemzetközi kapcsolatainak 

szervezésében, közérdekű turisztikai információk szolgáltatásában való részvétel. Részt vesz a 

város felnőttképzési programjainak megvalósításában, a városi televízió közérdekű tájékoztató és 

kulturális szolgáltató feladatát ellátja. 

A Könyvtár alapfeladata a település nyilvános könyvtári ellátása, a hagyományos nyilvános 

könyvtári szolgáltatásokon túl a város informatikai szolgáltató intézménye. 

 

(2) A közszolgáltató közintézmény keretében működtetett közösségi színterek: 

a) Zamárdi, Fő utca 83.sz. alatti Tájház, 

b) közterületeken (szabadtéri színpadokon) megvalósuló kulturális szolgáltatások. 

 

 

 

 

 



 

6. Egyéb kulturális szolgáltatók 

 

7.§. 

 

Az önkormányzat közérdekű kiadói tevékenysége, hírlapjának, a Zamárdi Hírmondó kiadása az 

Önkormányzat Képviselő-testületének és erre szakosodott bizottságának keretei között történik.  

 

8. §. 

 

Az önkormányzat a közterületeket, strandokat kulturális, közösségi színterekként is hasznosítja. 

A hasznosítás - a Polgármester koordinálásával – egyedi megállapodások vagy engedélyek   

alapján - történik. 

 

 

 

7. A közművelődés tevékenység finanszírozása 

 

9. § 
 

 (1) Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos alapszolgáltatásait költségvetéséből 

       finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó közművelődési támogatás,az 

önkormányzati támogatás, az intézmény saját bevétele és a pályázati úton elnyerhető 

támogatások. 

 

 (2) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások támogatására kiírt pályázatokhoz 

szükséges önrész mértékét az éves költségvetési rendeletében határozza meg. 

 

(3) A kiemelt városi közművelődési nagyrendezvények, fesztiválok, testvérvárosi kapcsolatok, 

nemzetiségi kultúra, gyermek és ifjúsági feladatok finanszírozására az Önkormányzat éves 

költségvetésében keretet különít el, ütemezésükre éves programtervet készít. 

 

(4) Az önkormányzat költségvetésében elkülönített forrást biztosít a város közművelődési 

feladatokat ellátó civil szervezeteinek támogatására, bizottsági hatáskörbe utalt pályázat úton 

történő lebonyolításra. 

 

 

8. A közművelődési alapszolgáltatások ellátásában segítő további önkormányzati fenntartású 

intézmények 

 

10. § 

 

(1) A Zamárdi Napközi Otthonos Óvoda rendezvényeivel hozzájárul a helyi közművelődéshez. 

Segíti a gyerekek és szülők művelődési, közösségi életét, a hagyományok ápolását, a kultúra és 

kulturális örökségek megismerését.  

 

(2) A GAMESZ tevékenységével hozzájárul az intézmények karbantartásához, mely a hatékony 

működésük elengedhetetlen feltétele. Ezen kívül aktívan részt vesz a rendezvények sikeres 

előkészítésében és lebonyolításában. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Záró rendelkezések 

 

11. § 
 

  (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

szóló 13/2009. (IX.29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 

 

Zamárdi 2019. november 25. 

 

 

 

 

                    Csákovics Gyula    dr. Kerekes Gyöngyi 

                       polgármester   jegyzői feladatok végzésével megbízott 

                                                                                                     aljegyző 

 

 

 

 

 

Záradék: 

 

A rendelet 2019.november 26-án kihirdetésre került. 

 

         dr. Kerekes Gyöngyi 

jegyzői feladatok végzésével megbízott 

                                                                                                     aljegyző 

 

 

  

 


