
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (VI.26.) 

önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

Egységes szerkezetben a 14/2020. (XI.26.) sz. önkormányzati rendelettel 

Hatályos 2020. november 27-től 

 

 

Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-

ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 18/2015. (XI. 08.) önkormányzati rendelet II. melléklet 2. fejezet 

17. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Turisztikai, Kulturális és 

Szociális Bizottság véleményének kikérésével - 

a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

(1) A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális 

szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben 

határozza meg az önkormányzat közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési 

alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját és mértékét. 

 

(2) Bélapátfalva Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) közművelődési 

feladatellátásával kapcsolatos kiemelt törekvései: 

a) a város kulturális életének fejlesztése, 

b) a kulturális hagyományok, szokások ápolása, megőrzése, átörökítése, 

c) lokálpatriotizmus, a helyi értékek védelmének erősítése, 

d) a település kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, 

e) a város turisztikai vonzerejét növelő kulturális programok szervezése, és azok 

támogatása, 

f) a közművelődési és kulturális szolgáltatások színvonalának emelése, 

g) a lakosság művelődési igényeinek kielégítése, gazdagítása, 

h) a településen működő nemzetiségi önkormányzattal történő együttműködés. 

 

2.§ 

 

A rendelet hatálya kiterjed a helyi közművelődési célok megvalósulásában, a 

közművelődésben részt vevő természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem 

rendelkező társaságokra, az önkormányzattal közművelődési megállapodás alapján 

közművelődési alapszolgáltatást nyújtó szervezetekre, a közművelődési alapszolgáltatást 

igénybe vevőkre. 

 

 

 



 

 

3.§ 

 

(1)
1
 Az Önkormányzat az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el: 

a)  művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása 

b)  a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

c)  a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása 

d) az amatőr alkotó- és előadó-művészi tevékenység feltételeinek biztosítása (a 

továbbiakban közművelődési alapszolgáltatások).” 

(2)
2
 Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott közművelődési alapszolgáltatás 

biztosítása érdekében az alábbi szakmai feladatokat látja el: 

a) a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi 

tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,  

b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt. 

c) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, 

az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, 

tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez, 

d) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő 

családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő 

programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez. 

e) 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, 

f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével 

szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi 

alkalmait, támogatja azok megvalósítását, 

g) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a 

versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet 

folytató amatőrművészeti csoport, szakkör, klub létrejöttét elősegíti, valamint 

h) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és 

infrastrukturális támogatást nyújt. 

 

(3) Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásait közművelődési megállapodás útján a 

Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(továbbiakban: KulTurDia Kft.), mint feladatellátó látja el. 

 

(4) A KulTurDia Kft. a közművelődési feladatokat elsősorban: 

a)  a Művelődési Ház (3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 47.) épületében, 

b)  a Gesztenyés Kiállítóházban (3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 38.) 
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c)  megállapodás alapján a Bélapátfalvai Ciszterci Apátságban és környékén (3346 

Bélapátfalva, külterület 0185/1. hrsz.) 

valósítja meg. 

 

(5)
3
 Az önkormányzat biztosítja a nyilvános könyvtári ellátás jogszabályban rögzített 

rendszerének működtetését. A könyvtári szolgáltatást a Bródy Sándor Megyei és Városi 

Könyvtárral (3300 Eger, Kossuth Lajos út 16.) kötött szolgáltatási szerződés alapján látja el.” 

 

4.§ 

 

A KulTurDia Kft. minden év március 1-ig előző évi tevékenységről szóló beszámolót és 

tárgyévi – költségszámítással alátámasztott – munkatervet, annak részeként szolgáltatási 

tervet készít, mely képviselő-testületi jóváhagyással válik érvényessé. 

 

5.§ 

 

(1) Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos alapszolgáltatásait költségvetéséből 

finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó normatív állami 

hozzájárulás, a saját bevétel, a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető 

érdekeltségnövelő támogatások és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint egyéb 

támogatóktól pályázati úton  elnyerhető támogatások. 

(2) Az Önkormányzat a központi költségvetési forrásból a közművelődési feladatok 

támogatására biztosítandó pályázatokhoz a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt a 

mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg. 

(3)Az Önkormányzat a KulTurDia Kft. számára tárgyévi szolgáltatási terve alapján a 

közművelődési megállapodásban rögzített feladatai ellátásához támogatást nyújt az éves 

költségvetési rendeletében meghatározottak szerint. 

(4)Az Önkormányzat a civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet alapján 

támogatásban részesíti a kulturális tevékenységet, hagyományápolást folytató szervezeteket. 

A támogatás nem veszélyeztetheti a közművelődési alapszolgáltatások megvalósítását. 

 

6.§ 

 

(1) Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásainak megvalósításában együttműködik 

az alábbi partnerekkel: 

a) Könyvtári, Információs és Közösségi Hely (3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 47.), 

b) Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ (3346 Bélapátfalva, 

Apátság út 2/A.), 

c) Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda, Bölcsőde és Konyha (3346 Bélapátfalva, Táncsics M. 

u. 4.), 

d) Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (3346 Bélapátfalva, 

Apátság út 2.), 

e) Bélapátfalva Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 

70.), 

f) Bélapátfalva Helyi Értéktár Bizottság, 

g) egyházak, 

i) civil szervezetek, alapítványok, 

j) gazdálkodó szervezetek, 
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k) magánszemélyek. 

       

7.§ 

 

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

(2) Hatályát veszti Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

közművelődésről szóló 16/2016. (X.17.) önkormányzati rendelete. 

 

 

 

 

 


