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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2019. (IX.5.) önkormányzati rendelete 

a közművelődésről 
 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyil-
vános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el: 
 
 

I. rész 
 

Általános rendelkezések 
 

Alapelvek 
 
1. §. Az önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra  
           törekszik, hogy biztosítsa Tiszaalpár polgárainak jogát 
 
          a./ a kulturális örökség javainak és ezek jelentőségének megismerésére a történelem 
               alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában,  
               valamint ezek védelmével kapcsolatos ismeretek megszerzésének lehetőségét a  
               rendelkezésére álló eszközök útján; 
          b./ a közösségi színtér szolgáltatásainak igénybevételére; 
          c./ műveltsége, készségei, életének minden szakaszában való gyarapítására,  
              közművelődési jogai érvényesítése céljából szervezeti és tartalmi segítségre közösség  
              létrehozásához, közművelődési közösségi szintér szervezéséhez, és jogszabályban  
              meghatározottak szerint szervezet alapításához, működtetéséhez. 
 
2. §. Az önkormányzat közösségi színtere nem lehet elkötelezett egyetlen vallás,  
           világnézet vagy politikai irányzat mellett sem, illetve ilyen szempontból senkit sem  
           részesíthet hátrányos megkülönböztetésben. A törvényben és e rendeletben rögzített  
           jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi  
           származás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül. 
 

A rendelet hatálya 
 
3. §. E rendelet hatálya kiterjed 
 

- a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőire, a településen lakó 
állampolgárokra; 

- az önkormányzat közösségi színterére, alkalmazottaira; 
- a rendelet által szabályozott, közművelődési megállapodás vagy más úton támogatott 

intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, azok fenntartóira és működtetőire; 
- a képviselő-testületre és szerveire, a Polgármesteri Hivatalra. 
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II. rész 
 

Az önkormányzat közművelődési feladatai 
 
4. §. az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során hangsúlyos fel-

adatának tekinti: 
 

- az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminő-
séget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek segítését; 

- a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítését; 
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, 

megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását; 
- a környezetkultúra javítását, a település-esztétikai kultúra fejlesztését; 
- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra megismertetését, 

gyarapítását, különös tekintettel a településen élő nemzeti-etnikai kisebbségek kultú-
rájára; 

- a kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozását; 
- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatá-

sát, különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és szellemi alko-
tóközösségek, műhelyek tevékenységére; 

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 
segítését; 

- a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését; 
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását; 
- egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítását. 

 
 

III. rész 
 

Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának struktúrája és intézményei 
 
5. §. Az önkormányzat a Törvény 77. §-ban foglaltak szerint a rendelet 4. §-ában foglalt fel-

adatai ellátása érdekében közösségi színteret működtet. 
 
6. §. (1) Az önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába az 5. §-ban  
              megjelölteken kívül az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be: 
 
              a/ az önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményeit; 
              b/ a településen működő, nem települési önkormányzati fenntartású és nem  
                  közművelődési alapfeladattal, de közművelődési tevékenységi körrel rendelkező 
                  intézményeit, közösségi színtereit; 
              c/ a Tiszaalpár székhelyű, helyben működő közművelődési célú társadalmi  
                  szervezetet; 
 
         (2) Az (1) bekezdésben megjelölt intézményeknek és szervezeteknek a közművelődési  
               feladatellátásba való bevonása az önkormányzat által fenntartott intézmények által el 
               nem látott feladatok teljesítése érdekében történhet. 
 
7. §. Az önkormányzat a 6. §. (1) bekezdése b/ - c/ pontjában szereplő intézményekkel és  
               szervezetekkel a rendeletben meghatározott közművelődési feladatok   
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               megvalósítására közművelődési megállapodást köthet. 
 

Az önkormányzat közművelődési kapcsolatos feladatellátása 
 
8. §. Az önkormányzat közművelődési feladatait a település tradícióit is figyelembe véve  
        fenntartóként:  
 

- az Árpád Művelődési Ház, 
- a Kádár Lajos Közösségi Ház, 
- a Kosár- és vesszőtermék gyűjtemény kiállítása,  
- a Helytörténeti és természetrajzi kiállítás,  
- a Kádár Lajos emlékszoba, 
- az Árpádkori Falurekonstrukció 

 
keretein belül látja el. 
Az Árpád Művelődési Ház (6066 Tiszaalpár, Dózsa György utca 2.) - Tiszaalpár Nagy-
községi Önkormányzat szakfeladataként - közösségi színtérként működik.  

 
9. §. (1) Az önkormányzat közművelődési intézményei tevékenységüket a Tiszaalpár Nagyköz-
ségi Önkormányzat kormányzati funkciókódjain látják el.   
 

(2) A Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal az önkormányzat éves rendezvénytervét minden 
év március 1-jéig elkészíti és jóváhagyásra benyújtja azt a képviselő-testületnek. 
 
 

IV. rész 
 

A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése 
 
10. §. (1) A törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal 
               kapcsolatos fenntartói felügyeleti és más jogköröket a képviselő-testület, gyakorolja. 
 

(2) A képviselő-testület közművelődéssel kapcsolatos feladatkörei különösen: 
 

- jóváhagyja a közösségi színtér szervezeti és működési szabályzatát; éves munkatervét; 
használati szabályait; 

- költségvetésében elfogadja a közösségi színtér finanszírozását; 
- megállapítja a közösségi színtér létszámnormatíváit; 
- jóváhagyja a közművelődési megállapodásokat. 

 
 
11. §. (1) Az önkormányzat közművelődési színterének törvényességi ellenőrzését,  
                gazdálkodási felügyeletét a jegyző látja el. 
 
          (2) Az önkormányzat intézményeinek szakmai ellenőrzését a képviselő-testület szakmai  
                beszámoló alapján – szükség szerint külső szakértő felkérésével – látja el. 
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V. rész 
 

A közművelődési tevékenység finanszírozása 
 
12. §. Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a  
          közösségi színtér fenntartásához, illetve a 9. §. szerinti alapfeladatok 
          teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a közművelődési  
          megállapodásban rögzített feladatok finanszírozását. 
 
13. §. A 6. §-ban felsorolt intézményeket és szervezeteket a vállalt közművelődési feladatok  
          arányában az önkormányzat pénzügyi támogatásban részesítheti. A pénzügyi támogatás  
          nem   veszélyeztetheti  a  rendeletben,     illetve  az   intézmények    alapfeladatainak  
          megvalósítását. 
 
 

VI. rész 
 

A közművelődési megállapodás 
 

14. §. (1) Az önkormányzat a Törvény 79. §-a valamint jelen rendelet 9. §. (1) bekezdése  
                szerint meghatározott feladatokra közművelődési megállapodást köthet. 
 
          (2) Közművelődési megállapodás megkötését a jelen rendelet 6. §-ában meghatározott  
                intézmény és szervezet kezdeményezhet. 
 
 

VII. rész 
 

Záró rendelkezések 
 
15. §. Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a kihirdetéséről a 
          helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 
 
 
 

dr. Vancsura István                                         dr. Menyhárt Anett          
      polgármester                                                                  jegyző 

 
 


