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IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

37/2007/XII. 28./KT 
r e n d e l e t e  

(H1) 
 
 
 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 
 
 
Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési feladatok 
ellátása érdekében a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló l997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Tv.) 
77. §-a és a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 16. § 
(1) bekezdésben biztosított jog alapján a következő rendeletet alkotja: 
 
 
 

I. FEJEZET 
 

Általános rendelkezések 
 

Alapelvek 
 

1. §. 
 
(1) Az Ibrány Város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy az egyéni és a közös művelődéshez 

való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenység támogatását közcélnak 
tartja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a 
lakosság életminőségét javítja, ezért fontosnak tartja az önkormányzat feladatvállalását és 
azok megvalósításában részt vevő intézmények és szervezetek támogatását. 

 
(2) Ibrány Város Önkormányzata a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása 

során arra törekszik, hogy Ibrány Város minden polgára: 
 

a) megismerhesse a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem 
alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, 
valamint az ezek védelmével kapcsolatos ismereteket a muzeális intézmények 
tevékenysége, a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés, az 
ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján, 

b) igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a muzeális és közművelődési 
intézmények szolgáltatásait, 

c) műveltségét, kézségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai 
érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban meghatározottak 
szerint szervezetet alapítson, működtessen, 

d) e törvény szerint művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi 
színteret, szervező-, szervezeti-  és tartalmi segítséget kapjon. 
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2. §. 
 

Ibrány Város Önkormányzatának közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen 
vallás, politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen 
hátrányos megkülönböztetés; a törvényben és a rendeletben rögzített jogok megilletnek minden 
személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési 
különbségtétel nélkül. 

 
A közművelődési rendelet célja 

 

3. §. 
 

Egy városi polgárnak a kulturálódás ugyanolyan alapvető érdeke és joga, mint bármely más, 
a városi civilizáció adta infrastrukturális lehetőség igénybevétele. A városi ember 
komfortérzetének megteremtése korszerű kultúra, és ennek igénybevételi lehetőségei nélkül 
elképzelhetetlen. 
 
Európaiságunk értelme és záloga a minőség és a pluralitás. Az intézményfenntartásnak és az 
önkormányzati támogatásnak ezen elvek érvényesítését kell szolgálniuk. A piaci viszonyok 
kialakulásának korában óvni kell azokat a kulturális értékeket, amelyekre a piac 
törvényszerűségei nem érvényesíthetők. A közművelődés terén segíteni kell az egyéni 
kezdeményezéseket, az önszerveződő csoportokat, egyesületeket, alapítványokat, a kiemelkedő 
tehetségeket. 
 
A kultúrát az emberi lét megjelenési formájaként is értelmezve, olyan döntési mechanizmusok 
kialakítása szükséges, amelyek lehetővé teszik a mindennapi életünk környezetének, az Ibrány 
– Nagyhalász Kistérség és ezen belül Ibrány Város kulturált át- és kialakítását. 
 
A közművelődési rendelet megalkotásával Ibrány Város Önkormányzatának célja, hogy a 
helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek figyelembevételével – a helyi 
hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza 
meg az általa támogatott közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és 
feltételeit, a szakmai és finanszírozási alapelveket. Jogszabályi keretet teremtsen az egyéni és 
közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosításához, a város 
hagyományainak ápolásához, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei 
szerepének növeléséhez, a helyi értékek védelmének erősítéséhez, a helyi kulturális 
nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez. 
 
 

II. FEJEZET 
 

A rendelet hatálya 
 

4. §. 
 

E rendelet hatálya kiterjed:  
a) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő természetes és jogi 

személyekre,  
b) az önkormányzat által fenntartott közművelődési, közgyűjteményi intézményekre,  
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c) a városban működő nem önkormányzati fenntartású művelődési intézmények, civil 
szervezetek, művészeti csoportok, vállalkozók által – közművelődési megállapodás 
keretében – bonyolított tevékenységekre, feladatokra, 

d) a városban működő – az önkormányzat által kiemelten, vagy pályázati eljárás 
keretében támogatott – kulturális célú civil szervezetekre, művészeti csoportokra, 

e) egyéb szervezetek, intézmények – önkormányzat által támogatott – kulturális, 
közművelődési célú feladatvállalásaira. 

 
 

III. FEJEZET 
 

Ibrány Város Önkormányzatának kultúrával, közművelődéssel kapcsolatos helyi és kistérségi 
szintű feladatai 

 
5. §. 

 
(1) Ibrány Város polgárai részére biztosítani a lehetőséget a város közművelődési 

intézményén keresztül kulturális-, művelődési- és szórakozási igényeik kielégítésére. 
(2) Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek támogatása, humánerőforrás 
fejlesztése. 

6. § 
 

(1) Ibrány Város szellemi-, művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési 
szokások gondozása, gazdagítása, hagyományteremtés. 

(2) A város helytörténeti értékeinek gyűjtése, feltárása, dokumentálása, bemutatása. 
(3) A helyismereti-, kulturális-, művészeti mozgalmak, szervezetek támogatása, a kulturális 

közélet jeles eredményeinek, személyeinek bemutatása, segítése. 
 

7. § 
 

(1) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése. 

(2) A városban élő kisebbség kulturális tevékenységének támogatása. 
(3) A város kulturális közéletéhez kapcsolódó alkotó- és előadóművészek és az ezeket tömörítő 

civil szervezetek támogatása. A civil kulturális közösségek együttműködésének ösztönzése. 
(4) A nemzeti és a városi évfordulók, a világi és egyházi hagyományos ünnepek közismertté 

tétele, az ünnepek kultúrájának gondozása. 
(5) Helyi hagyománnyá vált kulturális nagyrendezvények szervezése, támogatása. 
(6) Figyelmet fordít a kertváros településrész kulturális- és művelődési lehetőségeinek  
      biztosítására, segítésére. 

8. § 
 

(1) Az ismeretszerző és terjesztő, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 
támogatása. 

(2) Kiemelkedő tehetségű alkotók megismertetése, tevékenységük támogatása. 
(3) Az amatőr művészeti körök, alkotó közösségek, szellemi műhelyek, ifjúsági nyári táborok 

működésének segítése, a lehetőségek szerint pályázat útján történő támogatása. 
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9. § 
 

(1) Ibrány - Nagyhalászi kistérségében a közművelődési feladatellátás megújítása, a helyi 
közművelődés fejlesztése a kistérségi és regionális célok figyelembe vételével, a kulturális 
élet szereplőinek együttműködésével, egymással partneri viszonyt kialakítva, növelve a 
településeken élők életminőségét. 

(2) Kapcsolatfelvétel a kistérség „közművelődési tereinek” vezetőivel, felelőseivel, 
tájékozódás a település aktív szereplőiről (egyesületek, intézmények, cégek, 
magánemberek). 

(3) Kapcsolatfelvétel a kistérség más önkormányzataival, meghívásuk egy „kistérségi 
közművelődési kerekasztal” tárgyalásra. 

(4) Ibrány Város Önkormányzata az általa működtetett közművelődési intézményen keresztül 
vegyen részt a kistérségi kulturális tervezési, fejlesztési folyamatokban. 

(5) Kistérségi/mikrotérségi szintű pályázatfigyelés, kidolgozás. 
(6) Kistérségi kulturális adatbázis, ezzel összefüggő szolgáltatásjegyzék készítése. 
(7) Az Ibrány – Nagyhalászi Kistérség kulturális/közművelődési stratégiájának elkészítése, 

illetve koordinálása. 
(8) Szakmai segítség a szakember nélküli településeken, eszközbeszerzési pályázatok 

összehangolása a kistérségen belül, csere- ill. kölcsönzési lehetőségek, együttműködési 
megállapodás keretében. 

(9) Közös kistérségi rendezvények. 
(10) Időpont és programkoordináció. 
(11) Kistérségi kulturális turizmus fejlesztése. 
 

10. § 
 

(1) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 
segítése. 

(2) A város különböző életkorú, érték- és értékrendszerű civil közösségeinek anyagi 
lehetőségektől függő segítése, művelődési szándékaik támogatása, a városvédő-, szépítő, 
természet-, környezetvédő, közéleti, helytörténeti, tudományos körök, egyesületek 
összefogása, fórumok, bemutatók, közös akciók szervezése. 

(3) Az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási kezdeményezéseinek fokozott támogatása. 
 

11. § 
 

(1) A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése. 
(2) Tájékoztatási, együttműködési alkalmak kialakítása, rendszeressé tétele a helyi lakosság 

különböző közösségei között oktatási, közgyűjteményi, egészségügyi, szociális, közellátó, 
szolgáltató, gazdasági, a kommunális intézmények, szervezetek képviselőivel találkozók 
szervezése. 

(3) A közművelődési és a helyi művészeti élet mecénásaival együttműködés kialakítása. 
(4) Kapcsolat építése a közművelődés megyei, országos szervezeteivel, a határon túli magyar 

művelődési közösségekkel, a testvérvárosok kulturális intézményeivel, egyesületeivel, 
művelődési közösségeivel. Kölcsönös találkozók, közös rendezvények szervezése. 

(5) Az idegenforgalom, a turizmus keretében a városunkba látogatók számára a helyi kultúra 
hagyományainak, értékeinek bemutatása. Ennek érdekében együttműködés az 
idegenforgalommal, turizmussal hivatásszerűen foglalkozó szervezetekkel. 
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(6) Meglévő testvérvárosi kapcsolatok (a szlovákiai Várhosszúrét, az olaszországi Gradisca 
d’ Isonzo és a romániai Gernyeszeg) ápolása, fejlesztése, erkölcsi- és lehetőség szerinti 
anyagi támogatása. Diák-, művészeti- és civil cserekapcsolat ösztönzése. 

 
12.§ 

 
(1) Ibrány Város Önkormányzata a közművelődési alapellátás biztosítása érdekében 

közművelődési intézményt tart fenn és működtet. 
(2) A közművelődési intézményben a feladatok szakszerű ellátása érdekében szakembereket 

foglalkoztat. 
 

13. § 
 

(1) A város művészeti csoportjainak intézményeken keresztül való támogatása, részükre 
bemutatkozási, fellépési alkalmak felkínálása. 

(2) A helyi médiában lehetőséget teremt a város közművelődési és közéleti tevékenységének 
bemutatására, megismertetésére. 

(3) Az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményben lehetőség szerint internetes 
hozzáférés biztosítása. 

 
IV. FEJEZET 

 
A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei 

 
14.§ 

 
(1) Ibrány Város Önkormányzata a fentebb foglalt közművelődési feladatait: 

a) közművelődési intézmény fenntartásával, 
b) közművelődési megállapodás(ok) megkötésével, 

(2) Ibrány Város Önkormányzata közművelődési feladatait a részben önálló gazdálkodású 
Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár, mint költségvetési szerv fenntartásával és 
működtetésével látja el, annak alapító okiratában, valamint Szervezeti és Működési 
Szabályzatában foglaltak szerint. 

(3) Az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár szakmailag önállóan minden tárgyévet 
követő január 31-ig elkészíti a következő évre szóló munkatervét, és jóváhagyásra benyújtja 
az önkormányzat Képviselő-testületének. 

(4) Az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár közművelődési feladatait az intézmény 
Alapító Okiratában, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában részletesen 
meghatározottak alapján végzi. 

 
15.§ 

 
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény által el 

nem látható feladatok elvégzésére közművelődési feladat-ellátási megállapodást köthet 
jogi és természetes személyekkel.  

(2) Közművelődési feladat az (1) bekezdésben megállapított megállapodás keretében csak 
akkor látható el, ha azt az önkormányzati közművelődési intézmény a feladat jellegéből 
adódóan nem tudja ellátni. A feladat meghatározásakor először az önkormányzati 
intézmény útján történő feladatellátás lehetőségeit kell megvizsgálni, s csak annak negatív 
eredménye után lehet megállapodást kötni. 
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(3) Közművelődési megállapodással ellátandó feladatra a helyben szokásos módon nyilvános 
pályázatot kell kiírni a pályázati és a megállapodási feltételek pontos megjelölésével. A 
pályázati és az elbírálási határidő egyaránt 30 nap. 

 
 

V. FEJEZET 
 

A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése 
 

16. § 
 

(1) Az önkormányzat a közművelődési feladataival kapcsolatos alapítói, fenntartói, irányítói 
és döntési, valamint egyéb jogköreit a képviselő-testület, illetve átruházott hatáskörben az 
önkormányzat Közművelődési és Közoktatási Bizottsága, valamint a polgármester 
gyakorolja. 

 
(2) A képviselő-testület: 
a) kiadja a közművelődési és közgyűjteményi intézmények alapító okiratát, meghatározza 

alapfeladatait, valamint elfogadja a közhasznú társaságok alapító okiratát, tevékenységi 
körét, üzleti tervét, az éves beszámolót az 1959. évi IV. tv., az 1997. évi CXLIV. tv., és az 
1997. évi CLVI. tv. alapján, 

b) közművelődési feladat-ellátási megállapodást köt az önkormányzat kötelező és önként 
vállalt közművelődési feladatainak ellátására, 

c) jóváhagyja az intézmények fejlesztési tervét, éves költségvetését, 
d) ellátja az intézmény fenntartásával, felügyeletével, irányításával kapcsolatos 

jogszabályokban meghatározott feladatokat, 
e) biztosítja az intézmény fenntartásához szükséges szervezeti, személyi - szakképzettség -, 

anyagi és tárgyi feltételeket, 
f) figyelemmel kíséri az önkormányzat közművelődési intézményének szakmai munkáját, 

feladatellátását, 
g) szakmai beszámoló, tájékoztató keretében értékeli az intézmény tevékenységét, 

feladatvégzését. Külső szakértő közreműködésével értékelheti az intézmény szakmai 
tevékenységét, feladatellátását. 

h) biztosítja, hogy a lakosság, az önszerveződő közösségek megfelelő rendszerességgel és 
időtartamban igénybe vehessék az intézmények szolgáltatásait. 

 
(3) Az önkormányzat Közművelődési és Közoktatási Bizottsága: 
 
a) Véleményezi az  ágazathoz tartozó intézmények vezetői álláshelyre beérkezett pályázatokat 
b)Véleményezi a közművelődési intézmények alapító okiratának módosítását, az intézmény 

feladatainak ,szervezeti felépítésének átalakítását. 
c) javaslatot tehet kulturális és művelődés célú alapítvány létrehozására. 
d) Segíti a lakossági önszerveződések, egyesületek ez irányú tevékenységét. 
e) Ellenőrzi a városban folyó önkormányzati fenntartású intézmények munkáját és a 

közművelődési, helytörténeti honismereti /képtár,galéria/ tevékenységeket. 
f)  Szervezi és részt vesz a városi ünnepélyek és megemlékezések lebonyolításában. 
g) részt vesz a közművelődési célok, a feladatellátás és formáinak meghatározásában. 
h) közreműködik a kulturális, művészeti intézmények belföldi és külföldi 

kapcsolatrendszerének alakításában, fejlesztésében, 
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i) véleményezi az önkormányzat fenntartásában működő közművelődési intézmények éves 
munkatervét, feladattervét, 

j) előzetesen állást foglal, véleményt nyilvánít a képviselő-testület közművelődési feladatait 
érintő döntéstervezetekről, 

k)részt vesz a rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásának ellenőrzésében, 
figyelemmel kíséri jelen rendelet alkalmazását. 

 
(4) A polgármester 
a) folyamatosan figyelemmel kíséri - a Polgármesteri Hivatal útján - az intézmény alapító 

okiratában, valamint szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatainak 
végzését, az intézmény működését, pénzügyi-gazdasági tevékenységét. 

b) folyamatosan ellátja - a Polgármesteri Hivatal útján - a feladatellátás szakmai 
irányításával, szervezésével, szabályozásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, 
valamint a felügyeleti szerv vezetőjeként az azzal kapcsolatos költségvetési gazdálkodási - 
tervezési, előirányzat-gazdálkodási, előirányzat-módosítási, beszámolási, pénzügyi 
ellenőrzési - teendőket, ha jogszabály másként nem rendelkezik, ill. jogszabály más szerv 
feladat-és hatáskörébe nem utalja. 

 
 

VI. FEJEZET 
 

A közművelődési feladatellátás finanszírozása 
 

17. §. 
 

(1) Az önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása 
a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív támogatás, a központosított 
előirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, alapítványi 
forrásokból pályázati úton elnyert összeg. 

 
(2) Az önkormányzat fenntartásában működő közművelődési intézmény – az alábbi 

felsorolásban rögzített – költségeinek fedezetét az állami és önkormányzati forrásokból az 
önkormányzat éves költségvetésében biztosítja: 

a) az intézmény üzemeltetésének, az épületek működőképessége megőrzésének, műszaki 
és technikai feltételei korszerűsítésének költségeit, a mindenkori költségvetésben 
biztosítható kereteken belül, 

b) az intézmény alapfeladataiban meghatározott tevékenységek ellátásához a 
jogszabályok alapján meghatározott és szükséges közalkalmazotti illetmények 
fedezetét, a mindenkori költségvetési kereteken belül, 

c) az egyes kulturális rendezvények szervezéséhez szükséges szakmai munka 
költségeinek, a költségvetési rendeletben meghatározott részét. 

 
(3) A közművelődési feladatok ellátásának forrásai a központi és a minisztériumi költségvetési 

támogatások, valamint az érdekeltségnövelő minisztériumi pályázati pénzeszközök. 
További forrás a szolgáltatásokért szedett díj, valamint természetes és jogi személyek, 
szervezetek pénzügyi támogatása. 

 
(4) A közművelődési feladat finanszírozását szolgálja a közművelődési intézménynek az 

önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott költségvetése. 
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(5) Az önkormányzat költségvetésében – anyagi lehetőségeihez mérten - biztosíthatja a helyi 
közművelődési támogatásokról szóló pályázatok önrészét. 

 
 
 

VII. FEJEZET 
 

A közművelődési feladatellátás tárgyi, személyi feltételei 
 

18. §. 
 

(1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja az általa 
fenntartott közművelődési, közgyűjteményi intézmény alapító okiratában megjelölt és 
használatba adott - az önkormányzat tulajdonát képező - ingatlanokat, gondoskodik a 
meglévő infrastruktúra fejlesztéséről, a személyi és tárgyi feltételekről. 

(2) Az önkormányzat biztosítja az intézmény használói számára a helyszínek, valamint a 
tárgyi feltételek, technikai eszközök igénybevételét. A használatra vonatkozó részletes 
szabályokat az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzata tartalmazza. 

(3) Az önkormányzat a közművelődési törvény 93. és 95. §-aiban foglaltak alapján az e 
rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátásához szükséges szakemberek 
számát - a központi jogszabályok figyelembe vételével - az önkormányzati fenntartású 
közművelődési intézményei esetében az éves költségvetési rendeletében határozza meg. 

(4) Az 1997. évi CXL törvény 93-94 §-nak rendelkezései szerint az önkormányzati fenntartású 
muzeális intézményekben, nyilvános könyvtárakban, és közművelődési intézményekben 
alkalmazottként csak: 

a) büntetlen előéletű, 
b) a munkakör betöltéséhez jogszabályban meghatározott végzettséggel és 

szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazható. 
 

A szakképesítés alól jogszabályban meghatározott módon felmentés adható. 
 

 
VIII. FEJEZET 

 
Záró rendelkezések 

 
19. §. 

 
Jelen rendelet 2008. január hó 01. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a helyi 
közművelődésről szóló 9/2000 (IV. 28.) KT. sz. rendelet hatályát veszíti. 
 
 
Ibrány, 2007.december 18. 
 
 
 

Berencsi Béla   Bakosiné Márton Mária  
polgármester    jegyző 


