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 Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  

22/2019. (IX. 6.) önkormányzati rendelete  
A közm űvelődésről 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. A rendelet célja 

 
1. § (1) A rendelet célja, hogy Hatvan város polgárainak érdekeit szem előtt tartva, a helyi 

társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével 
rendeletben határozza meg az önkormányzat közművelődési feladatait, az ellátandó 
közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját és mértékét. 

(2) Az önkormányzat elismeri, hogy Hatvan város minden polgárának joga van kulturális 
örökségük megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi 
fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges 
esélyegyenlőséghez. Ezek biztosítását az önkormányzat felelősségteljes kötelező 
feladatának tekinti. 
 

2. A rendelet hatálya 
 

2. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén található 
közművelődési intézményekre, azok fenntartójára, működtetőjére, és az alkalmazottakra, 
valamint minden olyan szervezetre, amely közművelődési megállapodás alapján 
közművelődési feladatot lát el. A rendelet hatálya kiterjed továbbá a közművelődési 
szolgáltatást igénybe vevőkre is. 
 

3. A település közm űvelődési feladatainak meghatározása 
 

3. § Hatvan Város Önkormányzata az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat 
biztosítja: 

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) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 
f) a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, 
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

 
 

4. A közm űvelődési feladatellátás módja, formája, mértéke 
 

4. § (1) A település közművelődési feladatait önkormányzati fenntartású közművelődési 
intézmény, a Grassalkovich Művelődési Ház (törzskönyvi azonosító: 789796) 
működtetésével, illetve közművelődési megállapodás útján látja el.  

(2) A közművelődési feladatellátásban részt vehetnek egyéb, nem önkormányzati 
fenntartású intézmények, és más nevelési-, oktatási- és közművelődési intézmények is. 
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(3) A közművelődési  feladatellátásban – felkérésre vagy pályázat útján - egyedi 
megállapodás alapján, kiegészítő jelleggel nem önkormányzati fenntartású intézmény, civil 
szervezet, természetes vagy jogi személy (a továbbiakban együtt: feladatellátó) is részt 
vehet. 
 

5. A közm űvelődési megállapodás 
 

5. § (1) Hatvan Város önkormányzata figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
közművelődési törvény) 79. § (2) bekezdésében foglaltakra a közművelődési feladatok 
ellátására közművelődési megállapodást köthet. 

(2) Közművelődési megállapodás a 3. §-ban meghatározott közművelődési feladatok 
ellátására olyan, a közművelődési törvény követelményeinek megfelelő feladatellátóval 
köthető, amelynek igazolt módon nem áll fenn köztartozása. 

(3) A közművelődési megállapodás megkötése előtt a feladatellátó köteles az 
alapszabályában, alapító okiratában, vagy tevékenységi körei közt meghatározott 
közművelődési célt, tevékenységet, vagy az általa nyújtandó közművelődési 
alapszolgáltatást hiteles dokumentummásolattal és legfőbb döntéshozó szervének a 
feladatellátás szándékáról szóló nyilatkozatával igazolni. 

(4)  A közművelődési megállapodás megkötésére a képviselő-testület jogosult. 
(5) Az önkormányzattal közművelődési megállapodást kötött feladatellátó közművelődési 

tevékenységéről a képviselő-testület munkaterv szerinti márciusi ülésén köteles beszámolni. 
(6) A közművelődési megállapodást a helyben szokásos módon kell közzétenni. 

 
6. Az önkormányzat közm űvelődési feladatainak finanszírozási formái 

 
6. § (1) A képviselő-testület a közművelődési tevékenység finanszírozásához szükséges 

pénzügyi feltételeket az állami feladatfinanszírozásból, a központi érdekeltségnövelő 
támogatásból, saját bevételeiből és pályázatokon elnyert forrásokból biztosítja. 
(2) Hatvan Város Önkormányzata a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. 
(IV.1.) önkormányzati rendelet alapján pályázati eljárás keretében biztosít támogatást a 
közművelődési feladatellátásban részt vevő civil szervezetek és egyházközségek számára. 
 

7. A közm űvelődési feladatokban együttm űködő partnerek 
 

7. § (1) Az önkormányzat a rendeletében meghatározott közművelődési feladatok 
megvalósításában együttműködik az azonos érdekű, tevékenységű támogató, kiegészítő 
partnerekkel, az anyagi lehetőségeket gyarapító gazdasági szervezetekkel, más 
önkormányzatokkal. 

(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik 
továbbá: 

a) a köznevelési intézményekkel, 
b) az egyházközségekkel, 
d) a nemzetiségi önkormányzattal, 
c) kulturális tevékenységet végző társadalmi és civil szervezetekkel. 
(3) Az együttműködő partnerek az együttműködés keretében biztosítják az információk 

cseréjét, támogatják a város érdekét szolgáló kezdeményezések kidolgozását, 
megvalósítását. 
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8. Záró rendelkezések 
 

8. § (1) Ez a rendelet 2019. szeptember 15-én lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a közművelődésről szóló 16/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet. 
 
 
Hatvan, 2019. szeptember 5. 
 
 
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 
 


