
 

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV. 30.) rendelete  
a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról 

 
Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 77. §-a alapján – a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek, 
valamint a település lehetőségeinek, a helyi sajátosságoknak figyelembevételével – a helyi 
közművelődési tevékenység önkormányzati támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 
A rendelet hatálya 

1. § 
 

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

személyekre, 
- az önkormányzat közművelődési intézményére, közösségi színtereire, alkalmazottaira, 
- a rendelet által szabályozott, közművelődési megállapodás útján támogatott szervezetekre, 
- a képviselő-testületre és szerveire, a polgármesteri hivatalra. 
 

A helyi közművelődési célok és feladatok  
2. § 

(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során feladatának tekinti: 
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny-, önképző-, szakképző tanfolyamok, mentális 

kultúrát-, önismeretet növelő, életminőséget és életesélyt javító, képességfejlesztő és 
tanulási-, felnőttoktatási lehetőségeket, a humán erőforrás fejlesztés segítését; 

b) a lakosság ismeretszerző-, amatőr alkotó és előadóművészi művelődési közösségeiknek-, 
az amatőr művészek és alkotótáborainak támogatását; 

c) a közművelés eszközrendszerével elősegíteni a lakosság és a helyi közösségek közötti 
kapcsolatfelvételt, továbbá ismertetni-, népszerűsíteni a településen működő Civil 
közösségeket; 

d) a lakosság kulturális műveltségének fejlesztését, melyet színházi előadások-, 
hangversenyek-, képzőművészeti kiállítások-, filmvetítések-, irodalmi esetek-, könyv- és 
folyóirat olvasási lehetőségek folyamatos biztosításával kívánja elősegíteni; 

e) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, megértetése; 

f) a közművelődés eszközeivel a nemzeti, világi, egyházi ünnepek, évfordulók közismertté 
tételével, élményszerűségének növelésével elérni az itt élők ünnepi kultúrájának 
kialakítását; 

g) a rekreáció (üdülés, pihenés, felfrissülés) helyi lehetőségeinek megteremtését. 
(2) Téglás város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi közművelődési szokások gondozása, gazdagítása során: 
a) éves munkaterv keretében kell meghatározni a település helytörténetét bemutató, a 

kulturális hagyományokat felelevenítő, a helyi művészeti értékekre figyelmet felhívó 
rendezvények körét;  

b) az Önkormányzatunk támogatja a helyismereti, környezet-, természetvédő mozgalmakat, a 
lokálpatriotizmus erősítése érdekében; 

c) a Városi Helytörténeti Kiállítóterem meglévő gyűjteményét folyamatosan gondozni-, és 
gyarapítani kell.  

(3) Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a különböző kultúrák közötti kapcsolatok 
kiépítését és fenntartását, különös tekintettel az Európai Unió tagországaira. Ennek során: 
a) törekszik a szomszéd és más népek, testvérvárosaink kultúrájának megismertetésére 

településünk lakosaival; 



b) támogatja a helyi közösségek programjainak bemutatkozását a testvérvárosokban; 
c) kiemelt feladatnak tekinti az idegenforgalom, a turizmus keretében városunkba látogatók 

számára a település kulturális hagyományainak, értékeinek bemutatását. 
(4) Az Önkormányzat meglévő létesítményeivel, és azok folyamatos fejlesztésével lehetőséget 

biztosít a szórakozás kulturált lehetőségeire és a testkultúra fejlesztésére. 
 

A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei 
3. § 

(1) Az önkormányzat a rendelet 2. §-ában foglalt feladatai ellátása érdekében közművelődési 
intézményt működtet, közösségi színtereket biztosít. 

a) A közművelődési feladatokat elsősorban a Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
és annak keretein belül működő Helytörténeti Kiállítóterem, Rendezvényterem és a Városi 
Mozi útján látja el. 

b) A szervezési, irányítási, ellenőrzési feladatok, és a testvérvárosi kulturális kapcsolatok 
támogatása − a Polgármesteri Hivatal feladatai.     

c) A Művelődési- Oktatási- Sport- Közrend- és Közbiztonság Bizottság feladata az éves 
közművelődési program összeállítása, és a végrehajtás értékelése.  

d) A feladatok ellátásába − tevékenységi körükbe illeszkedően − szerepet kell vállalniuk az 
önkormányzati fenntartású alábbi intézményeknek:   
- II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola, 
- Városi Óvoda,  
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és Bölcsőde, valamint 
- Szociális Gondozási Központ.  

(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok szakszerű ellátása érdekében szakirányú 
felsőfokú végzettséggel rendelkező kulturális menedzsert foglalkoztat. 

(3) Az önkormányzat biztosítja a Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény működtetéséhez 
szükséges – jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő – számú szakember 
foglalkoztatását, támogatja továbbképzésüket. 

 
Az önkormányzati közművelődési feladatok finanszírozási formái 

4. § 
(1) A közművelődési feladatok ellátásához a költségvetési törvény által biztosított normatív állami 

hozzájárulást az Önkormányzat − lehetőségeihez mérten az éves költségvetési rendeletében − 
kiegészíti.  

(2) A 2. §-ban felsorolt közművelődési feladatok ellátásából részt vállalókat az önkormányzat – 
alkalmanként – pénzügyi támogatásban részesíti. 

 
A helyi közművelődési megállapodások 

5. §   
(1) Az önkormányzat a bármely intézménnyel, szervezettel és magánszeméllyel − az e rendeletben 

meghatározott közművelődési feladatok végrehajtására − közművelődési megállapodást köthet. 
(2) A közművelődési megállapodás megkötésének kezdeményezését pályázati formában a 

Művelődési- Oktatási- Sport- Közrend- és Közbiztonsági Bizottsághoz kell eljuttatni. A 
bizottság a pályázat elbírálásához közművelődési szakértő véleményét is kikérheti.  

(3) A közművelődési megállapodás megkötésére vonatkozó javaslatot a Művelődési- Oktatási- 
Sport- Közrend- és Közbiztonsági Bizottság terjeszti a Képviselő-testület elé. 

 
Az együttműködő partnerek 

6. § 
Az önkormányzat a közművelődési feladatainak eredményes ellátása érdekében együttműködik: 
a) a településen tevékenykedő szervezetekkel: Mozgáskorlátozottak Helyi Szervezete, Napsugár 

Nyugdíjas Klub, Bek Pál Kertbarát Kör, Városi Polgárőr Szervezet,  
b) a kulturális ágazat megyei és országos irányítóival,  



c) a kulturális élet szakmai tanácsadó, érdekvédelmi szervezeteivel, 
d) a településen működő egyházakkal: görög katolikus, református, római katolikus,  
e) a kommunikációs szervezetekkel: Városi Képújság, 4-SSSS Rádió,   
f) a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal,  
g) a Kölcsey Ferenc Megyei Közművelődési Intézettel (mint Közművelődési Szakmai Tanácsadó 

és Szolgáltató Intézménnyel), 
h) a testvérvárosokkal: Affalterbach (Németország), Fulnek (Csehország), Ludwin 

(Lengyelország). 
 

Záró rendelkezések 
7. § 

(1) E rendelet 2004. május 1-jén lép hatályba.  
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidőben a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 

9/1999. (III. 30.) Tö. sz. rendelet hatályát veszti. 
 

Téglás, 2004. április 28. 

 

 

   C s o b á n   József    V a t a i   Imréné 
                              polgármester            jegyző  
 
 
 
Kihírdetési Záradék: 
 
A rendeletet 2004. …………………-én kihirdettem. 
   
 
 
Téglás, 2004. ……………..           ___________________ _ 
           Vatai Imréné 
                jegyző 


