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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
43/2007. (XII. 21.) Kt. rendelete

a helyi közművelődésről 

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. §/1/ bekezdés, valamit a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján a helyi közművelődésről a következő rendeletet alkotja. 

I. fejezet

A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei 

1. §

(1) Az önkormányzat Tapolca Város minden polgárának és közösségének biztosítja a
kultúrához való jogot és lehetőséget. 

 (2) Az önkormányzat a rendeletben vállalt közművelődési feladatait elsősorban az általa 
fenntartott közművelődési intézmények működtetésével biztosítja, támogatási elveit úgy 
alakítja, hogy minden értékes művészeti, kulturális törekvést segítsen – a mindenkor hatályos 
költségvetési rendeletének keretein belül.

(3) 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 rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya kiterjed:
(1) Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő közművelődési, közgyűjteményi 
tevékenységet végző szervezetekre, intézményekre- amelyek jelen Rendelt 6. § tartalmazza- 
és a közművelődésben részt vevő valamennyi természetes és jogi személyre, az önkormányzat 
képviselő-testületére, bizottságaira,
(2) a városban működő nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények; civil 
szervezetek, egyházak, kisebbségi önkormányzatok,  művészeti csoportok, vállalkozók, 
gazdasági társaságok által – közművelődési megállapodás keretében – bonyolított 
tevékenységekre, feladatokra,

(3) a (2) bekezdésben nem szerepelő egyéb szervezetek, intézmények – önkormányzat által 
támogatott – kulturális, közművelődési célú feladatvállalásaira. 
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II. fejezet

A rendelet célja

3. §

Jelen rendelet célja, hogy meghatározza Tapolca Város Önkormányzatának közművelődési 
feladatait, a feladatellátás módjait, szervezeti formáját, finanszírozását.

III. fejezet

Helyi közművelődési feladatok 

4. §

Tapolca Város Önkormányzata a közművelődés körébe tartozó feladatait az 1997. évi CXL. 
törvény 76. §-ának (2) bekezdése szerint látja el:

A feladatellátás során:
a) gondoskodik a saját fenntartású Wass Albert Könyvár,Múzeum és Közművelődési 

Központ, mint közgyűjteményi és közművelődési intézmény folyamatos 
működtetéséről, a szakmai szolgáltatások rendszeres fejlesztéséről, 

b) az intézményi és szakmai önállóság tiszteletben tartásával épít az önkormányzati és
nem önkormányzati fenntartású intézményekre, a civil szervezetekre, a kulturális célú
tevékenységeket végző gazdasági vállalkozásokra, lehetőségeihez képest támogatja 
mindazon egyéni, intézményi és helyi közösségi kezdeményezéseket, amelyek
színesítik, gazdagítják Tapolca város kulturális életét,

c) működteti a Városi Mozit, amely alapfunkciója mellett helyet biztosít 
pódiumrendezvényeknek, civil szervezetek társas összejöveteleinek,

d) működteti a Tamási Áron Művelődési Központot, benne lehetőséget teremt kulturális 
estek, ismeretterjesztő előadások, konferenciák, tanácskozások, tájékoztatók, bálok, 
fogadások, kiállítások, tanfolyamok lebonyolítására, civil szervezetek
rendezvényeinek megtartására,

e) működteti a Városi Rendezvénycsarnokot, amely programjaival biztosítja a település 
kulturális programjainak szélesítését, közösségi teret nyújt a közoktatási
intézményeknek, és rendezvényeivel növeli a városba látogatók számát.
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IV. fejezet

Helyi közművelődési feladatok ellátásának módja 

5. §

(1) Iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző, felnőttoktatási lehetőségek 
megteremtését az önkormányzat bemutatók, önismereti fejlesztő alkalmak, tanfolyamok, 
konzultációk, fórumok formájában valósítja meg.

(2) A helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása a település szellemi, művészeti 
értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése érdekében az önkormányzat
közreműködik abban, hogy Tapolca és térsége közösségi kulturális értékei közismertté 
váljanak.
a) Városunk felnőtt és gyermek művészeti csoportjai rendszeresen szerepeljenek olyan 

élő és a média által is közvetített rendezvényeken, melyek Tapolca rangját emelik. 
Ennek megteremtése az önkormányzat és a művészeti csoport feladata. 

b) Tapolca várossá nyilvánításához kapcsolódó ünnepség programjaként az
önkormányzat szervezzen találkozót azon városunkhoz kötődő személyiségek részére, 
akik a művészet, a tudomány, a sport és a szellemi élet egyéb területén sikereket értek 
el.

c) Fontos feladat a kistérségi települési hagyományok megismerése, megismertetése. Az
önkormányzat és a környező települések rendezvényekkel, művészeti csoportok 
kölcsönös fellépéseivel segítik elő ezek fejlesztését. 

(3) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi közművelődési, 
közoktatási intézményeknek aktív szerepet kell vállalniuk március 15-e, augusztus 20-a,
október 23-a, valamint a nemzetiségek ünnepeinek megszervezésében.

(4) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységéhez az 
intézményhálózat helyiséget biztosít és közreműködik abban, hogy a kiemelkedő 
tehetségű helyi alkotók közismertté váljanak, részükre kiállítási lehetőséget teremt. Az 
önkormányzat szorgalmazza az önképző tevékenységet segítő pályázatokon való 
részvételt.

(5) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi érdekének, érdekérvényesítésének
kibontakozása érdekében az önkormányzat támogatja az alkotó, öntevékeny művészeti 
tevékenységet elősegítő civil szervezeteket. 
a) Az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményeket az egyházak és a 

lakosság önszerveződő közösségei – előzetes egyeztetés alapján –igénybe vehetik. 
b) Az önkormányzat és irányítása alatt működő közművelődési intézmények kiemelt 

hangsúlyt fektetnek az ifjúság érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek 
gondozására és e téren kapcsolatot tartanak a közoktatási intézményekkel.

(6) A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartása érdekében a művelődési 
intézmények együttműködési, művelődési, tájékoztatási alkalmakat alakítanak ki a helyi 
lakosság különböző tevékenységű, korú, nemű, nemzetiségű, világnézetű közösségei 
között.
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a) Testvérvárosaink művészeti együttesei, csoportjai Tapolca bemutatkozása, illetve a 
tapolcai művészek külföldi fellépése elősegíti egymás kultúrájának és a máshol élő 
emberek életének megismerését.

b) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a polgárok tájékoztatásához, közösségi 
művelődéséhez biztosítja az esztétikus környezetet és infrastruktúrát. 

c) A művelődési és oktatási intézmények a lakosság különleges értékei bemutatásához, 
cseréjéhez évi rendszerességgel lehetőséget biztosítanak. Kapcsolatot építenek ki a 
helyi újság, rádió, televízió szervezőivel, szerkesztőivel. 

(7) Az önkormányzat a helyi közművelődési feladatok ellátásában igényt tart a civil 
szervezetek, kulturális tevékenységet folytató közösségek, magánszemélyek
közreműködésére. A szervezetekkel, magánszemélyekkel, valamint kulturális tevékenységet 
is végző gazdasági vállalkozásokkal a tevékenységük végzésére közművelődési 
megállapodást köt. (A megállapodás kötelező adattartalmát e rendelet 1. sz. melléklete 
tartalmazza.)

V. fejezet

A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei 

6. §

(1) Tapolca Város Önkormányzata a kötelező közművelődési feladatainak ellátását az 
alábbi önkormányzati intézményben végzi:

a) Wass Albert Könyvtár, Múzeum és Közművelődési Központ 

 (2) Működteti a Városi Rendezvénycsarnokot és a Városi Mozit. 

VI. fejezet

A közművelődés finanszírozása 

7. §

(1) Tapolca Város Önkormányzata jelen Rendelet 6. §-ban felsorolt közművelődési 
intézményeket működteti, és részükre szakmai munkájukhoz éves költségvetésében a forrást 
biztosítja. Forrását az önkormányzati saját bevételek, a központi költségvetésből származó 
normatív állami hozzájárulás, továbbá valamennyi e tárgyban pályázati úton elnyerhető 
támogatás képezi.

(2) Tapolca Város Önkormányzata részben támogatott közművelődési feladataira a város 
mindenkori éves működési költségvetésének legfeljebb 0,5 %-át, de legkevesebb 5.000.000,- 
Ft-ot, azaz ötmillió forintot közművelődési támogatást biztosítja. Ennek elosztását, az 
önkormányzat által meghirdetett pályázat alapján, a Képviselő-testület a Család-, 
Egészségügyi-, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság hatáskörébe utalja. 
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VII.

A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése 

8. §

(1) Az önkormányzat a jogszabályok kereti között felügyeli és ellenőrzi közművelődési 
intézményeit és az általa alapított közhasznú társaságot. Az önkormányzat által kulturális
célra biztosított támogatások, pályázati források felhasználásának ellenőrzéséről az Család-, 
Egészségügyi-, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság útján gondoskodik.  

(2) A közművelődési megállapodás alapján végzett tevékenység végrehajtásának ellenőrzését 
a közművelődési megállapodásban kell rögzíteni. 

VIII. fejezet

Záró rendelkezések

9. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2)  A rendelet hatálybalépésével Tapolca Város Képviselő-testületének 46/2004. (XI. 02.) Kt.
rendelete hatályát veszti.

Jogharmonizációs záradék

10. §

Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás 
tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvényben kapott felhatalmazás alapján, megteremtette az összhangot. Az Európai
Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.  

Tapolca, 2007. december 20.

Ács János polgármester nevében:

Sólyom Károly sk. Dr. Imre László sk.
 alpolgármester jegyző 

Kihirdetve: 2007. december 21.
Dr. Imre László sk.

  jegyző 
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1. sz. melléklet

Kötelező adatok  
közművelődési megállapodás megkötéséhez 

1. A megállapodó felek pontos adatai.
2. Az ellátandó feladat pontos rögzítése.

3. A feladat ellátásával kapcsolatos kötelezettségek és vállalások rögzítése (pl. épület,
helyiség, eszközök, gépek, berendezések leltár szerinti felsorolása, esetleg érték
szerinti megállapítása.)

4. A tevékenység illetve a szolgáltatás helyszínének, időtartamának, a nyitva tartás 
rendjének meghatározása. A vonatkozó jogszabályok, közöttük az önkormányzat
rendeleteinek betartására történő figyelemfelhívás. 

5. A szolgáltatást igénybe vevő lakossági kör rögzítése (pl. a létszám meghatározásával 
vagy más módon.)

6. Annak rögzítése, hogy mely szolgáltatás igénybe vétele ingyenes, s melyekért fizetnek
díjat.

7. A feladatellátásért a feladat ellátójának járó díj és a megfizetés módjának rögzítése.

8. A szolgáltatás ellátásában közreműködő személyek jogszabály szerinti 
szakképzettségének biztosítása.

9. A megbízás időtartamának határozatlan idejű, vagy (napok meghatározásával) 
határozott idejű rögzítése. A szolgáltatás megkezdésének pontos megállapítása. 

10. A rendes és rendkívüli felmondási szabályok meghatározása.

11. A megállapodás teljesítéséről szóló beszámolás és elszámolás módjának pontos 
meghatározása. Annak rögzítése, hogy az önkormányzat szakértői közreműködést is 
igénybe vehet a feladatellátás minőségének vizsgálatára. 

12. A kapcsolattartó személyek kijelölése.

13. A megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő 
rendelkezésének vállalása.

14. A megállapodás érvényességének feltételei.

15. Dátum, hiteles aláírások.
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