
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

21/2010. (V.31.) önkormányzati
r e n d e l e t e

az önkormányzat  közművelődési feladatairól 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás, 
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL törvény 79 § (1) bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el.

A rendelet célja

1. § (1) A rendelet  célja, hogy a Várpalotán élők és idelátogatók művelődési és kulturális
szükségleteinek  figyelembevételével  a  lehetőségek  és  hagyományok  alapján  egységes
alapelvek  szerint  határozza  meg  Várpalota  Város  Önkormányzatának  közművelődési
tevékenységét, annak szakmai és finanszírozási elveit, az ellátás feltételeit és módját.
(2)Várpalota Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja,  hogy a
közművelődéshez  való  jog  gyakorlását  közérdeknek,  a  közművelődési  tevékenységek
támogatását  közcélnak  tartja.  A  közművelődést  olyan  értékhordozó  közösségi
tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az
önkormányzati  feladatvállalást  és azok megvalósításában részt  vevő gazdasági  társaságok,
intézmények és szervezetek támogatását.
(3)  Az Önkormányzat  feladatának  tekinti  az  intézményi  feltételek  biztosítását,  a  szakmai
tevékenység és az intézmények megfelelő szintű működését. Gondoskodik a közművelődési
feladatok  ellátásához  szükséges  színterek,  ingatlan  háttér  és  infrastruktúra  feltételeinek
megteremtéséről, a már meglévő ingatlan háttér felújításáról, fejlesztéséről.

A feladatok ellátásának alapelvei

2. § a.) A város közművelődési fontos feladata a települési identitástudat kialakítása, erősítése
a művelődés eszközeivel. 
b)Az Önkormányzat a közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott intézmények
útján  látja  el  vallási,  politikai  vagy  világnézeti  szempontból  kiegyensúlyozott  értékek
közvetítésével. 
c)Az  Önkormányzat  közművelődési  megállapodást  köthet   törvényben,  illetve  jelen
önkormányzati  rendeletben  meghatározott  közművelődési  feladatok  ellátása  céljából,  a
törvény  követelményeinek  megfelelő  jogi  személlyel,  jogi  személyiség  nélküli  gazdasági
társasággal, magánszeméllyel.
d) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat igényli, és lehetőségeihez
mérten  segíti  a  civil  közösségeket,  szervezetek,  magánszemélyek,  illetve  más  kulturális
tevékenységet is végző vállalkozások közreműködését. 
e)  A  város  minden  lakosa  jogosult  igénybe  venni  az  Önkormányzat  közművelődési
intézményeinek  szolgáltatásait,  és  az  Önkormányzat  által  kötött  közművelődési
megállapodásokban meghatározott szolgáltatásokat. 
f) Az Önkormányzat és intézményei a közművelődési lehetőségekről



fa) a helyi sajtón, kábeltelevízión, valamint
fb) plakátok, szórólapok, műsorfüzetek útján

tájékoztatást adnak a város lakossága részére. 

A rendelet hatálya

3. § E rendelet hatálya Várpalota Város Önkormányzat közigazgatási területén
az Önkormányzat szerveire,
a) az Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményekre, melyek felsorolását

a rendelet 7.§-a, feladataikat az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
b) mindazon  közművelődési  intézményekre,  társadalmi  és  civil  szervezetekre,

egyházakra,  társulásokra  és  magánszemélyekre,  amelyekkel,  illetve  akikkel  az
Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  közművelődésről  szóló  1997.  évi  CXL
törvényben meghatározott közművelődési feladatokra megállapodást (közművelődési
megállapodást) köt.

Az Önkormányzat által vállalt közművelődési feladatok

4. § (1) Az Önkormányzat feladatának tekinti,  hogy – Várpalota művelődési, kulturális és
hagyományaira, valamint a városban működő intézmények, civil szervezetek és polgárok
tevékenységére alapozva – segítse: 

a) a város kulturális értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, ápolását,
kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő kulturális tevékenységét, 

b) a város vonzerejének lakosságmegtartó képességének növelését, a civil társadalom
önszerveződő  tevékenységének  erősítését,  a  városi  lakosok  életminőségének,
életesélyeinek javítását, 

c) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését, 
d) az  iskolai,  az  iskolarendszeren  kívüli  képzések,  felnőttoktatás  egyes  formáinak

intézményesülését, a közművelődés feladatrendszerében, 
e) a gyermekek és fiatalok művészeti, művelődési és közösségi életét, 
f) a város környezeti, szellemi, művészeti hagyományainak feltárását, megismertetését,

a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását, 
g) az  egyetemes,  nemzeti,  a  nemzetiségi  és  kisebbségi  kultúrák  megismertetését,

gyarapítását, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását, 
h) környezeti kultúra javítását, városesztétikai kultúra fejlesztését, 
i) a  helyi  társadalom  kapcsolatrendszerének  fejlesztését,  közösségi  életének

érdekérvényesítését, 
j) a szabadidő kultúrált és művelődési célú eltöltését, 
k) ismeretszerző, amatőr és alkotó közösségek működését és tevékenységét, 
l) közhasznú  kulturális  információs  szolgáltatásokat,  helyi  művelődés  szociológiai

kutatásokat, 
m)egyéb,  az  Önkormányzat  által  támogatandónak  minősült  művelődési  formákat,

kulturális tevékenységet. 
(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatait éves feladatterv alapján végzi, mely tárgyévre
vonatkozóan a közművelődési feladatokat ellátó Szindbád Nonprofit Kft. éves munkatervére
épül, melyet a Képviselő- testület a tárgyévi költségvetésének elfogadásakor hagy jóvá. 

5.  § Az  Önkormányzat  annak  érdekében,  hogy  az  éves  feladatterv  kialakításába  és  ezek
megvalósításának  ellenőrzésébe  a  Város  lakosságának  képviseletét  biztosítsa,  Városi
Közművelődési Tanácsot (a továbbiakban: VKT) hoz létre és működtet. 



a) A VKT  tagjait a a Képviselő-testület egyszerű többséggel választja meg. 
b) A VKT tagjai közül egyszerű többséggel elnököt választ. 
c) A VKT állandó tagjai:
ca) a város vizuális kultúráját képviselő személy 
cb) a város környezeti kultúráját képviselő személy 
cd) a települési hagyományokat, népművészetet képviselő személy
ce) a városi intézményeket képviselő személy
cf) városi zenei hagyományokat képviselő személy
cg) fiatalok kulturális tevékenységét képviselő személy
ch)  a keresztény értékrendet képviselő személy

      ci) az önkormányzat részéről a közművelődést felügyelő városvezető,
  cj)  a Polgármesteri Hivatal közművelődési referense

d) A VKT eseti tagjai:
Esetenként meghívást kaphatnak, szavazati jog nélkül:

        da) a város azon díszpolgárai, akik ezt a címet közművelődési-kulturális tevékenységük
alapján nyerték el; 
        db( a városban lakó vagy Várpalotán hosszú időn át a közművelődés területén magas
színvonalú teljesítményt elért művészeti és közművelődési díjazottak;
        dc) az önkormányzat által kötött közművelődési megállapodásban érintett szervek és
szervezetek képviselői (Szindbád Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója; Krúdy Gyula Városi
Könyvtár igazgatója; a Szindbád Nonprofit Kft. közművelődési igazgatója)
        dd) HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Várpalotai Intézménye
képviselője;
        de) Trianon Múzeum Alapítvány képviselője;
        df) Vegyészeti Múzeum képviselője;
        dg) a városi kulturális alapítványok, egyesületeinek képviselői;
        dh) a megválasztott kisebbségi önkormányzatok képviselői;
        di) a Veszprém megyei Könyvtár képviselője;
        dj) a Laczkó Dezső Múzeum képviselője;
        dk)a Megyei Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmények képviselője;
        dl) a mozgáskultúra képviselője
        dj) a kisebbségi kultúra képviselője

e)  VKT  félévente  tartja  üléseit,  határozatait/döntéseit  egyszerű  szótöbbséggel  hozza,
szavazati joggal rendelkezik a VKT elnöke, valamint a VKT állandó tagjai. A szavazati
jog mértéke: tagonként 1-1 szavazat. 
f) A VKT ülésein áttekinti az Önkormányzat elmúlt időszakában folytatott közművelődési
és kulturális tevékenységét, véleményt alkot a következő időszak feladatairól. 
g)  A  VKT  egyebekben  meghatározza  és  elfogadja  saját  működési  szabályzatát,
működésének rendjét. 

A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

6.§ Az Önkormányzat a törvény 78. § (2) bekezdésben foglaltak szerint a rendelet 4.§-ban
felsorolt  feladatok  ellátása  céljából  működteti  a  Szindbád Nonprofit  Kft-t,  közművelődési
közalapítványt támogat, pályázatokat ír ki. 

7.§ (1)  Az  Önkormányzat  közművelődési  feladatainak  ellátása  érdekében  együttműködik
elsősorban: 

a) a Szindbád Nonprofit Kft-vel,



b) a Városi Közművelődési Tanáccsal, 
c)  a  város  területén  működő  nem  önkormányzati  fenntartású  közművelődési
intézményekkel,
d)  a  városban tevékenységet  folytató  közművelődési  célú  társadalmi  szervezetekkel  és
civil szervezetekkel, 

      e) a városban működő kisebbségi önkormányzatokkal, 
      f) a közművelődési feladatokat ellátó országos és fővárosi szervekkel, szervezetekkel; 
      g) a városban kulturális tevékenységet végző, illetve a városi székhelyű gazdasági 
           társaságokkal, magánszemélyekkel,
      h) Kistérségi Kulturális Kerekasztallal 

8.§ Az Önkormányzat – figyelemmel a rendelet 5. §-ban foglaltakra - a városi hagyományokat
figyelembe véve, alapító okirattal Szindbád Nonprofit Kft-t (a továbbiakban Kft.) működtet,
az alábbi művelődési intézményeiben:

1.) Jó Szerencsét Művelődési Központ
2.) Krúdy Gyula Városi Könyvtár
3.) Nagy Gyula Galéria
4.) Fodor Sára Tájház
5.) Inota Közösségi Ház (Faluház) 
6.) Ifjúsági ház
7.) Készenléti Lakótelep Közösségi Ház

      8.) Felsővárosi Kvártély- és Tájház
9.) Thuri Vár

9.§ Az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátásához a Kft. elsősorban az
alapító okiratában rögzített alapfeladatok teljesítésével járul hozzá.

(1) A Kft. október 15-ig a tárgyévet követő évre munkatervet készít.  A munkaterv a VKT
egyetértésével  -  a  tárgyévi  költségvetés  jóváhagyásakor  -  kerülhet  a  Képviselő-testület  és
bizottságai, részönkormányzatai elé.
(2) A Kft.  ügyvezetője  a tárgyévben, a Kft. által  végzett  tevékenységről,  a közművelődési

megállapodásban részt vevők pedig a megállapodásban rögzített feladatok teljesítéséről a
tárgyévet követő év március 15-ig írásban beszámolnak a VKT-nak és Várpalota Város
Önkormányzati Képviselő-testületének. 

A finanszírozás alapelvei

10.§ (1) Az Önkormányzat a Kft. 
  a) alaptevékenysége ellátásához,

b)  üzemeltetéséhez,  a  Kft.  által  működtetett  épületek  állagmegőrzésének,  műszaki  és
technikai korszerűsítésének költségeihez

hozzájárul a tárgyévi költségvetésében meghatározottak szerint, az elfogadott éves munkaterv
értelmében.  Amennyiben a Kft.  eltér  a munkatervben megfogalmazott  feladatoktól,  azokat
határidőre nem teljesíti, a fenntartónak jogában áll a finanszírozást visszatartani vagy elvonni.

(2) A Kft. a rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon hasznosításából, bérbeadásából, egyéb
tevékenységéből  származó  saját  bevételt  köteles  az  éves  üzleti  terv  összeállításakor
részletesen megtervezni.  A Kft. feladata  bevételeit  külső forrásból növelni  (pl.  pályázatok,
támogatások).



(3)  A közművelődési  feladatok finanszírozását  szolgálják  Várpalota  Város  Önkormányzati
Képviselő-testületének  a  városban  tevékenykedő  vagy városi  székhelyű  önszerveződő
közösségek számára kiírt pályázati felhívás. 

A Kft-ben alkalmazottak foglalkoztatásának egyes kérdései

11. § Az e rendelet hatálya alá tartozó Kft. a szervezeti és működési szabályzatában előírt
szakképesítéssel rendelkező személyeket alkalmazhat. 

A közművelődési megállapodások megkötésének feltételei

12.§ (1)  Az  önkormányzat  közművelődési  feladatainak  ellátásába  –  közművelődési
megállapodás megkötésével - az alábbi intézményeket, szervezeteket vonhatja be:
a) a Szindbád Nonprofit Kft
b) Várpalota területén működő nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények
c) az Önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú oktatási intézményei
d) közművelődési célú társadalmi szervezetek
e) közművelődési célú vállalkozások (gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek stb.).
(3)  A  közművelődési  megállapodás  kötelező  tartalmi  elemeit  a  rendelet  2.  melléklete
tartalmazza.

13. § A közművelődési megállapodást a város költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
elfogadását  követően,  az  előző  év  tapasztalatainak  figyelembe  vételével  kell  megkötni.  A
Képviselő-testület  a  szerződéstervezetet  a  VKT-ének megküldi  és  véleményét  a  szerződés
megkötésénél figyelembe veszi.

14. § (1) Azzal a társadalmi szervezettel lehet megállapodást kötni, amely:

a)    rendszeres közművelődési tevékenységet folytat
b)   Várpalota város területére érvényes bírósági bejegyzéssel rendelkezik, köztartozása nincs
c)    egyéni vállalkozóval csak akkor lehet közművelődési megállapodás kötni, ha felsőfokú 
közművelődési  végzettséggel  és  öt  éves  szakmai  gyakorlattal  rendelkezik,  és  nincsenek
köztartozásai
d)    gazdasági társasággal csak akkor lehet közművelődési megállapodást kötni, ha társasági
szerződésében szerepel a közművelődési tevékenység. Korlátolt felelősségű társaság  esetében
ügyvezetője, betéti társaság esetén legalább egy tagja felsőfokú közművelődési végzettséggel
rendelkező szakember.

15. §  (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:
a) a város területén működő oktatási intézményeivel
b) a városi székhelyű, helyben működő, közművelődési célú társadalmi szervezetekkel
c)  a városi székhelyű, kulturális tevékenységet is végző társaságokkal
d) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel
e) az egyházakkal
f) közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel
g)  a  hasonló  szakfeladatokat  ellátó  országos,  regionális,  térségi  intézményekkel,  civil
szervezetekkel.

A közművelődési tevékenység 



irányítása és ellenőrzése

16. § (1) A törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos
fenntartói felügyeleti és egyéb jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(2)  A Kft. szakmailag önállóan látja el tevékenységét az alapító okiratban foglaltak szerint.
Éves  munkatervében  rögzíti  konkrét  feladatait,  és  azok költségtervét,  amelyet  a  tárgyévet
megelőző október 15-ig elkészít, majd ezt követően véleményezésre benyújt a VKT-nak, és a
VKT egyetértésével döntésre Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete elé terjeszt.
(3)  A Kft.  munkájáról,  a közművelődési  megállapodásban részt  vevők a megállapodásban
rögzített  feladatok  teljesítéséről  a  Képviselő-testületnek  a  munkatervében  meghatározottak
szerint beszámolnak. 

Vegyes rendelkezések

17.  §  E  rendelet  2010.  június  1-jén  lép  hatályba,  egyidejűleg  hatályát  veszi  a  helyi
közművelődésről  szóló  12/2005.  (III.31.)  önkormányzati  rendelet,  és  az  azt  módosító
10/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelet.

V á r p a l o t a ,  2010. május 27.

Németh Árpád      Máténé dr.Ignácz Anita 
polgármester jegyző



1. melléklet
a 21/2010. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MŰKÖDTETETT NONPROFIT Kft FELADATA ÉS
TEVÉKENYSÉGI KÖRE

A  közművelődési  tevékenység  ellátására  létrehozott  Kft.  alaptevékenységét  a  muzeális
intézményekről, a nyilvános  ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény
előírásai alapján végzi.

A Kft. alapvető tevékenységi  körébe tartozó feladatok:

1./ Közművelődés – kötelező alapfeladat
2./ Kultúra, fesztiválok,(Várpalotai Napok, Vadászati nap, Mátyás az igazságos stb.)
3./ Tudományos konferenciák szervezése 
4./ Kommunikáció (kiadványok, nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatok,  
5./ Közgyűjteményi tevékenység – könyvtár működtetése

I. A Kft. főtevékenysége:

90.04 Művészeti kiegészítő tevékenység

     Kiegészítő, vállalkozási tevékenységek
93.29 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás
90.01   Előadó művészet
90.02 Művészeti kiegészítő tevékenység
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
91.02 Múzeumi tevékenység,
91.03   Történelmi hely, építmény működtetése  

                       55.90    Szálláshely szolgáltatás
47.61 Könyv kiskereskedelem
47.62   Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.78 Egyéb, máshova nem sorolt iparcikk
56.29 Egyéb, nyílt árusítású vendéglátás
70.20 Ingatlan bérbeadás
72.20 Társadalomtudományi humán kutatás,

fejlesztés
73.12 Médiareklám
74.84 Máshová nem sorolt egyéb gazdasági 

tevékenységet segítő szolgáltatás
85.10 Felnőtt- és egyéb oktatás
85.52   Kulturális képzés
59.14 Filmvetítés
90.03 Alkotó művészet

                                                           58.11   Könyvkiadás
58.14  Időszaki kiadvány kiadása
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II./ A Kft. feladatait, éves költségvetésének alapján az alább tervezett forrásokból oldja meg:
- önkormányzati támogatásból,
- pályázati bevételekből,
- szponzori támogatásokból,
- működési bevételekből.

III./ A Kft:

Térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatásai:

a) Az  intézmény  termeinek,  felszereléséinek,  berendezéseinek  és  az  alkalmazottak
munkájának  igénybevételével,  az  önkormányzati  intézmények,  kulturális  célú
közösségek  és  civil  szervezetek  számára  bevételt  nem  termelő  közművelődési
tevékenység

b) Mindaz az tevékenység amelyet az Önkormányzat célzott feladatként finanszíroz.

Díjkötelesen igénybe vehető szolgáltatásai:

a) Minden nem kulturális vagy üzleti célú tevékenység
b) Minden  olyan  kulturális  tevékenység  díjköteles,  amely  az  intézménynek  saját

költségvetéséből közvetlen kiadással jár.



2. melléklet
a 21/2010. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A közművelődési megállapodás kötelező tartalma

1.      A megállapodást kötő Felek adatai.

2.      Az ellátandó közművelődési szolgáltatás/feladat pontos rögzítése.

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

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

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

6.     Annak rögzítése, hogy mely szolgáltatás igénybevétele ingyenes, s melyekért kell díjat
fizetni.

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

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

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  rendezésének
vállalása.  


	(3) A közművelődési feladatok finanszírozását szolgálják Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a városban tevékenykedő vagy városi székhelyű önszerveződő közösségek számára kiírt pályázati felhívás.
	A közművelődési megállapodások megkötésének feltételei


