
 

14. előterjesztés 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

…../2018.(....) önkormányzati rendelete 

 

a helyi közművelődési feladatokról 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, 83/A § (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint 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. § 
 

E rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek figyelembevételével – a 

helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – meghatározza az önkormányzat 

közművelődési feladatait és ellátásuk feltételeit, és ezen keresztül kinyilvánítsa, hogy a 

közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását 

pedig közcélnak tartja. 

 

2. A rendelet hatálya  

 

2. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed a város közművelődésében részt vevő lakosságra, a kultúraközvetítő és – 

teremtő intézményekre, a művelődési-, művészeti közösségekre, továbbá mindazokra a jogi- és 

magánszemélyekre, amelyek, illetve akik a jelen rendeletben szabályozott feladatokat ellátják. 

 

 

3. Az önkormányzat közművelődési feladatai 

 

3.§ 

 

(1) Marcali Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a település minden lakosának 

biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát és lehetőségét. 

 
(2) Az önkormányzat a helyi adottságok figyelembevételével szervezi meg a következő 

alapszolgáltatásokat: 

a) 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) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása, 

d) amatőr alkotó,- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

e) kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

 

(3) Az önkormányzat a (2) bekezdésében felsorolt alapszolgáltatások ellátásához biztosítja a 

szervezeti, személyi, szakképzettségi, infrastrukturális és tárgyi feltételeket. 

Marcali Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

Tel.: 85/501-001 
 



 

(4) A rendelet (2) bekezdésében felsorolt közművelődési alapszolgáltatások közül a lakosság és az 

önszerveződő közösségek által ingyenesen vagy térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások körét 

a közművelődési intézmény igazgatója az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában 

határozza meg. 

 

(5) Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti: 

a) a város szellemi-és művészeti idegenforgalmi vonzerejének és a civil társadalom kulturális, 

önszerveződő tevékenységének erősítését, 

b) a helyi kulturális értékek védelmét, 

c) a humán információs szolgáltatásokat, a helytörténeti és művelődéstörténeti kutatásokat, 

d) a megyei és járási kulturális együttműködést, 

e) a város testvérvárosi és nemzetközi kulturális kapcsolatainak kiszélesítését, a meglévők 

erősítését, 

f) a kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tételét, 

g) a nemzetiségi és kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, 

h) a gyermekek és a fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítését, 

i) a hátrányos helyzetűek kulturális elesettségének mérséklését, 

j) a környezetkultúra javítását. 

 

(6) Az önkormányzat kizárólagos feladata a hivatalos állami és városi ünnepekhez kapcsolódó 

rendezvények és a városrészi falunapok szervezése. E feladatainak ellátásában az önkormányzat a 

közművelődési intézményével, a város köznevelési intézményeivel és a civil szervezetekkel 

együttműködik. 

 

 

4. Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei és a feladatok 

ellátásának módjai 

 

4. § 

 

(1) A 3. § (2) és (5) bekezdésben meghatározott feladatok konkrét megoldására, az ehhez szükséges 

szakmai háttér biztosítása érdekében az önkormányzat közművelődési intézményt tart fenn. 

A közművelődési munka alapintézménye a Marcali Művelődési Központ, székhelye: 8700 Marcali, 

Múzeum köz 2.  

 

(2) A Marcali Művelődési Központ a kulturális ágazat azon intézménye, amelynek tartalmi munkája 

elsősorban a város társadalmában végbemenő változások, a polgárok és közösségeik változó 

igényeinek rugalmas követésére, a kialakult igények közvetítésére hivatott. Az intézmény az alapító 

okiratban rögzített feladatok teljesítésével járul hozzá a kulturális, közművelődési alapszolgáltatások 

megvalósításához.  

 

(3) A települési feladatellátás mellett a Marcali Művelődési Központ szakmai irányításával a 

közművelődési tevékenység területi hatálya a Marcali járásra is kiterjed. 

 

(4) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:  
a) Marcaliban működő közművelődési célú társadalmi szervezetekkel,   

b) oktatási, nevelési intézményekkel,  

c) a Marcali Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal,  

d) civil szervezetekkel, alapítványokkal,  

e) kulturális tevékenységet is végző gazdasági vállalkozásokkal, 

mint a sokszínű városi közművelődési élet nélkülözhetetlen alkotóival.  

 

(5) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 79. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat az e 



rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására, a (4) bekezdésben 

meghatározott intézményekkel és szervezetekkel közművelődési megállapodást köthet. 

 

 

5. A közművelődés helyi lakossági képviselete 

 

5.§ 

 

Az önkormányzat a Kultv. 82. és 83. §-a szerint létrejött Közművelődési Kerekasztalt, mint a 

közművelődés tevékenységek önkéntes összehangolásának rendszeres és folyamatos fórumát, 

munkájában támogatja. 

 

 

6. A közművelődési tevékenység pénzügyi feltételei, feladatfinanszírozás 

 

6. § 

 

Az önkormányzat a közművelődési tevékenység finanszírozásához szükséges pénzügyi feltételeket a 

központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulásból, a központosított előirányzatokból 

származó összegből, valamint a különböző pályázati úton elnyerhető támogatásból (ide értve az 

érdekeltségnövelő támogatásokat is) és saját bevételeiből biztosítja. 

 

7. § 

 

(1) Az önkormányzat a Marcali Művelődési Központ működésének pénzügyi alapjait a 6. §-ban 

meghatározott többcsatornás finanszírozási rendszerben teremti meg. 

 

(2) A szakmai munka alapjait az önkormányzati támogatás mellett a Marcali Művelődési Központ 

saját működési bevételei, valamint a helyi, megyei, országos pályázatokon elnyert támogatások és 

szponzori hozzájárulások egészítik ki.  

 

(3) Az önkormányzat éves költségvetésében a helyi közművelődés céljára meghatározott összeget 

különít el. A céltámogatási alap - pályázati úton történő - felosztásával kapcsolatos döntést a 

Képviselő-testület a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság 

feladatkörébe utalta. 

 

(4) A művelődési közösségek, egyesületek szakmai programjaikkal részt vehetnek a helyi 

feladatfinanszírozó pályázaton. 

 

(5) A művelődési közösségek, egyesületek előzetes egyeztetéssel használhatják a Marcali Művelődési 

Központ infrastruktúráját. A használat módjáról és mértékéről az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzata rendelkezik.  

 

(6)  Az ifjúsági és polgári közösségek, a kiemelkedő színvonalon működő művészeti együttesek 

támogatására a fentieken túl a Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében évente alapot 

képez. Az alap nem lehet kevesebb 1,5 millió Ft-nál. 

 

8. § 

 

A közművelődési feladatok ellátásának mértékét az önkormányzat a mindenkori költségvetési 

lehetőségek ismeretében, évente a költségvetés megállapításakor határozza meg. 

 

 

 

 



 

7. Záró rendelkezések 

 

9. § 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

10. § 

 

Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatokról szóló 20/1998. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.  

 

11. § 

 
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK 

irányelvének való megfelelést szolgálja. 

 

 

 

 

 

  

       Dr Sütő László s.k.                                                                           Bödőné dr. Molnár Irén s.k. 

             polgármester                                                                                      címzetes főjegyző 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

a helyi közművelődési feladatokról szóló 

…/2018. (…) önkormányzati rendeletének 

 

Á L T A L Á N O S  I N D O K O L Á S A  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Országgyűlés 2017-ben többször módosította a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényt (a továbbiakban: Kultv.). A 

módosítások alapjaiban változtatták meg a közművelődési szférára vonatkozó szabályozást, így 

időszerűvé vált egy új közművelődési rendelet megalkotása. 

A Kultv-t is módosító 2017. évi LXVII törvény bevezette a közművelődési intézménytípusokat. 

Az egyes intézménytípusok eltérő számú ún. közművelődési alapszolgáltatást kell, hogy végezzenek, 

eltérő a területi hatályuk. A Kultv. módosításai alapján már körvonalazódott, hogy Marcali esetében 

célszerű a művelődési központ intézményi típust választani, amely minimum 5 alapszolgáltatást 

biztosít, tevékenysége a település mellett több egymással határos településre vagy egy járásra terjed ki. 

A tevékenység kiterjedése nem az alapszolgáltatások városon kívüli ellátást jelentik, hanem a 

Marcaliban megvalósuló programokra behívott előadókra, kiállítókra vonatkozik - így például járási 

kiterjedségű egy rendezvény, ha a Marcali járásból érkezik előadó. 

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és közösségi 

színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.09.) EMMI rendelet (a továbbiakban: rendelet) fejti ki 

részletesen az egyes alapszolgáltatásokat és rögzíti az egyes alapszolgáltatásokhoz és az egyes 

intézménytípusokhoz tartozó személyi és infrastrukturális követelményeket.  

 

Figyelemmel a Kultv és a rendelet előírásaira és a Marcali Városi Kulturális Központ 

igazgatójának és közalkalmazottainak álláspontjára, a művelődési központ intézménytípust javaslom 

választani és ez alapján az új közművelődési rendeletet megalkotni.  

 

 

A rendeletet a kihirdetését követő napon javaslom hatályba léptetni.  

 

 

Marcali, 2018. december 6. 

 

 

  Dr. Sütő László s.k. 

    polgármester 
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1. számú melléklet 
TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 

Rendelet-tervezet címe: 

 

a helyi közművelődési feladatokról 

 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: 

 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti és 

egészségi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket befolyásoló 

hatás: 

Egyéb  

hatás: 

Az új közművelődési rendelet igazodik a 

közművelődési szférában történt átalakuláshoz; új, a 

mai kornak megfelelő alapokra helyezve jelöli ki a 

közművelődési feladatellátás elemeit. 

Van: az új rendelet 

alkotása magával vonja a 

Marcali Városi Kulturális 

Központ elnevezésének 

változását, így az 

intézmény tábláit, 

bélyegzőit cserélni 

szükséges. Egyéb 

költségvetési hatása 

nincs. 

Nincs. Van: az új rendelet alkotása 

magával vonja a Marcali 

Városi Kulturális Központ 

elnevezésének változását, így 

az intézmény egyéb 

dokumentumait módosítani 

szükséges, valamint a 

szolgáltatók felé a változást 

bejelenteni szükséges. 

Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: a helyi közművelődési rendeletnek követnie kell a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény változásait. 

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

A rendeletalkotás elmaradása a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény  

rendelkezéseivel való összhang hiányát okozza. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  

 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre állnak. 

 

Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 

 

 



Tájékoztató közművelődési intézmény típusba sorolásáról 

 

Tájékoztató az 1997. évi CXL. (a továbbiakban: Kult. tv.) törvény a muzeális intézményekről, 

a nyilvános könyvtári ellátásról, és a közművelődésről önkormányzatokat érintő változásairól, 

a hatályos jogszabály figyelembevételével és javaslat a Marcali Városi Kulturális Központ 

működési átalakításáról.  

 

Az új Kult. tv. meghatározza az alapszolgáltatások körét, az ahhoz tartozó személyi és tárgyi 

feltételeket, valamint a közművelődési intézmények besorolását. Ennek alapján a Marcali 

Városi Kulturális Központ esetében a Marcali Művelődési Központ besorolás a releváns. 

 

Részletezve: 

 

Az alapszolgáltatások 

 

Az egyes alapszolgáltatásokhoz tartozó tevékenységek felsorolása csak útmutató jellegű, nem 

kell mindet felvállalni. 

 Segítséget nyújt ahhoz, hogy az intézmény melyik alapszolgáltatáshoz sorolhatja 
tevékenységeit. 

 Útmutató ahhoz, hogy milyen tevékenységeket végezhet egy közművelődési 

intézmény.  

 

Az új Kult. tv. hét alapszolgáltatást határoz meg, melyből intézménytípus szerint lehet 

választani. Ebből egy kötelező, mégpedig: 

1. a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása. Ennek keretében: 

a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi 

tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja, - jelenleg is végzett tevékenység. 

A helyszínbiztosítást az intézmény elsősorban a Civil Szervezetek Házán 

keresztül látja el, de helyszínként szolgál a Kulturális Korzó, valamint a városrészi 

kultúrházak is 

b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt, - jelenleg is 

végzett tevékenység  
Saját szervezésű programjain fellépési, bemutatkozási lehetőséget biztosít az 

intézmény számukra 

Az intézmény infrastruktúrájával, eszközparkjával is (pl. hangosítás) támogatja a 

közösségek kulturális tevékenységét 

c) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a 

művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos 

észrevételeiket, javaslataikat. – jelenleg is végzett tevékenység 

Feladat:  

az intézményt, illetve annak telephelyeit (pl. városrészi kultúrházakat is) használó civil 

szervezeteknek, közösségeknek a kulturális tevékenységük igazolására - ami lehet előadás, 

bál, szervezeten belül működő kultúrcsoport fellépése, kiállítás, koszorúzás, emlékápolás, 

hagyományőrzés, ismeretszerző kirándulás, rendezvény, stb. – kötelesek az éves 

munkatervüket, vagy beszámolójukat leadni a közművelődési intézménynek. 

 (Pl. a horgász egyesület kulturális tevékenysége horgászverseny szervezése, vagy akár 

horgászhely tisztítási akció szervezése)  

Ez a térítésmentes használat és a működésük támogatásának alapja. 



 

Az alapszolgáltatás jelenlegi járási szintje:  

- a marcali közösségeknek vannak a járás más településein élő tagjai is. (pl. méhészek, 

Calypso kórus)  

- az intézmény bemutatkozási lehetőséget biztosít a járásban működő művelődő 

közösségeknek is 

 

Személyi feltételek 

(feketével kiemelve, mellyel 

rendelkezik az intézmény) 

Létesítményi követelmények Tárgyi felszerelés (adott) 

- felsőfokú 

közművelődési 

szakképzettségű, vagy 

- közösségi és civil 

fejlesztő 

szakképzettségű, vagy 

- szakmai tapasztalattal 

rendelkező szakember 

- legalább 1 db, legalább 25 

fő befogadására, közösségi 

események, rendezvények, 

tanácskozások, képzések 

megtartására alkalmas 

többfunkciós helyiség 

asztalokkal, székekkel, 

polcrendszerrel 

Civil Szervezetek Háza – 

földszinti 

rendezvényterem  

- legalább 1 db bemutatók, 

előadások megtartására 

alkalmas prezentációs 

eszköz 

- legalább 1 db 

audiovizuális anyagok 

lejátszására alkalmas 

eszköz 

- legalább 1 db számítógép 

térítésmentes 

internetkapcsolattal 

 

 

2. Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

a)  a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 

érdekérvényesítésének fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programok, 

tevékenységek, szolgáltatások szervezése – jelenleg is végzett tevékenység 

b) önkéntes tevékenységek támogatása – jelenleg is végzett tevékenység 

c) a gyermek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő, a 

generációk közötti együttműködést elősegítő programok szervezése – jelenleg 

is végzett tevékenység 

d) különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése, fenntartása, azok segítése – 

jelenleg is végzett tevékenység 
e) szegénységben, vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális 

részvételének, a fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az 

esélyegyenlőség megvalósulásának elősegítése – jelenleg is végzett 

tevékenység 

f) a lelki egészség megőrzését szolgáló –devianciát, függőséget, áldozattá válást 

megelőző programokat szervez - jelenleg NEM végzett tevékenység 

g) közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeinek 

biztosítása – jelenleg is végzett tevékenység 

 

Az alapszolgáltatás jelenlegi járási szintje:  
- elsősorban a járás óvodáinak, iskoláinak megszólítása, a marcali programokon való 

részvétel ösztönzése (például gyerekszínház) 

 

 

Személyi feltételek 

(feketével kiemelve, mellyel 

rendelkezik az intézmény) 

Létesítményi követelmények Tárgyi felszerelés (adott) 



- felsőfokú 

közművelődési 

szakképzettségű, és 

- közösségi és civil 

fejlesztő 

szakképzettségű,  

- ifjúságsegítő, 

- szociális munkás, vagy 

- pedagógus, vagy 

- szakmai tapasztalattal 

rendelkező szakember 

bevonása 

- legalább 1 db, legalább 25 

fő befogadására, közösségi 

események, rendezvények, 

tanácskozások, képzések 

megtartására alkalmas 

többfunkciós helyiség 

asztalokkal, székekkel, 

polcrendszerrel (Kulturális 

Korzó-informatika 

terem) 

legalább 1 db, legalább 60 

fő befogadására, a 

művelődő közösségek 

bemutatkozására, 

ünnepségek megtartására 

alkalmas helyiség (Civil 

Szervezetek Háza – 

emeleti rendezvényterem) 

- legalább 1 db, legalább 2 fő 

befogadására, tanácsadásra 

is alkalmas helyiség 

(Kulturális Korzó- 

kistanácskozó) 

- legalább 1 db bemutatók, 

előadások megtartására 

alkalmas prezentációs 

eszköz 

- legalább 1 db 

audiovizuális anyagok 

lejátszására alkalmas 

eszköz 

- legalább 1 db számítógép 

térítésmentes 

internetkapcsolattal 

- fény és hangtechnikai 

eszközök  

 

 

3. Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása 

a) Az iskolarendszeren kívüli tanfolyamok, a képzési alkalmak szervezése – jelenleg 

NEM végzett tevékenység 

b) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek 

megalakulásának segítése – jelenleg NEM végzett tevékenység 

c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek szervezése – jelenleg 

NEM végzett tevékenység 

d) a népfőiskolai programok, szabadegyetemek szervezése – jelenleg NEM végzett 

tevékenység 

e) ismeretterjesztő alkalmak megteremtése – jelenleg végzett tevékenység 

f) hozzásegítés az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, segítségnyújtás a 

digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök 

alkalmazásának tanítása jelenleg NEM végzett tevékenység 

 

Az alapszolgáltatás jelenlegi járási szintje: nincs 

 

Személyi feltételek 

(feketével kiemelve, mellyel 
rendelkezik az intézmény) 

Létesítményi 

követelmények- adott 

Tárgyi felszerelés 

- felsőfokú 

közművelődési 

szakképzettségű,  

- andragógus, vagy  

- pedagógus, vagy 

- tanulásszervezési 

- legalább 1 db, legalább 25 

fő befogadására, közösségi 

események, rendezvények, 

tanácskozások, képzések 

megtartására alkalmas 

többfunkciós helyiség 

- legalább 1 db bemutatók, 

előadások megtartására 

alkalmas prezentációs 

eszköz 

- legalább 1 db 

audiovizuális anyagok 



tapasztalattal rendelkező 

szakember bevonása 

asztalokkal, székekkel, 

polcrendszerrel Civil 

Szervezetek Háza – 

földszinti 

rendezvényterem 
-  

lejátszására alkalmas 

eszköz 

- legalább 1 db számítógép 

térítésmentes 

internetkapcsolattal 

- fény és hangtechnikai 

eszközök 

- oktatástechnikai eszközök 

– jelenleg NEM állnak 

rendelkezésre! 

 

4. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása  

a) A helytörténettel, népművészettel, népi iparművészettel, a település kulturális 

örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a 

művelődő közösségek ez irányú munkáját– jelenleg végzett tevékenység 

b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak 

kialakításában, gondozásában; a települési értékek bemutatása és népszerűsítése; – 

jelenleg végzett tevékenység 
c) az anyanyelvápolás– jelenleg végzett tevékenység 

d) a nemzeti, európai és egyetemes kultúra, a külhoni nemzetrészek kulturális 

értékeinek megismertetése– jelenleg végzett tevékenység 

e) helyi, vagy térségi nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése– jelenleg végzett tevékenység 

f) az ünnepek kultúrájának gondozása a helyi szokások figyelembevételével, 

hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek 

bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi településhez kötődő 

ünnepek helyi alkalmait. – jelenleg végzett tevékenység 

 

Az alapszolgáltatás jelenlegi járási szintje:  

- elsősorban települési értékek bemutatása az intézmény saját programjainak keretében 

 

Személyi feltételek 

(feketével kiemelve, mellyel 

rendelkezik az intézmény) 

Létesítményi követelmények Tárgyi felszerelés 

- felsőfokú 

közművelődési 

szakképzettségű, néprajz 

bölcsész, kulturális 

antropológus, pedagógus 

- népi előadó és 

tárgyalkotó művész, népi 

iparművész címmel 

- a művészet, a 

népművészet, vagy a 

közművelődés terén 

állami kitüntetés 

- a hagyományos 

közösségi kulturális 

értékek átörökítése terén 

tapasztalattal rendelkező 

- legalább 1 db, legalább 25 

fő befogadására, közösségi 

események, rendezvények, 

tanácskozások, képzések 

megtartására alkalmas 

többfunkciós helyiség 

asztalokkal, székekkel, 

polcrendszerrel Civil 

Szervezetek Háza – 

földszinti 

rendezvényterem 
- legalább 1 db kézműves 

alkotóműhely, 

(Művelődési Ház 

földszinti terem) 
- legalább 1 db kiállítótér, 

- legalább 1 db bemutatók, 

előadások megtartására 

alkalmas prezentációs 

eszköz 

- legalább 1 db 

audiovizuális anyagok 

lejátszására alkalmas 

eszköz 

- legalább 1 db számítógép 

térítésmentes 

internetkapcsolattal 

- fény és hangtechnikai 

eszközök 

- paravánok, posztamensek, 

installációs eszközök 



személy bevonása (Kulturális Korzó 

kiállítóterei) 

- legalább 1 db, legalább 60 

fő befogadására, próbákra 

előadásokra, ünnepségek 

megtartására alkalmas, 

színpaddal rendelkező 

többfunkciós helyiség 

(Civil Szervezetek Háza – 

emeleti rendezvényterem) 

 

 

5. Amatőr alkotó-és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása 

a) a képzőművészet, a zeneművészet, a színház-és bábművészet, a versmondás, a 

film-és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőr 

művészeti csoport, szakkör, klub szervezése, működésük támogatása – 

jelenleg végzett tevékenység 

b) szakmai segítségnyújtás – jelenleg végzett tevékenység 

 

 

Az alapszolgáltatás jelenlegi járási szintje:  

- elsősorban bemutatkozás lehetőségek megteremtésén keresztül 

 

Személyi feltételek 

(feketével kiemelve, mellyel 

rendelkezik az intézmény) 

Létesítményi követelmények Tárgyi felszerelés 

- felsőfokú 

közművelődési 

szakképzettségű, vagy 

pedagógus 
- alkotó és előadóművész 

- a művészet, vagy a 

közművelődés terén 

állami kitüntetés 

- az amatőr alkotó és 

előadó-művészeti 

tevékenység terén 

tapasztalattal rendelkező 

személy bevonása 

- legalább 1 db, legalább 25 

fő befogadására, közösségi 

események, rendezvények, 

tanácskozások, képzések 

megtartására alkalmas 

többfunkciós helyiség 

asztalokkal, székekkel, 

polcrendszerrel Civil 

Szervezetek Háza – 

földszinti 

rendezvényterem 
- legalább 1 alkotóműhely, 

(Művelődési Ház 

földszinti terem) 
- legalább 1 db kiállítótér, 

(Kulturális Korzó 

kiállítóterei) 
legalább 1 db, legalább 60 

fő befogadására, próbákra 

előadásokra, ünnepségek 

megtartására alkalmas, 

többfunkciós 

helyiség(Civil Szervezetek 

Háza – emeleti 

- legalább 1 db bemutatók, 

előadások megtartására 

alkalmas prezentációs 

eszköz 

- legalább 1 db 

audiovizuális anyagok 

lejátszására alkalmas 

eszköz 

- legalább 1 db számítógép 

térítésmentes 

internetkapcsolattal 

- fény és hangtechnikai 

eszközök 

- paravánok, posztamensek, 

installációs eszközök 

- a foglalkozások 

megtartásához szükséges 

szakmai eszközök –

részben adott 



rendezvényterem) 

-  

 

6. A tehetséggondozás-és fejlesztés feltételeinek biztosítása 

a) A településen élő, vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének 

kibontakoztatásával, kompetenciáinak fejlesztésével kapcsolatban szervezett 

művészeti és egyéb foglalkozások, szakkörök, klubok működésének 

támogatása, - önállóan NEM felvállalt tevékenység (pályázatfüggő, jelenleg 

TÁMOP fenntarthatóságban fut) 

b) a felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozások biztosítása – jelenleg 

NEM végzett tevékenység 

 

Az alapszolgáltatás jelenlegi járási szintje: nincs 

 

Személyi feltételek 

(feketével kiemelve, mellyel 

rendelkezik az intézmény) 

Létesítményi követelmények Tárgyi felszerelés 

- felsőfokú 

közművelődési 

szakképzettségű, és 

- közösségi és civil 

fejlesztő 

szakképzettségű,  

- ifjúságsegítő, 

- ifjúsági 

közösségszervező 

- pedagógus, vagy 

- tehetséggondozási, 

tehetségfejlesztési 

tapasztalattal rendelkező 

szakember bevonása 

- legalább 1 db, legalább 25 

fő befogadására, közösségi 

események, rendezvények, 

tanácskozások, képzések 

megtartására alkalmas 

többfunkciós helyiség 

asztalokkal, székekkel, 

polcrendszerrel Civil 

Szervezetek Háza – 

földszinti 

rendezvényterem 
legalább 1 db, legalább 60 

fő befogadására, előadó és 

alkotóművészeti előadások 

bemutatására is alkalmas 

többfunkciós helyiség 

(Civil Szervezetek Háza – 

emeleti rendezvényterem) 

- legalább 1 db, legalább 4 

fő befogadására, fejlesztő 

tevékenységekre is 

alkalmas helyiség– 

jelenleg NEM áll 

rendelkezésre! 

- legalább 1 db bemutatók, 

előadások megtartására 

alkalmas prezentációs 

eszköz 

- legalább 1 db 

audiovizuális anyagok 

lejátszására alkalmas 

eszköz 

- legalább 1 db számítógép 

térítésmentes 

internetkapcsolattal 

 

 

7. A kulturális alapú gazdaságfejlesztés  
a) A helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív 

gazdaságot fejlesztő programokkal– jelenleg végzett tevékenység (bővítés 

alatt) 
b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező helyi 

gazdaság fejlesztéssel; – jelenleg végzett tevékenység 



c)  a kulturális terület- és településfejlesztéssel, a helyi vállalkozás- és 

termékfejlesztéssel, a kreatív iparral, a kulturális turizmussal; – jelenleg 

végzett tevékenység (bővítés alatt) 
d) valamint az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció 

kulturális alapú használatával kapcsolatos szakmai tevékenységek szervezése, 

segítése (pl. DJP). – jelenleg végzett tevékenység 

 

Az alapszolgáltatás jelenlegi járási szintje:  

- elsősorban a kulturális turizmuson és a DJP (korábban eMagyarország) ponton 

keresztül  

 

Személyi feltételek 

(feketével kiemelve, mellyel 

rendelkezik az intézmény) 

Létesítményi követelmények Tárgyi felszerelés 

- felsőfokú 

közművelődési 

szakképzettségű,  

- közösségi és civil 

fejlesztő 

szakképzettségű,  

- közgazdász 

- kommunikációs és 

médiaszakértő 

- vállalkozásfejlesztés, a 

gazdaságfejlesztés terén 

tapasztalattal rendelkező 

szakember bevonása 

- legalább 1 db, legalább 25 

fő befogadására, közösségi 

események, rendezvények, 

tanácskozások, képzések 

megtartására alkalmas 

többfunkciós helyiség 

asztalokkal, székekkel, 

polcrendszerrel Civil 

Szervezetek Háza – 

földszinti 

rendezvényterem 
-  

- legalább 1 db bemutatók, 

előadások megtartására 

alkalmas prezentációs 

eszköz 

- legalább 1 db 

audiovizuális anyagok 

lejátszására alkalmas 

eszköz 

- legalább 1 db számítógép 

térítésmentes 

internetkapcsolattal 

 

 

Művelődési központ esetében a törvény az öt kötelező alapszolgáltatásról rendelkezik, ettől 

még az intézmény a továbbiakban is elláthatja mind a hetet (önként vállalt feladatként a 

kötelezőkön kívül).  A hét alapszolgáltatásból személyi és tárgyi feltételek, valamint jelenleg 

is végzett tevékenység alapján került kiválasztásra az előírt kötelező öt szolgáltatás. A 

személyi feltételek kiindulópontja az volt, hogy a jelenlegi szakemberek – végzettségüknél 

fogva – mely alapszolgáltatásokat tudják ellátni külső szakember bevonása nélkül.  

Ezek alapján az „Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása”, valamit a „A 

tehetséggondozás-és fejlesztés feltételeinek biztosítása” alapszolgáltatás esne ki. Azt a 

tevékenységeket, melyeket e két alapszolgáltatáson belül eddig végzett az intézmény átsorolja 

más alapszolgáltatásba. (Például az ismeretterjesztő alkalmak szervezése átkerül - más 

elnevezéssel - a közösségi élet fejlesztése alapszolgáltatásba.) 

 

Úgy vélem, hogy a városban adottak azon más intézmények, melyek profiljukból adódóan 

amúgy is végzik ezeket a tevékenységeket (óvodák, iskolák, pedagógia szakszolgálat, 

családsegítő, stb…). 
 

 

Az új Kult.tv. szerinti közművelődési szakmai munkakörök: 

 

Szakmai munkakörök A munkakörök elláthatósága nevesítve 

1. Vezető közművelődési szakember Vigmondné Szalai Erika, T. Molnár 

Gertrúd, Háromi-Horváth Krisztina 



2. Közművelődési szakember Huszárné Szőcs Andrea 

3. Közösségszervező T. Molnár Gertrúd, Huszárné Szőcs Andrea 

4. Felnőttképzési szakember - 

5. Közösségfejlesztő szakember Bertalan Bálint 

6. Tudományos kutató - 

7. Informatikus - 

8. Médiaszerkesztő Vigmondné Szalai Erika 

9. Információs és közönségszolgálati 

munkatárs 

Jelenleg EFOP programon keresztül 

Mártonné Beck Lilla, Lisztes Károly 

10. Művészeti vezető - 

11. Népijáték-és kismesterség oktató - 

12. Kommunikációs és marketing 

szakember 

Bertalan Bálint 

13. Ifjúságsegítő Zsirai Tibor 

14. Rendezvényszervező - 

15. Kiállításrendező - 

16. Rendezvénytechnikus Szován Gábor 

 

 

A munkakörök ellátásához szükséges végzettségek 

NÉV Végzettség Végzettséggel ellátható 

feladatok 

Vigmondné Szalai Erika  felsőfokú 
művelődésszervezői, 

mozgókép és 

médiakultúra oklevél 

 egyetemi mesterfokú 

kulturális mediátor  

 kulturális szakértő 
képesítés (szakmai 

továbbképzés) 

 kultúraközvetítői, 

 közösségfejlesztői, 

 kulturális rendezvények 
szervezési, 

 kiállításrendezési, 

 animátori, 

 andragógiai, 

 kulturális antropológiai, 

 kultúrakutatási, 

 kulturális örökséggondozási, 

 kulturális iparfejlesztési, 

 szakmai előadások tartása 

 múzeumpedagógiai, 

 kommunikációs 

 kulturális PR, 

 pályázatírási, 

projekttervezési, 

 minőségbiztosítási 

 médiaszerkesztési, 
publikálási (újság, 

mozgókép) 

 kulturális szakértői 

feladatok 

Tornainé Molnár Gertrúd  felsőfokú óvónői oklevél 

 felsőfokú népművelő-

magyar irodalom és 

 kultúraközvetítői, 

 közösségfejlesztői, 

 kulturális rendezvények 



nyelvszakos tanári 

oklevél 

 egyetemi humánerőforrás 
szervező oklevél 

 kulturális szakértő 
képesítés (szakmai 

továbbképzés) 

 közösségszervező 

képesítés (szakmai 

továbbképzés) 

szervezési, 

 kiállításrendezési, 

 pedagógiai képzettséget 
igénylő gyermek 

foglalkozások szervezési, 

vezetési, 

 andragógiai, 

 felnőtt képzésszervezési, 

 HR feladatok, 

 anyanyelv-ápolási, 

 szakmai előadások tartása 

 pályázatírási,  

 minőségbiztosítási, 

 kulturális szakértői 

feladatok 

Háromi-Horváth 

Krisztina 
 felsőfokú 

művelődésszervezői 

oklevél 

 egyetemi mesterfokú 
kulturális mediátor 

oklevél 

 kultúrakutatói képesítés 
(szakmai továbbképzés) 

 középfokú dekoratőri 
képzettség 

 

 kultúraközvetítői, 

 közösségfejlesztői, 

 kulturális rendezvények 
szervezési, 

 kiállításrendezési, 

 animátori, 

 kulturális antropológiai, 

 kultúrakutatási, 

 kulturális örökséggondozási, 

 kulturális iparfejlesztési, 

 kulturális turizmus, 

 szakmai előadások tartása 

 múzeumpedagógiai, 

 pályázatírási, 
projekttervezési feladatok 

Huszárné Szőcs Andrea 
 felsőfokú pedagógus 

oklevél 

 közművelődési 
szakember I. képzettség 

(diplomára épülő OKJ-s 

képzés, folyamatban) 

 közösségszervezői 

képesítés (szakmai 

továbbképzés) 

 pedagógiai képzettséget 
igénylő gyermek 

foglalkozások, táborok 

szervezési, vezetési, 

 kapcsolatok kialakítása -
közönségszervezési 

 csoportfoglalkozás 

szervezési, 

 közösségfejlesztői, 

 kulturális 
információgyűjtési, 

felmérési, 

 animátori, 

 kulturális programok 

szervezési feladatok 

Bertalan Bálint  felsőfokú 
közösségfejlesztő oklevél 

(BA–diplomát adó) 

 közösségfejlesztői, 

 kultúraközvetítői, 

 ifjúság segítői, 



folyamatban) 

 felsőfokú idegenforgalmi 
képzettség (OKJ-s) 

 kommunikáció és 
protokoll képesítés 

(szakmai továbbképzés) 

 DJP pont mentor 

képesítés (szakmai 

továbbképzés) 

 kulturális rendezvények 
szervezési, 

 kiállításrendezési, 

 animátori, 

 andragógiai, 

 mentálhigiénai, 

 digitális jártasság fejlesztése 

 szakmai előadások tartása 

 kommunikáció és protokoll 

 marketingmenedzsmenti, 

 pályázatírási, 

projekttervezési, 

 kulturális turizmus, kreatív 
iparfejlesztési feladatok 

Zsirai Tibor  középfokú 
rendezvényfotós 

képzettség (OKJ –s, 

folyamatban) 

 ifjúsági közösségfejlesztő 
képesítés (szakmai 

továbbképzés) 

 közösségfejlesztői, 

 ifjúság segítői, 

 kulturális rendezvények 
szervezési, 

 fénykép és videófelvételek 

készítési, 

 fotós kiállításrendezési, 

 animátori, 

 fotós foglalkozások, táborok 

szervezése 

 szakmai előadások tartása, 

 pályázatírási,  

 sajtófotósi, 

 turisztikai célú fotózási, 

 dokumentumfotózási  

 várostörténeti fotóarchívum 
szerkesztési, archiválási 

feladatok 

Szován Gábor 
 középfokú (mester) 

hangmester képzettség 

 színháztechnikai képesítés 

(szakmai továbbképzés) 

 rendezvények hangosítása 

 színpadtechnikai (hang, 

fény, stb..) feladatok 

 szakmai előadások tartása 

 szakmai tanácsadási 
feladatok 

 

 

 

 

Közművelődési intézmények típusai 

 

A Kult.tv lakosságszám alapján is differenciál. 1000 fő lakosságszám felett a mindenkit érintő 

kötelezőkön felül további egy alapszolgáltatást (1+1), 5000 fő felett pedig további kettőt 

(1+2) köteles megszervezni. 



A közművelődési feladatellátásra szolgáló normatív támogatás összege emelkedett! 

Marcali esetében ez 1210 Ft/főt jelent. A támogatás a települési önkormányzatokat 

lakosságszám alapján illeti meg.  Azon településeken, ahol a lakosságszámra vetített 1210 

Ft/fő összege nem éri el az 1.800.000 forintos támogatási határt, (ez konkrétan 1487 fős 

lakosságszám alatti településeket érint) ott egységesen 1. 800.000 forintot kap a települési 

önkormányzat közművelődési feladatellátásra. 

Az önkormányzat az alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében 

köteles közösségi színteret vagy közművelődési intézményt biztosítani. 

Az intézmény típusa szerint lehet művelődési ház, művelődési központ, kulturális központ, 

többfunkciós művelődési intézmény, népfőiskola, népi kézműves alkotóház, szabadidő 

központ, valamint gyermek-, illetve ifjúsági ház. Erre vonatkozó szabályokat részletesen 

a Kult. tv. tartalmazza, 77. §- tól 78/J §-ig. 

 

Közművelődési intézmények esetében: 

 

 Művelődési ház –

települési hatókör 
(művelődési ház, 

közösségi ház, vagy 

faluház) 

 

Művelődési központ 

–járási hatókör 

Kulturális központ, 

vagy agóra – megyei 

hatókör 

Szakmai 

követelmény 

- legalább 3 

   alapszolgáltatás 

- tevékenysége egy 

településre, vagy 

több községre terjed 

ki 

- legalább 5 

   alapszolgáltatás 

- tevékenysége egy 

településre, több 

egymással határos 

településre, vagy 

egy járásra terjed ki 

- alapszolgáltatások 

teljes köre 

- tevékenysége 

települési szintű 

biztosítása mellett 

több egymással 

határos járásra, egy 

megyére, vagy több 

egymással határos 

megyére terjed ki 

Nyitvatartási 

kötelezettség 

- legalább heti öt nap, 

legalább napi 8 óra 

- legalább egy napnak 

szabadnapra, vagy 

munkaszüneti napra 

kell esnie 

- legalább a hét 3 

napján magába kell 

foglalnia a 16:00-

19:00 óra közötti 

időszakot 

- legalább heti 6 nap, 

legalább napi 8 óra 

- legalább a hét 4 

napján magába kell 

foglalnia a 16:00-

19:00 óra közötti 

időszakot 

- legalább heti 6 nap, 

legalább napi 8 óra 

- legalább a hét 5 

napján magába kell 

foglalnia a 16:00-

19:00 óra közötti 

időszakot 

Személyi 

feltételek 

- legalább 1 felsőfokú 

közművelődési 

szakképzettségű 

szakember teljes 

munkaidőben 

- vezetője szakirányú 

felsőfokú 

végzettséggel 

- az intézmény 

vezetője mellett, 

legalább 1 felsőfokú 

közművelődési 

szakképzettségű 

szakember teljes 

munkaidőben 

- vezetője szakirányú 

- az intézmény vezetője 

mellett, legalább 2 

felsőfokú 

közművelődési 

szakképzettségű 

szakember teljes 

munkaidőben 

- a szakmai 



rendelkezik felsőfokú 

végzettséggel 

rendelkezik 

munkakörben 

dolgozók 30%-nak 

szakirányú 

mesterfokú 

végzettséggel kell 

rendelkezni 

- vezetője szakirányú 

mesterfokú 

végzettséggel 

rendelkezik 

Létesítményi 

feltételek 

- legalább 1 db, 

minimum 25 fő 

befogadására, 

alkalmas 

többfunkciós helyiség  

- legalább 1 db, 

legalább 100 fő 

befogadására 

alkalmas, színpaddal 

rendelkező 

többfunkciós helyiség 

- legalább 1 db 

kiállítótér 

- 2 db, minimum 25 

fő befogadására, 

alkalmas 

többfunkciós 

helyiség  

- legalább 1 db, 

minimum 200 fő 

befogadására 

alkalmas, színpaddal 

rendelkező 

többfunkciós 

helyiség 

- legalább 1 db 

kiállítótér 

- legalább 1 db 

alkotóműhely 

- legalább 1 db, 

minimum 25 fő 

befogadására 

alkalmas (parkettás, 

tükrös, stb) 

táncterem 

- 4 db, egyenként 

minimum 25 fő 

befogadására, 

alkalmas 

többfunkciós helyiség  

- legalább 1 db, 

minimum 275 fő 

befogadására 

alkalmas, színpaddal 

rendelkező helyiség 

- legalább 2 db 

kiállítótér 

- legalább 1 db 

alkotóműhely 

- legalább 1 db, 

minimum 25 fő 

befogadására 

alkalmas (parkettás, 

tükrös, stb) táncterem 

 

 Létesítményi feltételek a Művelődési Központ elnevezésnél Marcali esetében: 

 

Előírás Teljesítés Megjegyzés 

2 db, minimum 25 fő 

befogadására, alkalmas 

többfunkciós helyiség  

1. Civil Szervezetek Háza 

– földszinti 

rendezvényterem 

2. Kulturális Korzó 

informatika terem 

székek, asztalok beszerzése 

2020-ig 

legalább 1 db, minimum 200 

fő befogadására alkalmas, 

színpaddal rendelkező 

többfunkciós helyiség 

Művelődési ház – 

színházterem – részben felel 

meg a feltételnek, mert nincs 

természetes fény – de ez 

nem jelent akadályt a 

megfelelőségben 

színházterem és a 

hozzátartozó öltözők 

felújítása 

hangtechnikai park bővítése 

2020-ig 

legalább 1 db kiállítótér Kulturális Korzó kiállítótere világításkorszerűsítés, 

installációk bővítése 

legalább 1 db alkotóműhely Művelődési ház – földszinti  



kisterem, vagy Kulturális 

Korzó emeleti kiselőadó 

legalább 1 db, minimum 25 

fő befogadására alkalmas 

(parkettás, tükrös, stb) 

táncterem 

Civil Szervezetek Háza 

emeleti rendezvényterem 

állandósított hangtechnikai 

felszerelés 

 

A kötelezően előírt nyitvatartást Marcali esetében a Civil Szervezetek Házánál lehet 

alkalmazni, ami jelenleg is működik – a kódrendszeres megoldásnak köszönhetően 

túlteljesítve az előírást, mivel hétfőtől-szombatig reggel 8:00-22:00 óráig tart nyitva. Terveink 

szerint ezt még vasárnapra is kiterjesztjük. A Civil Szervezetek Háza testesíti meg elsősorban 

azt a közművelődési intézményt – mely nyitvatartásával a közösségek tevékenységét helyezi 

előtérbe. ( A törvényi előírás a nyitvatartásról egyébként nem azt várja el, hogy a 

közművelődési intézmény dolgozóinak kell estig, hétvégén ott lennie, hanem azon 

közösségek, melyek használják a létesítményt – önkéntes alapon vállalják a nyitvatartási 

ügyeletet az adott foglalkozás ideje alatt.) A Kulturális Korzó helyi sajátosságból adódóan, 

több intézményt egyesít. Így magának az épületnek a nyitvatartása nem tartozik a 

kötelezettség alá.  

     

 

A Vhr. szerint a tárgyi és infrastrukturális feltételekre vonatkozó előírásoknak legkésőbb 2020 

január 1-én, míg a személyi feltételekre vonatkozó előírásoknak 2021 január 1-én kell 

megfelelni. 

 

 

Javaslat a Marcali Városi Kulturális Központ további működési típusára.  

 

A fentiek tükrében a „Marcali Művelődési Központ” elnevezést javaslom. Az elnevezés 

tükrözi a járási hatókörű intézménytípust, illetve a Marcali név jelzi Marcali 

járásközpontiságát. Az elnevezéshez (besoroláshoz) szükséges infrastrukturális, tárgyi, 

személyi feltételekkel rendelkezik az intézmény, és az alapszolgáltatások tekintetében is 

megfelel a művelődési központ kategóriának. 

 

Indoklás: 

A közművelődési intézmény típusbesorolásánál három alapkövetelmény kellett figyelembe 

vennem: 

a) hatókör szerint az alapszolgáltatások vállalhatóságát 

b) az ahhoz kapcsolódó személyi és képzettségi feltételeket 

c) intézménytípushoz tartozó infrastrukturális követelményeket 

 

A hatókör nem végrehajtást jelen! Azaz nem kell a marcali közművelődési intézménynek a 

terület más településeire az alapszolgáltatások szerinti rendezvényeket, programokat 

szerveznie és lebonyolítania fenntartói finanszírozásban.  

A hatókör: 

 az intézménytípusok (művelődési ház, művelődési központ, kulturális központ, 
stb…) azt jelzik, hogy mennyi és milyen alapszolgáltatásokat lehet igénybe venni 

az adott intézménynél (helyben, és nem kiszervezve).  

 szakmai elosztó és gyűjtő funkciót jelent a terület közművelődési intézményeinek 
és szakembereinek hálózatán keresztül.  



 az alapszolgáltatások igénybevételére ösztönözni (vonzani) kell a területen élőket. 

Ahol releváns, indikátorokkal (pl. statisztikával) kell mérni, hogy mely 

alapszolgáltatást vették igénybe. vidékiek (például, mikor egy marcali művelődő 

közösségnek vannak vidéki tagjai, vagy vidéki amatőr alkotó kiállítása látogatható 

a marcali intézményben) 

 az intézmény elnevezése jelzi az adott település státuszát is (falu, község, város, 
járásszékhely, megyeszékhely) 

 

A törvény értelmében 2021 január 1-től miden településnek kell foglalkoztatnia középfokú, 

vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező közművelődési szakembert (1000 fő alatt 3 

településnek kell egy szakembert a feladatellátásra). Ha ezt nem tudja megoldani, a feladatot 

nem háríthatja át más – megyei, vagy járási hatókörű közművelődési intézményre, illetve 

annak fenntartójára. 

  

Megyei hatókört csak úgy tudna ellátni a marcali közművelődési intézmény – típusában 

„kulturális központként”, ha mind a hét alapszolgáltatást végezné. Azonban ehhez a személyi 

és az infrastrukturális feltételek jelenleg csak részben biztosítottak. Bár ennek teljesítése a 

kitűzött határidőig (2020-21) megoldható lenne, úgy vélem indokolatlan terhet róna mind a 

fenntartóra, mind az intézmény gárdájára. 

Típusában a „művelődési ház” pedig csak településszintű közművelődési intézményt jelent. 

Ennél azonban összetettebben, jelenleg is többet „tud” a város közművelődési intézménye.  

 

Úgy vélem Marcali járásszékhely státuszához a „művelődési központ” besorolás az illő és az 

elvárható. A város a közművelődési intézményével, annak infrastruktúrájával, 

szakembergárdájával és az az általuk eddig végzett munkával és jelenleg is nyújtja a 

„művelődési központtól” elvárt feladatellátást és színvonalat.  

 

Marcali, 2018. 10. 29.                                                                    Vigmondné Szalai Erika s.k. 

                                                                                                                 igazgató 
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