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20/1998. (XII. 18.) számú 

 
R E N D E L E T E  

 
a helyi közművelődési feladatokról 

 
 
 
Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról, és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény IV. része  II. fejezetének 77. §-ában előírt 
kötelezettsége alapján az alábbi rendeletet alkotja:1 
 

 
A rendelet hatálya 

 
1. § 

 
A rendelet hatálya a Marcali Városi Önkormányzat illetékességi területén elvégzendő közművelődési 
feladatokra, a megvalósításban érdekelt intézményekre terjed ki. 
 
 

A rendelet kiemelt célja 
 

2. § 
   
(1) A rendelet kiemelt célja Marcali Város Önkormányzata  teendőinek meghatározása: 
 
a) A közművelődés nemzeti jellegének, pluralitásának, nyitottságának és szektorsemlegességének 
biztosításában. 
b) A vállalt feladatok megvalósításának konkrét formáiban és a hozzájuk rendelt  intézményrendszer 
létrehozásában. 
c) Az intézményrendszer működése személyi és tárgyi feltételeinek megteremtésében. 
d) Az intézményi és feladatfinanszírozás módozataiban. 
 

A közművelődés általános szabályai, intézményrendszere 
 

3. § 
 
(1) A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, az önkormányzat törvényből eredő, kötelező feladata a 
város közművelődésének támogatása.  
 
(2)2 A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény IV. rész II. fejezet 76. § (2) bekezdésének a)-h) pontjaiban meghatározott általános feladatok konkrét 
megoldására, az ehhez szükséges szakmai háttér biztosítása érdekében Marcali Város Önkormányzata 
intézményeket tart fent. 
                                                 
(3) A közművelődési munka alapintézménye a Marcali Városi Kulturális Központ.  

                                            
1 A rendelet bevezető részét megállapította: 21/2011. (IV. 29.) számú rendelet 1. §-a. Hatályos: 2011. április 29-től. 
2 Megállapította: 21/2011. (IV. 29.) számú rendelet 2. §-a. Hatályos: 2011. április 29-től. 
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A Kulturális Központ a kulturális ágazat azon intézménye, melynek tartalmi munkája, elsősorban a város 
társadalmában végbemenő változások, a polgárok és közösségeik változó igényeinek rugalmas követésére, 
katalizálására hivatott. 
 
(4) A közművelődés alapintézménye mellett az önkormányzat a kulturális ágazaton belül múzeumot és 
könyvtárat is működtet, melyeknek - tevékenységükből következően  speciális alapfeladataikon túl, 
közművelődési feladataik is vannak. 
 
(5)  A sokszínű városi közművelődési élet nélkülözhetetlen alkotói az  egyesületek, művelődési csoportok, 
alapítványok. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete számít együttműködésükre.   
  

 
Az önkormányzat általános és konkrét közművelődési feladatai 

 
4. § 

 
(1) Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító 
tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése érdekében: 
 
a) A Kulturális Központ:  
- a mindennapi élet kihívásaira reagálva a gazdaságosságot növelő fejlesztő, közhasznú és idegennyelvi 
tanfolyamokat szervez a lakossági igényeknek megfelelően, 
- speciális helyzetű emberek csoportjainak gondjaihoz igazodó öntevékeny kulturális lehetőségek felkutatásában 
együttműködik a tárgyban érdekelt civil szervezetekkel, 
- helyet biztosít a szakmát adó tanfolyami képzéseknek. 
             
(2) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi 
művelődési szokások gondozása, gazdagítása érdekében. 
 
a) A Kulturális Központ:  
- az országos és megyei kulturális intézményhálózattal kialakított kapcsolatai révén gondoskodik a város 
művelődési közösségei által létrehozott produkciók menedzseléséről, a jó tapasztalatok közismertté tételéről, 
- szervezi a helyi művészetoktatáshoz kapcsolódó bemutatókat, teret ad a művészeti ágak gyakorlására, 
b) A Bernáth Galéria kiállítási lehetőségeivel élve segíti a kortárs képző- és iparművészet népszerűsítését, a 
Marcaliban és a testvérvárosainkban élő művészek bemutatkozásait. 
 
c) A Helytörténeti Múzeum törekszik arra, hogy a város természeti, helytörténeti, társadalmi és gazdasági 
vonatkozásait kutató polgárok és közösségek szellemi és publikációs központjává váljon a lokálpatriotizmus 
erősítése érdekében állandó és idő- 
szaki kiállításokat szervez. A városhoz kötődő neves személyiségek tevékenységének méltatására tudományos 
emléküléseket, szakmai tanácskozásokat, programokat szervez. E feladatkörében együttműködik a Berzsenyi 
Dániel Városi Könyvtárral, s profiljuknak megfelelően - a közösségi emlékezet gazdagításához -  gyűjtik a 
városi kulturális élet eseményeinek dokumentumait. 
 
d)1  
 
(3) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a 
befogás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő 
közösségek tevékenységének támogatása érdekében:   
        
a) A Kulturális Központ: 
- a polgárok érdeklődése alapján szervezi a helyi műsor ellátást. Az intézmény a színházakkal való kapcsolatai 
révén információkkal, szervezőmunkával segítse a város színház iránt érdeklődő lakóinak tájékozódását, 
- intézményi alapfeltételeivel támogassa a nemzeti és kisebbségi folklór előadó-művészeti és tárgyalkotó 
ágaiban tevékenykedő közösségeket. Szakemberei révén járuljon hozzá ahhoz, hogy a tevékenységüket 
gazdaságilag megalapozó helyi, megyei és országos pályázatokon eredményesen szerepeljenek, 

                                            
1 Hatályon kívül helyezte: 21/2011. (IV. 29.) számú rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2011. április 29-től. 
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b) A Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár szervezzen könyvbemutatókat, irodalmi esteket, segítse az olvasókat a 
kortárs irodalom megismerésében. 
 
(4) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése érdekében: 
 
a) A Kulturális Központ: 
- lássa el információkkal a városban különféle céllal szerveződő társadalmi szervezeteket, közösségeket, 
számukra - igények szerint - önállóságuk tiszteletben tartásával szervezzen bemutatkozási, találkozási 
fórumokat. Az együttlét alkalmaihoz, nonprofit vagy emberbaráti célú bevételes rendezvényeikhez számukra 
ingyenesen biztosítson közösségi teret, 
- fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy az iskolákhoz, közösségekhez nem tartozó fiatalok számára 
művelődési, szabadidő eltöltési alternatívát kínáljon és vegyen részt közösségeik animálásában. 
 
(5)1 A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése érdekében: 
 
a) A Kulturális Központ: 
- az európai kultúrák közti kapcsolatok ápolása, fejlesztése érdekében működjön együtt Marcali 
testvérvárosainak (jelenleg: Maroshéviz, Morrovalle, Künzelsau, Medulin) valamint Wallisellen hasonló 
feladatokat ellátó intézményeivel, művészeti együtteseivel polgári és alkotó közösségeivel,2 
- a városról, a város kulturális életéről alkotott kép gazdagítása és a pályázati lehetőségek felkutatása miatt a 
megyei és országos hatókörű intézményekkel, szakmai szervezetekkel tartson szoros munkakapcsolatot, 
 
 
(6) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében: 
 
a) A Kulturális Központ: 
- a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár és a Helytörténeti Múzeum törekedjen arra, hogy közösségi színtereiben a 
látogatók általános tájékozódásához a szükséges információk rendelkezésre álljanak, 
- szervezzen az ünnepekhez kötődő kiállításokat, vásárokat. A korosztályok igényeinek megfelelően teremtse 
meg a társas összejövetelek esetenként táncos rendezvények lehetőségeit, 
 
b) a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár a folyóirat-olvasóban napilapokkkal, folyóiratokkal, valamint a 
videotéka és internet szolgáltatásaival álljon az olvasók, látogatók rendelkezésére, 
 
c)3 
 
d) az intézmények adottságaikhoz mérten a terek esztétikusságával, célszerűségével a legszükségesebb 
infrastruktúrával és a munkatársak szakértelmével járuljanak hozzá ahhoz, hogy látogatóik szívesen vegyék 
igénybe szolgáltatásaikat. 
 

A közművelődés helyi lakossági képviselete 
 

5. § 
 
(1)4 Az 1997. évi CXL. törvény 79. §-a értelmében a képviselőtestület a városrészek társadalmi szervezetei 
kezdeményezésére a városrészek intézményeinek működtetésére, a rendeletben meghatározott feladatok - helyi 
igények szerinti - ellátására közművelődési megállapodást köthet. 
 
A megállapodás tartalmazza: 
 
a) Az elvégzendő közművelődési szolgáltatást és annak pénzügyi feltételeit. 

                                            
1 Az utolsó francia bekezdést hatályon kívül helyezte: 5/2004.(II. 27.) számú rendelet 29. § (4) bekezdése. Hatálytalan: 
2004. február 27-től. 
2 Módosította: 21/2011. (IV. 29.) számú rendelet 3. §-a. Hatályos: 2011. április 29-től. 
3 Hatályon kívül helyezte: 21/2011. (IV. 29.) számú rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2011. április 29-től. 
4 Módosította: 21/2011. (IV. 29.) számú rendelet 4. §-a. Hatályos: 2011. április 29-től. 
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b) A közművelődési tevékenységben érintettek körét. 
c) Az ingyenes vagy térítéses szolgáltatások körét. 
d) A közművelődési szolgáltatás rendszerességét, a közművelődési szintér közművelődési célú minimális 
nyitvatartását. 
 
(2) A közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében a Marcali székhelyű, bejegyzett közművelődési célú 
társadalmi szervezetek kezdeményezésére Városi Közművelődési Tanács alakítható. A képviselőtestület az 
1997. évi CXL. törvény 82. és 83. §-ában körülírt Közművelődési Tanácsot mint a közművelődés 
tevékenységek önkéntes összehangolásának rendszeres és folyamatos fórumát, munkájában támogatja. 
 

A közművelődési tevékenység pénzügyi feltételei, feladatfinanszírozás 
 

6. § 
 
A képviselőtestület a közművelődési tevékenység finanszírozásához szükséges pénzügyi feltételeket az állami 
normatív hozzájárulásból a központi érdekeltségnövelő támogatásokból, saját bevételeiből és pályázatokon 
elnyert összegekből biztosítja. 
 

7. § 
 
(1) A képviselőtestület a Városi Kulturális Központ működésének pénzügyi alapjait is a 6. §-ban vázolt 
többcsatornás finanszírozási rendszerben teremti meg. 
Az intézmény fenntartási költségeit és a dolgozók bérét az éves költségvetésben biztosítja. 
 
(2) A szakmai munka alapjait az önkormányzati támogatás mellett az intézmény saját működési bevételei, 
valamint a helyi, megyei, országos pályázatokon elnyert céltámogatások és szponzori hozzájárulások egészítik 
ki. Az intézmény köteles valamennyi működési körében meghirdetett pályázaton elképzeléseit megméretni. 
 
(3)1 A Városi Önkormányzat az 1990. óta eredményesen működő feladatfinanszírozási, szektorsemleges 
céltámogatási pályázati rendszer működtetését továbbra is fontosnak tartja. Éves költségvetéseiben e célra 
meghatározott összeget elkülönít. A céltámogatási alap – pályázati úton történő – felosztásával kapcsolatos 
döntést a Képviselőtestület az Oktatási és Közművelődési Bizottság feladatkörébe utalja. 
 
(4) A művelődési közösségek, egyesületek előzetes egyeztetéssel használhatják az intézményi infrastruktúrát. A 
használat módját és mértékét az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni. Szakmai 
programjaikkal részt vehetnek a helyi feladatfinanszírozó pályázaton. 
 
(5)2 Az ifjúsági és polgári közösségek, a kiemelkedő színvonalon működő művészeti együttesek támogatására a 
fentieken túl a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében évente alapot képez. Az alap nem 
lehet kevesebb 1,5 millió Ft-nál. 
 

8. § 
 
A fínanszírozásnak a rendelet 6-7. §-ában részletezett módozataiból következik, hogy a közművelődési 
feladatok ellátásának mértékét a képviselőtestület és bizottsága a mindenkori költségvetési lehetőségek 
ismeretében, évente a költségvetés és a feladatfinanszírozási pályázatok elbírálásánál határozza meg.  
 

Egyéb rendelkezések 
 

9. § 
 
(1) A jegyző a Városi Kulturális Központ alapító okiratának és szervezeti működési szabályzatának 
felülvizsgálatával, szükség szerinti módosításának kezdeményezésével teremtse meg azoknak a jelen rendelettel 
való összhangját. 
 

                                            
1 Megállapította: 21/2011. (IV. 29.) számú rendelet 5. §-a. Hatályos: 2011. április 29-től. 
2 Megállapította: 5/2004.(II. 27.) számú rendelet 25. §. Hatályos: 2004. február 27-től. 
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(2) A polgármester az intézmény éves költségvetéseinek megállapításakor a rendeletben megfogalmazott 
feladatok pénzügyi feltételeit vegye figyelembe, s a rossz állagú városrészi intézmények felújítását, berendezési 
tárgyaik pótlását a felújítási tervekben ütemezze be. 
 
(3)1 
 

10. § 
       
 
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.   
(2)2 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
  

 
Dr. Árvai Zoltán s.k.                                                                        Dr. Sütő László s.k. 
           jegyző                                                                                        polgármester 

 
 
 
Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles: 
 
      Bödőné Dr. Molnár Irén 
       jegyző 

                                            
1 Hatályon kívül helyezte: 21/2011. (IV. 29.) számú rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2011. április 29-től. 
2 Beiktatta: 24/2009. (IX. 04.) sz. rendelet 12. §-a. Hatályos: 2009. október 1-től. 


