
TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
32/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete 

a város közművelődési és közgyűjteményi feladatai-
ról és ellátásának feltételeiről 

 
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyv-
tári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § 
A rendelet hatálya kiterjed: 
a) a helyi közművelődési tevékenység megvalósí-

tásában résztvevő, az önkormányzat közigazga-
tási területén élő állampolgárokra, 

b) a városi önkormányzat fenntartásában működő 
Polgármesteri Hivatalra, közművelődési intéz-
ményre, 

c) az önkormányzat által fenntartott óvodára, az 
állami fenntartású köznevelési intézményekre, 
illetve az egyházi fenntartású általános iskolára, 

d) azokra a szervezetekre, magánszemélyekre, 
amelyekkel az önkormányzat a rendeletben 
meghatározott közművelődési feladatok ellátásá-
ra helyi közművelődési megállapodást köt. 

 
2. A rendelet kiemelt céljai 

 
2. § 

A rendelet kiemelt céljai: 
a) Tiszaújváros város és környezete természeti, 

környezeti, kulturális, közösségi értékeinek 
közismertté tétele, a kulturális rendezvény, tu-
rizmus támogatása,  

b) a város közművelődési-kulturális hagyománya-
inak ápolása, továbbfejlesztése, a helyi társada-
lom kiemelkedő közösségei szerepének növe-
lése, a helyi értékek védelmének erősítése, 

c) az egyetemes, nemzeti és nemzetiségi kultúra 
megismertetése,  

d) a lakosság élet- és munkaképességének növe-
lése, válságkezelési technikáinak fejlesztése, 

e) a speciális helyzetű népességcsoportok műve-
lődési közösségeinek gondozása,  

f) a helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás 
fejlesztése,  
fa) az ifjúság kulturális életének fejlesztése, 

érdekérvényesítése, művelődési kezdemé-
nyezéseinek segítése, 

fb) az életkori csoportok kulturális kapcsola-
tainak gazdagítása, 

fc) a munkanélküliség csökkentéséhez fel-
nőttoktatási és az iskolai képzést kiegészí-
tő, képességfejlesztő lehetőségek biztosí-
tása, a humánerőforrás fejlesztése, 

fd) az élet minőségének, az ünnep örömeinek 
gazdagítása, amatőr művészeti körök, 
műhelyek, alkotótáborok segítése, szóra-
kozási és közösségi igényekhez lehetőség 
biztosítása, 

g) a civil közösségek működésének, együttműkö-
désének ösztönzése,  

h) a közösségi művelődéshez méltó esztétikus 
környezet és infrastruktúra biztosítása, 

i) az ismeretek tárgyilagos, sokoldalú közvetíté-
sének biztosítása, 

j) a helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesz-
tése, 

k) a nyilvános könyvtári alapfeladatok biztosítá-
sa. 

 
3. Tiszaújváros Önkormányzatának közművelődési 

feladatai 
 

3. § 
Tiszaújváros Város Önkormányzata a muzeális intéz-
ményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a köz-
művelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a további-
akban: Kultv.) 76. § (2) bekezdésében foglalt közműve-
lődési formák közül az 1. mellékletben foglalt feladato-
kat látja el és támogatja elsősorban az általa fenntartott 
közművelődési intézményen keresztül. 

 
4. A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei 

 
4. § 

(1) Az önkormányzat kötelező közművelődési fel-
adatait a Derkovits Kulturális Központon, mint saját 
fenntartású közművelődési és közgyűjteményi intézmé-
nyén keresztül végzi. 

(2) A rendelet kiemelt céljainak megvalósításában, a 
feladatok ellátásában részt vesznek továbbá a helyi 
művelődési, kulturális tevékenységet folytató egyesüle-
tek, civil szervezetek, illetve az önkormányzat által 
fenntartott óvoda, az állami fenntartású köznevelési 
intézmények, illetve az egyházi fenntartású általános 
iskola is. 

(3) Ha az önkormányzat valamely közművelődési 
feladat ellátását az általa fenntartott intézményen belül 
– elvárható színvonalon – megoldani nem tudja, úgy 
annak ellátására a Tiszaújvárosban működő, a Kultv. 
követelményeinek megfelelő jogi személlyel, magán-
személlyel közművelődési megállapodást köthet, 
amelynek tartalmát a Kultv. 79. § (2) bekezdése rögzíti. 
 

5. Közművelődés területén történő együttműködés 
 

5. § 
(1) Tiszaújváros Város Önkormányzata elismeri és 

segíti a városban működő civil közösségek, szervezetek 
munkáját. A közművelődés területén továbbra is számít 
az együttműködésükre és támogatja a szervezeteket az 
alábbi feladatok megvalósítása során: 
a) a város hagyományainak, természeti, művészeti 

értékeinek, jeles személyiségeinek, speciális kö-
zösségeinek, új kezdeményezéseiknek bemutatása, 
értékelése, a lokálpatriotizmus erősítése érdekében, 
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b) a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló kezdemé-
nyezések területén, mely a fizikai erőnlét fejleszté-
sére, a mentális egészség kondicionálására, a sport 
és kultúra kapcsolatának gondozására irányulnak, 

c) az amatőr művészeti alkotókedvet, tehetséget gon-
dozó tevékenységek területén. 

(2) Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a közművelődés feladatai eredményes végre-
hajtását a városban működő egyházi szervezetek, vál-
lalkozók, kommunikációs, tájékoztatási intézmények, 
gazdasági szervezetek, vendéglátóipari egységek segít-
ségével és együttműködésével kívánja megvalósítani. 

(3) Tiszaújváros Város Önkormányzata, illetve a 
rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati szervek a 
közművelődési, közgyűjteményi munkájuk során kap-
csolatot tartanak a kulturális területért felelős miniszté-
riummal, a megyei és országos közművelődési, köz-
gyűjteményi és köznevelési szervek fenntartóival, in-
tézményeivel. 
 

6. A közművelődés helyi, lakossági képviselete 
 

6. § 
(1) A közművelődés helyi lakossági képviselete ér-

dekében Közművelődési Tanács alakítható. Ez egyrészt 
az önkormányzat segítő partnere a kulturális érdekek 
megvalósításában, másrészt az önkormányzat közműve-
lődési politikájának civil kontrollja. 

(2) A Közművelődési Tanácsot az illetékes törvény-
szék által bejegyzett, tiszaújvárosi székhellyel rendel-
kező közművelődési célú egyesületek hozhatják létre. 

 
7. Az önkormányzat közművelődési feladatainak 

finanszírozási formái 
 

7. § 
(1) Az önkormányzat a rendeletben és a kulturális 

intézmény alapító okiratában meghatározott közműve-
lődési és közgyűjteményi feladatok ellátására éves költ-
ségvetésében biztosítja a Derkovits Kulturális Központ 
fenntartásához, működtetéséhez szükséges forrásokat.  

(2) Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a kiemelt városi ünnepeinek és közművelődési 
rendezvényeinek támogatását éves rendezvénytervben 
hagyja jóvá, és a költségvetési lehetőségek függvényé-
ben a rendezvényeket megvalósító intézmények, szer-
vezetek számára támogatást nyújt.  

(3) Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az éves költségvetésében elkülönített civil 
támogatási keretből támogatásban részesítheti a 
tiszaújvárosi székhellyel működő kulturális szervezetek 
működését, kiemelkedő programjaik megvalósítását. 

(4) A Derkovits Kulturális Központ az intézmény 
alapító okiratában, illetve szervezeti és működési sza-
bályzatában megfogalmazottaknak megfelelően saját 
bevételre tehet szert.  

 
8. A közművelődési feladatok ellátásának humánerő-

forrás igénye 
 

8. § 
Az önkormányzat a Kultv. 93-95. §-ban foglaltak alap-
ján az e rendeletben meghatározott közművelődési, 

közgyűjteményi feladatok ellátásához szükséges állás-
helyek számát – önkormányzati fenntartású költségveté-
si, közművelődési, közgyűjteményi intézmény esetében 
– a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm. 
rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közműve-
lődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatottak 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére, 
illetve az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök 
betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről 
szóló 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet figyelembevételé-
vel a Képviselő-testület határozza meg.  
 

9. A közművelődési tevékenység helyi irányítása és 
ellenőrzése 

 
9. § 

(1) A Kultv. és jelen rendelet által meghatározott 
közművelődési feladatokkal kapcsolatos, a hatályos 
jogszabályokban előírt fenntartói felügyeleti és más 
jogköröket a polgármester, a jegyző, a Képviselő-
testület, átruházott hatáskörben a kultúráért felelős bi-
zottság gyakorolja, illetve látja el. A Képviselő-testület 
kultúráért felelős bizottságának feladatait a Városi Ön-
kormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata tar-
talmazza.   

(2) Az önkormányzat közművelődési intézményé-
nek törvényességi ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal 
szakirodáján keresztül a jegyző látja el.  

(3) Kétévente teljes körű fenntartói törvényességi 
vizsgálat lefolytatása szükséges a Derkovits Kulturális 
Központban, valamint azon jogi személyek, magán-
személyek esetében, akik két évnél hosszabb időre 
kötnek közművelődési megállapodást.  

(4) A Derkovits Kulturális Központ minden év ápri-
lisában a Képviselő-testület elé terjeszti az előző évi 
tevékenységéről szóló szakmai munkajelentését és tel-
jesítményértékelését jóváhagyás céljából.  

(5) Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete meghatározza és jóváhagyja Tiszaújváros kö-
zéptávú – 5 éves időszakra szóló – kulturális stratégiai 
tervét.  

(6) A Derkovits Kulturális Központ legkésőbb adott 
év december 31. napjáig a Képviselő-testület elé ter-
jeszti a következő évi szakmai munkatervének terveze-
tét jóváhagyás céljából. E jóváhagyás előtt ki kell kérni 
(amennyiben létrejött) a Közművelődési Tanács véle-
ményét.  

(7) Mindazon intézmények, szervezetek vagy ma-
gánszemélyek, akikkel az adott év szeptember 1-je előtt 
kötött közművelődési megállapodást az önkormányzat, 
adott év decemberében kötelesek beszámolni a Képvi-
selő-testület előtt a megállapodás keretei között végzett 
tevékenységükről. A szeptember 1-je után kötött megál-
lapodások szerződő feleinek a következő év januárjában 
kell elszámolniuk. 
 

10. Záró rendelkezések 
 

10. § 
(1) Ez a rendelet 2013. január 15-én lép hatályba. 
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(2) Hatályát veszti Tiszaújváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének a város közművelődési, könyv-
tári és közgyűjteményi feladataira és ellátásának feltét-
eleire szóló 29/2009. (VIII.28.) rendelete. 
 
 
 
Dr. Molnár Tamás s. k.                Bráz György s. k. 
               jegyző                              polgármester 



 

1. melléklet a 32/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelethez 
Tiszaújváros Város közművelődési feladatai  

 
 A B C 

1 Feladatok Ezen belül Javasolt lehetőségek, tevékenységi formák 
2 Tiszaújváros környezeti, szellemi, 

művészeti értékeinek, hagyománya-
inak feltárása, ismertté tétele, a helyi 
művelődési szokások gondozása, 
gazdagítása, a helyi tudás, a helyi 
információ fejlesztése 

1. város hagyományaival, természeti, szellemi, művé-
szeti értékeinek, jeles személyiségeinek, speciális és 
kiemelkedő közösségeinek, új kezdeményezéseinek 
bemutatása, értékelése, közmegbecsülésének növelé-
se, 

2. a már meglévő kulturális hagyományok bővítése, új 
hagyományok alapozása 

 

a)  kiemelt városi nagyrendezvények, helyi ünnepek megtartása, ünnepi alkalmak 
biztosítása, 

b)  helyi amatőr művészeti csoportok működésének, bemutatók, műsorok megvalósítá-
sának segítése, 

c)  a városhoz kötődő műsorok, kiállítások, bemutatók segítése, támogatása 
d) szolidaritási akciók fogadása, gondozása, 
e)  helytörténeti találkozók, vetélkedők, kiállítások segítése, helytörténeti dokumentu-

mok gyűjtése, ismertté tétele, 
f)  városi kulturális közéleti információk biztosítása, kiadványok megjelentetése 

3 Az iskolarendszeren kívüli öntevé-
keny, önképző, szakképző tanfo-
lyamok, életminőséget és életesélyt 
javító tanulási, felnőttoktatási lehe-
tőségek megteremtése, biztosítása 

1. speciális helyzetű népességcsoportok gondjaikhoz 
igazodó ismeretek, képességek, önképző, öntevékeny 
lehetőségek felkutatása, művelődési és művelődő 
közösségeinek szervezése 

a)  munkanélküliek számára átképző, szakma szerzéséhez szakképző tanfolyamok 
segítése, 

b)  a mindennapi élet gazdaságát fejlesztő közhasznú praktikus tanfolyamok, bemuta-
tók, szakkörök biztosítása, működtetése,  

c)  az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek, képességfejlesztő alkalmak biztosítása, 
d)  felnőttoktatás segítése, 
e)  a mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő alkalmak, táborok szervezésének támoga-

tása, természetbarát közösségek életre hívása,  
f)  az ifjúság kreativitásának elősegítése, az ún. népi kismesterségek megismertetése, 

praktikus ismeretek átadása, 
g)  aktuális kérdésekről szabadegyetem, akadémia, szeminárium, szellemi vitafórum 

kínálata 
4 Az egyetemes, a nemzeti, a nemze-

tiségi és más kisebbségi kultúra 
értékeinek közvetítése, a művésze-
tek befogadásának segítése, a sza-
badidős szokások formálása, a rek-
reáció, a kulturált szórakozás bizto-
sítása, az ünnepek kultúrájának 
gondozása 

1. a helyi kultúra értékeinek megismeréséhez művelő-
dési alkalmak, folyamatok biztosítása, 

2.  az esztétikai élmények megéléséhez különböző 
művelődési formák biztosítása,  

3.  a művelődni vágyó eltérő korosztályok számára 
megfelelő, kulturált művelődési, szórakozási lehető-
ségek biztosítása, valamint mikroközösségek szerve-
ződésének segítése,   

4.  a mindennapi lét értékeinek, normáinak fejlesztése 

a) színházi előadások, előadóestek, hangversenyek, koncertek, irodalmi estek, népmű-
vészeti hagyományőrző alkalmak, művészeti kiállítások szervezése, a filmművészet 
népszerűsítése, 

b)  ünnepek, évfordulók, megemlékezések rendszerének működtetése, 
c)  az ifjúság szórakoztatásának biztosítása, felnőtt korosztály részére alkalmi szórako-

zási lehetőségek szervezése, 
d) országos, regionális rendezvények fogadása, segítése 
e)  a város idegenforgalmi és kulturális értékeinek megismertetése 

5 Az ismeretterjesztő, az amatőr alko-
tó, művelődő közösségek tevékeny-
ségének támogatása 

1.  amatőr művészeti csoportok, egyesületek, közössé-
gek tartalmi munkájának szakmai segítése, támoga-
tása, közművelődési színtér biztosítása,  

2.  az esztétikai tudatosság, igény fejlesztése, műértő 
közösség fejlesztése, 

3.  kiemelkedő tehetségek, alkotóközösségek közis-
mertté tétele, fejlődésük szakmai támogatásának biz-
tosítása 

a)  különböző művészeti szakkörök, műkedvelő csoportok működtetése, támogatása,  
b)  alkotóműhelyek szervezése, 
c)  művészeti alkotótáborok életre hívása, támogatása, 
d)  bemutatók, kiállítások, közönségtalálkozók szervezése 
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6 A helyi társadalom kapcsolatrend-
szerének, közösségi életének, érdek-
érvényesítésének segítése 

1. kooperációs társulási szándékok ösztönzése, 
2. a réteg- és korosztálykultúrák ismerkedési alkalmai-

nak biztosítása, 
3. a felelős közéleti szereplés kulturális fórumainak 

kimunkálása,  
4. a civil közösségek közismertségének biztosítása,  
5. a különböző értékek és érdekek egyenrangúságának 

biztosítása, 
6. településvédő, -szépítő, természet-, érdekvédő köz-

életi egyesületek összefogása, 
7. helyi együttműködéshez, civil szervezetek kulturális 

tevékenységéhez térítési díj ellenében színtér és inf-
rastruktúra biztosítása 

a) civil közösségek közötti együttműködés kezdeményezése,  
b) közös várospolitikai célok érdekében közösségek összefogásának, városi civil szer-

vezetek működtetésének segítése, 
c) vitaestek, fórumok, találkozók megszervezésének segítése, támogatása 
d) az ifjúság érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek intézményi segíté-

se, 
e) pályázati lehetőségekről információk kínálata, segítségnyújtás pályázatok elkészí-

téséhez 

7 A kultúrák közötti kapcsolatok 
kiegészítésének, fenntartásának 
segítése 
 

1. a város nemzetközi kapcsolatainak elősegítése a 
kultúra eszközeivel, 

2.  a városkörnyéki települések közművelődési, köz-
gyűjteményi tevékenységének szakmai-módszertani, 
szolgáltatói segítése, 

3.  közművelődési együttműködés a város köznevelési, 
kommunikációs intézményeivel, egyházi szervezete-
ivel, 

4.  kapcsolattartás a közművelődési, közgyűjteményi 
terület megyei és országos szervezeteivel, intézmé-
nyeivel 

 

a)  a város partnervárosaival a közművelődési kapcsolat fenntartása, kulturális műso-
rok segítése, 

b)  a város hagyományos regionális, országos és nemzetközi kulturális találkozóinak, 
fesztiváljainak szervezése, 

c)  a városkörnyéki települések közművelődési, közgyűjteményi szakemberei részére 
továbbképzések szervezése, 

d) szakmai információk biztosításával különböző közművelődési, közgyűjteményi 
szolgáltatásokkal a települések szakmai munkájának segítése (együttműködési 
megállapodás alapján, megfelelő térítési díj ellenében) 

e)  a városkörnyéki települések helyi ünnepein, falunapokon kulturális programok 
igény szerinti biztosítása, 

f)  a város kommunikációs csatornáin tájékoztatás a város közművelődési eseményei-
ről, helyzetéről, feladatairól, 

g)  vallási ünnepek alkalmával a város egyházi szervezeteivel közös rendezvények 
megszervezésének segítése  

h)  közművelődési, közgyűjteményi szakemberek részvétele országos és megyei to-
vábbképzési fórumokon 

8 A szabadidő kulturált eltöltéséhez a 
feltételek biztosítása 

1. a rekreációs, szabadidős és kulturált szórakozásra 
alkalmat adó önkormányzati, intézményi infrastruk-
túra biztosítása, esztétikus és célszerű környezet ki-
alakítása 

a) a város közművelődési-közgyűjteményi intézményében a lakosság tájékozódásá-
hoz, közösségi művelődéséhez, a kultúraközvetítéshez szükséges feltételek biztosí-
tása, 

b) esztétikus környezet, 
c)  infrastruktúra, 
d)  anyagi feltétel, 
e)  az adott tevékenységet segítő megfelelő számú szakember biztosítása 

9 A tiszaújvárosi nyilvános könyvtár, 
valamint Tiszaújváros közigazgatási 
területén lévő muzeális intézmény 
közművelődési tevékenységének 
támogatása 

1. nyilvános könyvtári alapfeladatok biztosítása, 
2. közérdekű muzeális gyűjtemény keretén belül vég-

zett közművelődési tevékenységek segítése, támoga-
tása 

a) gyermekek könyvtárhasználóvá nevelése érdekében műhelyek, klubok, játszóhá-
zak, táborok megvalósításának segítése, támogatása, 

b) könyv- és könyvtárismertető rendezvények, kiállítások, foglalkozások, találkozók, 
előadások, könyvtárhasználói tanfolyamok létrehozásának biztosítása, 

c) állandó és időszaki kiállítások megvalósításának, múzeumpedagógia foglalkozások 
tartásának segítése, támogatása 

 


