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Biatorbágy Város Képviselő-testületének  
20/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelete a közművelődési feladatellátásról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A.§-

ában kapott felhatalmazás és a 20/2018. (VII. 19.) EMMI rendelet alapján, valamint 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 7. 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a 61/2009. (XII. 14. IRM 

rendelet és a 2010. évi CXXX. Törvény a jogalkotásról értelmében az alábbi rendeletet 

alkotja Biatorbágy Város Önkormányzata közművelődési feladatellátására vonatkozóan. 

 

PREAMBULUM 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (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 javítja, ezért fontosnak 

tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában részt vevő intézmények 

és szervezetek támogatását.  

 

1. § A rendelet célja 

A rendelet célja, hogy Biatorbágy város polgárainak érdekeit szem előtt tartva, a helyi 

társadalom művelődési értékeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével 

rendeletben határozza meg az Önkormányzat közművelődési feladatait, az ellátandó 

közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját és pénzügyi 

hátterét. 

 

2. § A rendelet hatálya: 

Biatorbágy város minden polgárának joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és 

elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális 

értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez.  

Ezek biztosítását az önkormányzat a város közigazgatási területén kötelező feladatának 

tekinti.  

A rendeletet legalább ötévente az Önkormányzat felülvizsgálja. 

3. § A közművelődési alapszolgáltatások köre: 

Biatorbágy Város Önkormányzata a helyi közművelődési támogatása során kötelező 
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alapszolgáltatásának tekinti: 

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, 

fejlődésük segítését, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 

számára helyszín biztosítását; 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését; 

c) az egész életre terjedő tanulás feltételeinek biztosítását; 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek 

biztosítását; 

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítását; 

f) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítását; 

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztést. 

 

4. § A feladatellátás szervezeti keretei: 

Az Önkormányzat  közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott és működtetett 

költségvetési szervvel, az önálló közművelődési intézménnyel,  a Biatorbágyi Juhász Ferenc 

Művelődési Központtal (továbbiakban: JFMK)  látja el. 

Az intézményfenntartás és működtetés módját, illetve az intézmény tevékenységét az alapító 

okirat határozza meg: a JFMK törzskönyvi azonosító száma: 650155. Az intézmény címe: 

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 1.  

Telephelyei:  Bábosház – 2051 Biatorbágy, Nagy utca 31.,  

                     Közösségi Ház – 2051 Biatorbágy, Fő utca 94. 

                      

A közművelődési intézmény típusa: művelődési központ. 

 

A JFMK a tevékenységéről munkatervet és beszámolót készít, amit a Képviselő-testület 

hagy jóvá. 

 

5. § A feladatellátás pénzügyi háttere: 

Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos alapszolgáltatásait a költségvetéséből 

finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív 

állami hozzájárulás, a központosított előirányzatokból származó összeg és az elkülönített 

pénzalapokból, valamint a különböző alapítványokból elnyerhető támogatás, amelyhez a 

szükséges önrészt az Önkormányzat biztosítja. 

 

A JFMK működési kiadásait és bevételeit az Önkormányzat minden évben felülvizsgálja, és 

a mindenkori éves költségvetési rendeletében az intézmény munkatervével összhangban 
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állapítja meg.  Az intézmény fejlesztési kiadásaira külön költségvetési keretben biztosítja a 

szükséges költségvetési fedezetet.  

 

Az Önkormányzat a Média Nkft., az Értéktár Bizottság és a Karikó János Könyvtár 

közművelődési feladatainak ellátását a szervezetek éves költségvetésén belül biztosítja.  

Az Önkormányzat a társadalmi szervezeteket évente költségvetési támogatásban részesíti. 

Ennek során támogatja azok közművelődési célú tevékenységét is. A költségvetési 

támogatás formái lehetnek:  

a) a JFMK-ban működő, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező egészben, vagy részben 

közművelődési célú társadalmi szervezetek részére a közművelődési intézmény 

költségvetésén keresztül nyújt működéshez felhasználható támogatást, 

b) a Képviselő-testület együttműködési megállapodás alapján támogatja társadalmi 

szervezetek, alapítványok működését, 

c) a Képviselő-testület pályázat útján támogatja a társadalmi szervezetek, alapítványok 

programjait, a közösségért végzett tevékenységüket, az általuk szervezett városi szintű 

közművelődési és más rendezvényeket.  

d) A városi rendezvényeken a bevételhez jutás lehetőségét is biztosítja az arra vállalkozó, 

vagy felkért társadalmi szervezetek számára. 

 

6. § A feladatellátásban együttműködő partnerek: 

a) Karikó János Könyvtár 

b) Biatorbágyi Értéktár Bizottság 

c) a Biatorbágyon működő nevelési-oktatási intézmények, 

d) a Biatorbágyon működő szociális intézmények, 

e) biatorbágyi egyházközségek, 

f) költségvetési támogatásban részesülő művészeti csoportok, társadalmi szervezetek, 

g)  Német Nemzetiségi Önkormányzat, 

h) Média Nkft. 

i) testvértelepülések, 

j) magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek, 

k) mindazok, akik e rendeletben foglaltakkal azonosulnak. 

 

7. § A közművelődési tevékenység elismerése: 

Az Önkormányzat szakmai kitüntetésként közművelődési díjat adományoz, amit a község 

neves személyiségéről, Dévay Gyula rektorról, karvezetőről és zenekar-alapítóról nevezett 

el. A díj kétévente egyszer adható át egy fő számára a kiemelkedő közművelődési, 
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közösségszervező, közgyűjteményi, helytörténeti munka elismeréseként. A díjjal kapcsolatos 

eljárást külön rendelet szabályozza. 

 

8. § Záró rendelkezések 

Jelen rendelet 2019. július 1. napján lép hatályba, s egyben a 4/2000. (05.01.) rendelet 

hatályát veszti. 

Jelen rendeletet az Önkormányzat a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 4. § alapján a Nemzeti Jogszabálytár internetes felületén közzé teszi.  

 

 

 

Tarjáni István         Dr. Kovács András 

polgármester                  jegyző   

          

 


