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ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselő-testületének  

4/2011. (III.24.) számú rendelete 
A KÖZM ŰVELŐDÉSRŐL 

 
/EGYSÉGES  SZERKEZETBEN/ 

 
 
Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) 
„A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. Törvény” ( a továbbiakban : Törvény) 77, §.a felhatalmazása, valamint a  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) 
bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, továbbá Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendelet szerint 
szabályozza a helyi közművelődési tevékenységgel kapcsolatos feladatait.  
 

I.  RÉSZ 
 

Általános rendelkezések 
 

Alapelvek 
 

1.§. 
 

(1) Az 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 résztvevő intézmények, színterek és 
szervezetek támogatását. 
 

(2) Az önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra 
törekszik, hogy biztosítsa Újhartyán város polgárainak jogát, hogy  

 
a.) megismerhesse a közművelődés, az ismeretterjesztés útján, 
b.) igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátási közművelődési intézménye 

szolgáltatásait: 
c.) műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, 

közművelődési jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, a külön 
jogszabályban meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen:  

d.) e rendelet szerint művelődési céljai megvalósításához közművelődési 
közösségi színteret, szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon. 

 
2.§. 

 
(1)  Az önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás,  

világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során  
 tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés: a Törvényben és e rendeletben rögzített  
 jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti, vagyoni és  
 születési különbségtétel nélkül.  



2 
 

 
A rendelet hatálya 

 
3. §. 

 
E rendelet hatálya kiterjed: 

 
a.) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő, Újhartyánban lakó, 

tanuló és dolgozó állampolgárokra: 
b.) az önkormányzat közművelődési közösségi színtereire és azok alkalmazottaira, illetve 

működtetőire.  
c.) Helyi civil közösségek, szervezetek, melyekkel a közművelődési tevékenység 

megvalósul: 
 
- Lila Akác Nyugdíjas Klub ének- és tánccsoportja 
 - Városi fúvószenekar  
- Sváb Parti zenekar  
- Ifjúsági fúvószenekar  
- HERCEL Sváb Hagyományőrző Egyesület 
- Faluházi baglyok” nótakör  
- Irodalmi és Helytörténeti Társas Kör  
- Civilekért Egyesület  
- Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 
- Gyermekvár Óvoda  
- Katolikus Ifjúsági Közösség  
 

 
II.  RÉSZ 

 
Az önkormányzat közművelődési feladatai 

 
4. §. 

 
Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során: 

 
(1) Hangsúlyos feladatainak tekinti: 
 

a.) a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti, közösségi és 
érdekérvényesítési kezdeményezéseinek segítését. 

b.) a hivatásos és amatőr alkotóközösségek lehetőségeinek bővítését – különös 
tekintettel a művészeti műhelyek tevékenységére, a helyi alkotók szakmai 
támogatására, a helyi művészeti értékek feltárására és közismertté tételére: 

c.) a civil szervezetek közösségi életének, a helyi társadalom 
kapcsolatrendszerének, érdekérvényesítésének segítését: 

 
(2) További feladatának tekinti: 
 

a.) a helyi hagyományok ápolását, értékőrzését, a helytörténeti mozgalom 
fejlesztését, hagyományőrző közösségek működtetését, település és 
környezetvédő, természetbarát közösségek segítését, ezért kiemelt figyelmet 
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fordít a helyi német nemzetiségi kisebbség kultúrájának ápolására, 
támogatására, számukra Tájház működtetését biztosítja 

b.) a szabadidő egészségmegőrző és szórakozási feltételeinek gazdagítását, 
c.) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 

életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek 
támogatását, 

d.) az ünnepek kultúrájának gazdagítását, helyi kitüntetések, díjak alapítását, - 
ennek érdekében évente hagyományőrző batyus bált, svábbált, farsangi táncos 
mulatságokat rendez, megünnepli a helyi egyházzal közösen a katolikus 
ünnepeket, így Feltámadási és Úrnapi körmenetet, Advent és Karácsony idején 
zenei koncerteket szervez. 

e.) találkozók, fesztiválok, bemutatók rendezését, a helyi kulturális nyilvánosság 
fejlesztését,  
- így megrendezi évente Falunapját, gasztronómiai és kulturális rendezvényét: 
a Hartyánfeszt-et, őszi Szüreti felvonulást, mulatságot szervez, Sváb Napok 
címen nemzetiségi hagyományőrző kulturális programokat ad.  

f.) egyéb, művelődést segítő lehetőségeket biztosít: irodalmi, helytörténeti 
előadásokat, képzőművészeti kiállításokat, zenei koncerteket szervez,  

g.) biztosítja az „Együttműködési megállapodás”-ban megjelölt civil közösségek 
részére a rendszeres találkozás, együttlétek, próba alkalmak lehetőségét 

h.) további közösségek létrejöttét támogatja. 
i.) Újjá szervezett könyvtári Információs és Közösségi hely fenntartása. 

 
 
(3) A Közösségi szintér keretei között ellátandó feladatok: 
a) A település hagyományainak, természeti és művészeti értékeinek bemutatása, 
lokálpatriotizmus erősítése. 
b) A magyar és a nemzetiségi kultúra értékeinek közvetítése. A művészetek 
befogadásának segítése. 
c) A szabadid_s szokások formálása, a már meglévő kulturális hagyományok ápolása, 
szórakozási alkalmak biztosítása. 
d) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítése. 
e) Ellátja az IKSZT címbirtokossághoz kapcsolódó szolgáltatásokat, így különösen: 
ea) közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése; 
eb) helyszín biztosítása civil szervezetek számára; 
ec) egészségfejlesztési programok megvalósítása; 
ed) ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok 
generálása és a folyamatok nyomon követése, ifjúsági információs pont 
működtetése; 
ee) közművelődési programok szervezése; 
ef) a lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának el_segítése; 
eg) olvasósarok működtetése; 
eh) közösségi internet hozzáférés biztosítása; 
ei) helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási 
pont működtetéséhez. 
 
 
(4) A könyvtári szolgáltató hely működtetésében az önkormányzat által ellátandó feladatok: 
a) Az önkormányzat ellátja a lakosság nyilvános könyvtári ellátásának kötelező feladatából 
eredő teendőket. 



4 
 

b) Rendszeres nyitva tartással, könyvtáros alkalmazásával, a lakosság részére 
térítésmentesen működteti a könyvtári szolgáltató helyet. 
c) Gondoskodik a helyiség fűtéséről, világításáról, takarításáról, az állomány és a 
berendezések biztosításáról 
d) Költségvetésében gondoskodik a könyvtári szolgáltató hely helyiségének működési 
feltételeiről. 
e) Az elektronikus információ szolgáltatások igénybe vételéhez szélessávú internet 

szolgáltatást biztosít. 
 

III.  RÉSZ 
 

Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának struktúrája és intézményei 
 

5. §. 
 

(1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben  
foglaltak szerint a rendelet 4.§-ában foglalt feladatai ellátása érdekében közösségi színteret 
működtet, ennek nevesítését a 8. §. tartalmazza. 
 
 
 (2) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL törvény 64.§ (1)  bekezdésében foglaltak szerint a rendelet 4.§-ában foglalt 
feladatai ellátása érdekében Könyvtári Információs és közösségi helyet  működtet, ennek 
nevesítését a 2. számú melléklet tartalmazza.” 
 
 

6. §. 
 

(1) Az önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába az 5. §-ban 
megjelölteken kívül az önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményeit 
is bevonhatja 

- Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 
- Gyermekvár Óvoda 
- Polgármesteri Hivatal 

 
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt intézményeknek a közművelődési feladatellátásba való 

bevonása az önkormányzat által fenntartott intézmények és közösségi színterek által el 
nem látott feladatok teljesítése érdekében történhet. 

 
 

7. §. 
 

(1) A rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására Újhartyán 
város önkormányzata  művelődésszervezőt foglalkoztat. 

 
 

Az önkormányzat közösségi színterei: 
 

8. §. 
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(1) Az önkormányzat fenntartóként az alábbi közösségi színtereket működteti:  
 

(2) Közösségi színterek: 
 

 Faluközpont Díszterem  2367 Újhartyán, Hősök tere 4. 
 Faluközpont Pinceklub  2367 Újhartyán, Hősök tere 4. 
 
 

9. §. 
 

(1) Az önkormányzati közösségi színterek – elsősorban Újhartyán város lakosai részére 
megfogalmazott- éves keretprogramját minden év január 15-ig az Önkormányzat  
kulturális bizottsága által elfogadott munkaterv tartalmazza.  
 

(2) A munkatervnek tartalmazni kell a 4. §-ban meghatározott önkormányzati feladatokat, 
tartalmaznia kell a település következő évi kulturális rendezvény naptár tervezetét.  

 
 

IV.  RÉSZ 
 

A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése 
 
10. §. 

 
(1) A törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal 

kapcsolatos fenntartói felügyeleti és más jogköröket a Képviselő-testület Kulturális 
Bizottsága, illetve átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja. Jelen rendelet 1. 
számú melléklete tartalmazza az Újhartyán Város Városi színterének használati 
szabályzatát. 
 

(2) A Kulturális Bizottság közművelődéssel kapcsolatos feladatköre a következő: 
 

-  előkészíti, illetve véleményezi 
 

- a közművelődéssel kapcsolatos helyi önkormányzati rendeleteket 
- az emlékművek, szobrok, emléktáblák elhelyezését az utcanevek 

megváltoztatását 
- az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmények vezetőire 

vonatkozó pályázatokat, javaslatokat tesz az intézményvezetők személyére. 
 
             - javaslatot tesz : 
 

- a közművelődési célok meghatározására, 
- a költségvetésben közművelődési célokra elkülönített pénzeszközök         

felhasználására, 
- a Képviselő-testület határozata szerint pályázatokat ír ki, 
- részt vesz az ágazatra vonatkozó fejlesztési programok kidolgozásában, 

véleményezi azok végrehajtását, 
- elősegíti a művelődési célkitűzések végrehajtását, az ezzel kapcsolatos 

feltételek létrehozását, működtetését, 
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- figyelemmel kíséri valamennyi korosztály közművelődési igényeit, kiemelten 
az ifjúság helyzetét és szükség szerint javaslatot tesz helyzetük javítására. 

 
 

V. RÉSZ 
 

A közművelődési tevékenység finanszírozása 
 

11. §. 
 

(1) Az önkormányzat közművelődési feladatai ellátása érdekében biztosítja a 
közművelődési intézmény fenntartásához, illetve a 4.§. szerinti feladatok teljesítéséhez 
szükséges személyi és tárgyi feltételeket.  

 
 
 

12. §. 
 

(1) A 8.§-ban felsorolt közösségi színtereket a vállalt közművelődési feladatok arányában 
az önkormányzat pénzügyi támogatásban részesíti.  

 
 

VI.  RÉSZ 
 

Záró rendelkezés 
 

13. §. 
 

(1) Jelen Közművelődésről szóló  rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
(2) A Közművelődésről szóló rendelet mellékleteivel együtt bárki számára megtekinthető a 
polgármesteri hivatal jegyzői irodájában, ügyfélfogadási időben, vagy a www.ujhartyan.hu 
honlapon. 
 
(3)A rendelet mellékletei :   

 
1. sz.: Újhartyán Város Közösségi Színterének Használati 

Szabályzata 
2. sz.: Könyvtári információs és közösségi hely feladatai 

 
 
Újhartyán, 2013. augusztus 1. 
 
 
 
 
  Schulcz József     Göndörné Frajka Gabriella 
    Polgármester                     jegyző  
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Záradék: 
 
Ezen rendelet a helyben szokásos módok került kihirdetésre. 
 
 
Újhartyán, 2013. augusztus 1. 
 
 
      Göndörné Frajka Gabriella  
       jegyző 
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1.sz.  melléklet: 
 
 

Újhartyán Város Közösségi Színterének 
Használati Szabályzata 

 
 
 

Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődésről szóló 
….számú rendeletének  mellékleteként a város közművelődési közösségi színterének 
használati szabályzatát az alábbiakban határozza meg: 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 73.§.(1) bekezdése kimondja, hogy  „A közművelődéshez való jog 
gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél.” A város közösségi 
színterének szolgáltatásait, programjait bárki igénybe veheti, aki a használati szabályzatban 
foglalt feltételeket elfogadja. 
 
Közösségi színtér fenntartója: Újhartyán város Önkormányzatának képviselő-testülete cím: 
2367 Újhartyán, Fő u. 21. 
 
Közösségi színtér székhelye:  Faluközpont Díszterem 
Címe: 2367 Újhartyán, Hősök tere 4. 
Levelezési címe: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. 
Telefon: 29/372-133 
Telefax: 29 372-025 
Elektronikus levélcím: ujhartyan@ujhartyan.hu 
 
Tevékenység helyei:  
 Faluközpont Díszterem    2367 Újhartyán, Hősök tere 4. 
 Faluközpont Pinceklub    2367 Újhartyán, Hősök tere 4. 
 

1. Közösségi színtér igénybevételének szabályozása 
 

1.) A helyiségek igénybevételének szándékát a művelődésszervezőtől ( tartós távolléte 
esetén az önkormányzat Kulturális Bizottságának elnökétől) legalább 5 munkanappal a 
tervezett igénybevétel előtt kell kérni. A művelődésszervező az állandó 
közművelődési programok időpontjának figyelembevételével biztosítja a helyiségeket 
az igénylőknek. Több kérelmező esetén a helyiséghasználati igényekről – az 
önkormányzat Kulturális Bizottsága véleményének kikérésével és figyelembevételével 
– a művelődésszervező dönt. 

2.) A helyhatósági választáson jelöltként nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek, 
képviselőjelöltek, valamint országgyűlési képviselőválasztáson jelöltként 
nyilvántartásba vett személyek egy-egy alkalommal ingyenes vehetik igénybe a 
közösségi színtér helyiségeit kampányrendezvény tartása céljából. 

3.) Az önkormányzat természetbeni juttatásként e szabályzat 1. sz. függelékében 
meghatározott szervezetek részére ingyenesen biztosítja a közösségi színtér 
helyiségeinek igénybevételét. Más szervezetek vonatkozásában a művelődésszervező 
kezdeményezésére a Kulturális Bizottság dönt a helyiségek ingyenes igénybevételének 
lehetőségéről. 
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2. Közösségi színtér helyiségének bérleti díjmentes használata 
 
1.) Bérleti díjmentes tevékenységek és szolgáltatások: 

a.) fenntartó önkormányzat és intézményeinek, helyi kisebbségi önkormányzatoknak 
a szervezésében megvalósuló rendezvények: 
1. sz. függelék tartalmazza 

 
            b.) az 1. sz. függelékben meghatározott szervezetek működésének biztosítása 
            c.) mindaz a tevékenység, amit az önkormányzat célzott feladatként finanszíroz. 
 
 
 
 
 

1. sz. Függelék 
 

A közösségi színtér  helyiségeit ingyenes használó szervezetek az Újhartyán Város 
Önkormányzata( 2367 Újhartyán, Fő u. 21.) és a Faluközpont Kft.( 2367 Újhartyán, Hősök 
tere 4.) 2005. november 3-án megkötött Üzemeltetői szerződés alapján: 
 
 

- nyugdíjas klub rendezvényei (13 alkalommal, nevezetesen: minden hónapban 1 nap 
találkozó, 1 alkalom batyus bál) 

 
       -  az önkormányzat rendezvényeire (4 alkalom, nevezetesen: március 15  
           ünnepség, falugyűlés, október 23 ünnepség, karácsonyi ünnepség) 
 

- Falunapra ( évente 1 alkalom) időpontja: minden év első júniusi hétvégéje 
 
       -  Iskolai rendezvények ( 3 alkalom, nevezetesen: farsang, ballagás, tartása) 
 

- Óvoda rendezvényei ( 3 alkalom, nevezetesen: farsang, ballagás, karácsony 
 

-  Polgárőrség ( 1 alkalom, nevezetesen: ünnepélyes éves beszámoló tartása 
 

- Tánccsoport ( heti 1 alkalom próba lehetőség biztosítása 
 

- Német Nemzetiségi Önkormányzat ( 15 alkalommal, nevezetesen: Minden hónapban 1 
nap zenekari próba, 1 alkalom hagyományőrző délután 2 alkalom zenekari találkozó) 

 
 
 
 
 

2. sz. melléklet: 
 

Könyvtári információs és közösségi hely feladatai 
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Könyvtári információs és közösségi hely Címe: 2367 Újhartyán, Hősök tere 4. 
„Pinceklub” 
 
 

Az újjá szervezett Könyvtári Információs és Közösségi Hely kiemelt feladatai: 
- könyvtári szolgáltatás 
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja 
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt 
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt 
- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik 

 


