
 

 

Battonya Város Önkormányzat Polgármesterének 

11/2020. (VI.18.) önkormányzati rendelete  

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 

 

Battonya Város Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

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

foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

Battonyai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, a Román Nemzetiségi Önkormányzat 

Battonyával, a Szerb Helyi Önkormányzat Battonyával folytatott egyeztetést követően a 

következőt rendeli el: 

 

1. Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások köre 

 

1. § (1) Az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kulttv.) 76. § (3) 

bekezdésében meghatározott alapszolgáltatások közül a helyi lehetőségek és sajátosságok 

figyelembevételével a következő alapszolgáltatásokat biztosítja 

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása. Ennek keretében 

aa) biztosítja a helyszínt a művelődő közösségek számára a rendszeres és az 

alkalomszerű művelődési közösségi tevékenységük végzéséhez a Battonyai 

Közművelődési Kft.-nek közművelődési megállapodás keretében üzemeltetésre átadott 

ingatlanokban, 

ab) bemutatkozási lehetőséget biztosít a művelődő közösség fejlődése, szakmai 

teljesítményük elismerése céljából számukra a városi programokon, esetenként a 

település közigazgatási határain kívül rendezett eseményeken, valamint támogatja a 

bemutatókon, versenyeken való részvételüket,  

ac) fórumot kezdeményez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével évente 

legalább egy alkalommal, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a 

feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat, valamint tájékozódhatnak 

egymás tevékenységeiről, eredményeiről, terveiről, továbbá információt kapnak a 

művelődési közösségek működését is érintő kérdésekről. 

b) közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése. Ennek keretében: 

ba) gondoskodik az egyetemes és a nemzeti kultúra értékeinek megismertetéséről, az 

ünnepek kultúrájának gondozásáról, a Nemzeti Ünnepek, a települési megemlékezések 

méltó megtartásáról, 

bb) elősegíti a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását 

határon túli/testvér települési művészek, művészeti csoportok meghívásával, 

kiállítások megrendezésével, fellépések biztosításával, 



 

 

bc) biztosítja a gyermek- és ifjúsági korosztály számára a művelődésüket elősegítő 

eseményeket, játszóházat, színházi és filharmóniai előadásokat, valamint az életkori 

sajátosságuknak megfelelő rendezvények megszervezését,  

bd) biztosítja a város lakosságának művelődéséhez, a szabadidő kulturális célú 

eltöltéséhez a színházi előadások, könnyű- és komolyzenei koncertek, előadói estek 

megrendezését, 

be) támogatja az önkéntes tevékenységként megvalósuló programokat. 

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása. Ennek keretében: 

ca) támogatja az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző körök, klubok 

megalakulását, tevékenységét, 

cb) biztosítja ismeretterjesztő előadássorozatok megszervezését, 

cc) támogatja az életminőséget és életesélyt javító, képességfejlesztő felnőttoktatási 

lehetőségek (tanfolyamok, szakkörök, műhelyfoglalkozások) megvalósítását, az 

egészségügyi rehabilitációs és egészségmegőrző közösségek működését. 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása. Ennek 

keretében: 

da) támogatja a helytörténettel, népművészettel, népi iparművészettel, a település 

kulturális örökségével foglalkozó egyének munkáját, csoportok működését, 

db) részt vesz a települési értéktár gondozásában, a települési értékek bemutatásában, 

népszerűsítésében, bemutatkozik a települési értékeket bemutató megyei 

rendezvényeken, 

dc) szervezi az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások 

figyelembevételével, a művelődő közösségek, a hagyományos közösségi kulturális 

értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával az állami, a nemzeti, a 

társadalmi és a településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok 

megvalósítását. 

e) amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása. Ennek keretében: 

ea) támogatja a településen működő amatőr művészeti csoportok (képzőművészet, 

zeneművészet, táncművészet, színházművészet) tevékenységét szakmai és 

infrastrukturális háttér biztosításával, 

eb) gondoskodik az amatőr művészeti csoportok kiállításairól, bemutatóiról. 

 

2. A közművelődési feladat-ellátási formái, szervezeti keretei 

 

2. § Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról a Battonyai Közművelődési 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 5830 Battonya, Fő utca 91., a 

továbbiakban: Nkft.) kötött közművelődési megállapodás útján gondoskodik. 

3. § A közművelődési feladatokat az Nkft. az alapító okiratban foglaltak szerint, a 

közművelődési megállapodás, valamint az éves munkaterv és szolgáltatási terv alapján végi 

az önkormányzat által üzemeltetésre átadott 

 Battonyai Művelődési Ház (5830 Battonya, Fő utca 77.) működtetésével. 

4. § Az alapszolgáltatások biztosításához, ellátásához a tulajdonos, a használó vagy a 

fenntartó hozzájárulásával – eseti jelleggel, külön megállapodás alapján - igénybe vehetők a 

4.§-ban felsorolt ingatlanokon túl további ingatlanok is. 



 

 

5. § Az önkormányzat a közművelődési megállapodásban rögzített finanszírozás útján 

biztosítja az Nkft. által ellátott közművelődési alapszolgáltatások ellátásához a hatályos 

jogszabályokban meghatározott szervezeti, személyi és tárgyi feltételeket. 

 

6. § Az Nkft. és az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátásában együtt kíván 

működni: 

a) a településen működő nevelési-oktatási intézményekkel, 

b) a települési székhelyű, helyben működő, közművelődési célú társadalmi szervezetekkel, 

c) a közművelődési feladatot ellátó civil szervezetekkel, 

d) egyházakkal, 

e) a településen élő, művészeti, hagyományőrző tevékenységet végző személyekkel, és 

f) a közművelődési feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil 

szervezetekkel. 

 

3. A közművelődési tevékenység finanszírozása 

 

7. § Az Nkft. a közművelődési megállapodásban rögzített közművelődési feladatai ellátására 

az önkormányzati finanszírozáson túl saját bevételekből, vállalkozási tevékenységből, 

pályázatokból származó bevételeket is bevon. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

8.§ (1) E rendelet 2020. szeptember 1. napján lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi közművelődési 

tevékenység támogatásáról szóló 17/2002.(IX.27.) önkormányzati rendelet. 

 

 

Battonya, 2020. június 17. 

 

 

 

Boros Csaba            Varga István 

   polgármester    jegyző 

 

Kihirdetve:  2020. június 18. napján a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló a 

11/2020. (VI.18.) önkormányzati rendelet. 

 

           

Varga István  

        jegyző 

 

 
 


