Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
34/2013 (XI. 15.) önkormányzati rendelete
a kötelező közművelődési feladatokról
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvényben foglaltak,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdése 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény (Kult. tv.) 77. §-ban kapott felhatalmazása alapján a város kötelező közművelődési
feladatainak formáiról, ellátásának módjáról a következőket rendeli:

Általános rendelkezések
1. §
Az önkormányzata kötelező közművelődési feladatokat közművelődési intézmények
működtetésével, a művelődési közösségek létrejöttének és működésének szakmai, tárgyi
és anyagi támogatásával látja el.
A rendelet hatálya
2. §
E rendelet hatálya kiterjed:
a) Eger város lakosságára,
b) az önkormányzat által fenntartott és működtetett közművelődési intézményekre,
c) az önkormányzat által fenntartott könyvtári, és muzeális intézmények
közművelődési tevékenységére,
d) az önkormányzat által közművelődési, közhasznú és közszolgáltatási megállapodás
keretében ellátott közművelődési feladatokra,
e) közművelődési célú társadalmi és gazdasági szervezeteknek az önkormányzat
támogatásával végzett közművelődési tevékenységére.
Különös rendelkezések
Az önkormányzat közművelődési feladatainak köre
3. §
(1) A város kulturális hagyományai és lakosságának művelődési szükségletei alapján, az
önkormányzat az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése
érdekében az önkormányzat szervezi és támogatja:

a) önismeret fejlesztő alkalmak, tanfolyamok, táborok szervezését, bemutatók,
konzultációk, fórumok kínálatát, a természetbarát, környezetvédő közösségeket,
b) a speciális helyzetű népességcsoportok gondjaihoz igazodó ismeretek, képességek,
önsegítő, öntevékeny lehetőségek felkutatását, művelődési közösségeinek létrejöttét,
c) az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek, nyelvi, számítástechnikai, felvételi előkészítő,
korrepetáló, környezeti nevelés, stb. tanfolyamok megvalósítását,
d) a szülők, a nevelők együttműködésének hatékonyságát fejlesztő kezdeményezéseket,
aktuális kérdésekről szabadegyetemek, szemináriumok rendezését,
e) a munkanélküliek, más hátrányos helyzetűek számára a munkavállalóvá váláshoz, a
megélhetéshez, a mindennapi élet gazdaságosságát fejlesztő közhasznú, praktikus
tanfolyamokat, akciókat.
(2) A város környezeti, szellemi művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, az egri művelődési szokások gondozása, gazdagítása keretében az
önkormányzat szervezi és támogatja:
a) a helyi tudás, a lokálpatriotizmus erősítését, a kulturális információk összefogását, a
helyi értékeket bemutató, védő, gazdagító összefogások ösztönzését, hatékonyságának
segítését, a helytörténeti, településismertető kiállítások, helyi ünnepek, műsorok,
bemutatók, találkozók, helyi vetélkedők, fesztiválok létrejöttét, ösztönzi a közösségi
emlékezet gazdagításához a kulturális élet eseményeiről dokumentumok gyűjtését,
őrzését, közismertté tételét.
b) a város és régiója természeti, környezeti, művészeti, népművészeti, közösségi
értékeinek, kiemelkedő személyiségei tevékenységének bemutatását, elismertetését,
példájuk ismertté tételét.
(3) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása
keretében az önkormányzat szervezi és támogatja:
a) az élet minőségének gazdagításához, az ünnep együttes öröméhez, az esztétikai
élmények megéléséhez, az egyetemes, az etnikai, a kisebbségi, az ökológiai, a helyi kultúra
értékeinek megismerését célzó művelődési alkalmakat,
b) a színházi előadások, hangversenyek, képzőművészeti kiállítások, irodalmi estek,
filmklubok, művészeti, baráti körök szervezését. Népművészeti, hagyományőrző
közösségek életre hívását, működtetését,
c) találkozók, fesztiválok rendezését, a nemzeti, kisebbségi, etnikai és a helyi ünnepek,
évfordulók, a világi és az egyházi hagyományos ünnepek közismertté tételét, különböző
korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturált lehetőségeket.
(4) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó szándékok, a művelődő közösségek
tevékenységének érdekében az önkormányzat szervezi és támogatja:
a) az amatőr művészeti körök, tanfolyamok, műhelyek, kézműves tevékenységek,
csoportok, önképző körök, alkotó táborok létrejöttét,
b) a népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához ének-zene,
táncegyüttesek szervezését, működtetését; a népi iparművészet képességeinek
tanulásához tanfolyamok, körök, nyári táborok létrejöttét, műveik bemutatását, a
kulturális turizmus fejlesztését, a regionális kulturális turizmus összefogását; a helyi
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társadalom különleges értékeinek bemutatásához regionális kiállítások rendezését; a
kiemelkedő helyi alkotók munkáját,
c) az ismeret- és készségfejlesztő, a gyűjtő körök létrejöttét, az országos szervezetekkel
való kapcsolataik építését; alapítványok életre hívását, működését, a pályázatokon való
részvételt.
(5) Az egri társadalom kulturális kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének érdekében az önkormányzat szervezi és támogatja:
a) különböző életkorú, érdek- és értékrendszerű civil közösségek kulturális, művelődési
szándékait, fórumok, bemutatók, közös akciók szervezését; a civil közösségek
népszerűsítése érdekében bemutatkozó fórumok, érdekérvényesítő alkalmak, találkozók
rendezését, a civil közösségek közötti együttműködéseket.
b) az ifjúság érdekérvényesítő művelődési kezdeményezéseit,
c) különböző rétegek és korosztályok együttműködési alkalmainak, közös tevékenységeit..
d) helyi együttműködéshez, szolidáris szándékokhoz - megegyezés alapján - a
közművelődési intézmények díjmentes használatát; a közösségi akciókhoz a tárgyi
feltételek biztosítását, közismertté tételüket; a civil közösségek önigazgatásához,
érdekérvényesítéséhez képzéseket, a pályázati lehetőségekről információkat biztosít.
(6) A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának érdekében
az önkormányzat szervezi és támogatja:
a) a különböző kultúrák találkozásához tájékoztatási, együttműködési, művelődési
alkalmak rendszeressé tételét; a lakosságának különböző tevékenységű, korú, nemű,
kisebbségi, etnikai, nemzetiségű, világnézetű csoportjai, illetve intézményei, szervezetei
közötti kapcsolatok építését,
b) a közművelődés, a helyi művészeti élet mecénásaival, a közművelődés megyei, országos
szervezeteivel, kutatóbázisaival, a határon túli magyarság művelődési közösségeivel, a
testvérvárosok kulturális intézményeivel, egyesületeivel való találkozásokat.
(7) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez és egyéb művelődést segítő lehetőségekhez
szükséges feltételek biztosítása érdekében az önkormányzat szervezi és támogatja:
a) a közművelődési intézményekben, a közösségi színtereken a tájékozódáshoz, a
közösségi művelődéshez, az alkotó tevékenységek elősegítéséhez, a rekreációhoz a célnak
megfelelő, esztétikus környezet és infrastruktúra, valamint az adott tevékenységet segítő
szakember biztosítását,
b) a sajátos kulturális értékek bemutatásához, cseréjéhez alkalmankénti lehetőségeket; az
amatőr művészeti csoportok menedzselését, közérdekű kiállítások rendezését,
vándoroltatását, valamint a közművelődési közösségi színtérben sajtótermékek, könyv,
zenei- és videó dokumentumok, színház és hangversenyjegyek árusítását,
c) a közművelődési intézmények és a helyi média közötti kapcsolattartást, információk
nyújtását a hazai, külföldi kulturális eseményekről, múzeumok, műemlékek, színházi
előadások, fesztiválok lehetőségeiről,
d) a helyi kulturális turizmus lehetőségeinek ösztönzését; jeles napokhoz aktuális börzék,
ajándékvásárok rendezését,
e) számítógép, adatbázis, internet, stb. használati feltételeinek biztosítását.
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4. §
Az önkormányzat a Kulturális koncepciójában meghatározottak szerint a kötelező
közművelődési feladatainak ellátása során, kiemelten a következő célok megvalósítását
támogatja:
a) a kulturális értékekre támaszkodó, a kreatív alkotást ösztönző közösségépítést,
b) a várostörténeti múlt szellemi és tárgyiasult örökségének gondozását, tradícióinak,
hagyományainak ápolását, bemutatását,
c) Egert hazai és nemzetközi viszonylatban is beazonosítani képes kulturális arculat
meghatározását, fejlesztését
d) a kulturális turizmus versenyképességének növelését
e) a korosztály- és réteg-specifikus kultúraközvetítést, kiemelten az ifjúsági közösségi
terek létrehozását, a fiatalok, a családok és az idősek igényeihez igazodó szórakozási
lehetőségek kialakítását, valamint
f) az intézmények, kulturális vállalkozások, civil szervezetek, és lakosság (önkéntesek)
között együttműködést,
g) akusztikus, elektronikus hangszerekkel és élőzenével és -énekkel előadott koncertek
támogatása.
A közművelődési feladatok intézményi és szervezeti keretei
5. §
Az önkormányzat a Kult. tv. 78. §. (2) bekezdése alapján a jelen rendelet 4-5. §-aiban
vállalt közművelődési feladatainak ellátását önkormányzati, költségvetési intézmények
fenntartásával és más szervezeti formában működő szolgáltatók közreműködésével
biztosítja.
6. §
(1) Az önkormányzat a közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott
intézmények útján látja el.
(2) A feladatok ellátásába külön megállapodás alapján bevonhat nem önkormányzati
fenntartású közművelődési intézményeket, nem közművelődési, de közművelődési
tevékenységet is végző intézményeket, társadalmi és gazdasági szervezeteket.
7. §
(1) A feladatok ellátására, az önkormányzata közművelődési megállapodást köthet az
önkormányzati feladatot átvállaló szervezetekkel.
(2) Közművelődési megállapodást elsősorban az önkormányzati feladatellátást kiegészítő,
rendszeres, folyamatosan nyújtott szolgáltatásokat biztosító szervezetekkel lehet kötni.
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(3) A közművelődési megállapodás legalább egy, legfeljebb 3 naptári évre köthető. A
megállapodás alapján járó támogatást, a felhasználás és az elszámolás feltételeit az
önkormányzat külön szerződésben állapítja meg.
8. §
(1) Az önkormányzat a közművelődési feladatok feltételeinek javítása, a kulturális kínálat
színesítése, a közművelődési feladatot ellátók együttműködése érdekében Kulturális
Alapot működtet.
(2) Az Alapból az öntevékeny művészeti, művelődési közösségeknek pályázati úton nyújt
támogatást. A pályázat alapján megítélt támogatást, a felhasználás és az elszámolás
feltételeit az önkormányzat külön megállapodásban határozza meg.
9. §
Az önkormányzat a közművelődési feladatait jelen rendelet függelékében meghatározott
intézményei fenntartásával és gazdasági szervezetek kulturális tevékenységével látja el.
10. §
Díjmentesek a nemzeti és a kiemelkedő helyi ünnepek rendezvényei, valamint azok a
közművelődési szolgáltatások, amelyek teljes költségvetését az önkormányzat, az
intézmények vagy az önkormányzattal kötött támogatási szerződés alapján a szolgáltatást
nyújtók teljes egészében biztosítják.
11. §

(1) A díjköteles közművelődési szolgáltatások részvételi díját a szolgáltató a felmerülő
kiadások, a tevékenységet igénylő lakossági csoport művelődési érdekei, és a széleskörű
hozzáférhetőség figyelembevételével határozza meg.
(2) Az önkormányzat fenntartású intézmények és más szervezetek közművelődési
szolgáltatásai közül díjkötelesek azok a szolgáltatások, amelyek megvalósítása az
önkormányzati támogatás és a rendezvény egyéb (pályázati és más támogatások)
bevételénél magasabb ráfordítást igényelnek.
12. §
A jelen rendeletben meghatározott kötelező közművelődési feladatok megvalósítása
érdekében az önkormányzat a Kult. tv-ben és a rendeletben foglaltaknak megfelelően:
a) jóváhagyja a közművelődési intézmények alapító okiratát, szervezeti és
működési szabályzatát,
b) jóváhagyja a közművelődési intézmények működési és nyitvatartási rendjét,
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c) előírja a költségvetési előirányzatok, és a kulturális tevékenységekre fordítható
támogatások felhasználásának feltételeit, meghatározza a közművelődési
támogatások
odaítélésének,
valamint
a
támogatások
elszámolásának
szempontrendszerét.
13. §
Az önkormányzat a közművelődési feladatainak meghatározása, különösen a Kulturális
Koncepció megalkotása során együttműködik a helyi kulturális egyesületek és a lakosság
kulturális, közművelődési érdekeinek érvényesítését segítő Közművelődési Tanáccsal.

Záró rendelkezések
14. §
(1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Eger Város kötelező közművelődési és kulturális feladatairól szóló
47/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendelet.

Habis László
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző

A rendelet 2013. november 15. napján kihirdetésre és a Hivatal Kossuth Lajos utca
10. szám alatti épületének aulájában kifüggesztésre került.

Dr. Kovács Luca
jegyző
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Függelék
a közművelődési feladatokat ellátó szervezetekről

1. Egri Kulturális és Művészeti Központ
Telephelyei:
1. Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház 3300 Eger, Bartók B. tér 6.
2. Bartakovics Béla Közösségi Ház 3300 Eger, Knézich K. u. 8.
3. Templom Galéria 3300 Eger, Trinitárius u. 1.
4. Vitkovics Ház 3300 Eger, Széchenyi u. 55.
5. Márai Látogatóközpont és Akadályvölgy Játszópark 3300 Eger Szépasszonyvölgy
Feladatköre:
a) a gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztály igényei szerinti kulturális, szabadidős
programok szervezése, az amatőr művészeti mozgalom támogatása,
b) bemutatók, fesztiválok, művészeti találkozók szervezése, a kulturális cserék
támogatása, kiállítások rendezése,
c) a különböző kulturális egyesületek, civil szervezetek munkájának segítése,
d) művészeti, ismeretterjesztő, szórakoztató programok, tanfolyamok, játszóházak
szervezése, irodalmi, zenei, tánc, egyéni művészeti tevékenység támogatása,
e) szakkörök, klubok, művészeti csoportok működési feltételeinek biztosítása,
f) hagyományápolás és átörökítés, az iskolai tehetséggondozás segítése,
g) hátrányos helyzetű egyéneket és csoportokat segítő programok szervezése,
h) zárt, vagy szabadtéri színházi és más előadások, hivatásos és amatőr művészeti
csoportok, társulat, zenekar, egyszeri vagy többszöri előadások lebonyolítása.
2. Bródy Sándor Könyvtár
3300 Eger, Kossuth L. u. 16.
Telephelyei:
1. Gyermekkönyvtár 3300 Eger, Bartók Béla tér 6.
2. Zenei és idegen nyelvi gyűjtemény 3300 Eger, Kossuth Lajos út 18.
3. Jogi- és közigazgatási szakrészleg 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.
4. I. sz. fiókkönyvtár 3300 Eger, Mátyás király u. 52.
5. II. sz. fiókkönyvtár 3300 Eger, Kovács Jakab u. 35.
6. III. sz. fiókkönyvtár 3300 Eger, Kallómalom u. 88.
Feladatköre:
a) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, és
rendelkezésre bocsátja,
b) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól,
c) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásának elérését,
d) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
e) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
f) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik,
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g) szervezi a megyében működő könyvtárak együttműködését, végzi az iskolán
kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést, elkészíti a megyében működő
nyilvános könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását.
3. Dobó István Vármúzeum
Telephelyei:
1. Vármúzem Eger
2. Gárdonyi Géza Emlékház 3300 Eger, Gárdonyi u. 28.
3. Heves Megyei Palócok Népművészete Kiállítóhely 3300 Eger, Dobó utca 12.
4. Telekessy Patikatörténeti Kiállítás 3300 Eger, Széchenyi u. 14.
5. Zsinagóga Galéria 3300 Eger, Kossuth L. u. 17.
Feladatköre:
a) a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos
szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét
őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja,
b) biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét,
kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át
tartó tanulás folyamatához,
c) közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez,
d) együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai
programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését,
e) elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan
megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít,
f) az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak
nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság
élénkítését.
g) gyűjteménygondozása, ennek keretében azok gyarapítása, nyilvántartása,
állományvédelme,
tudományos feldolgozása és publikálása,
h) hozzáférhetővé tétele, ennek keretében állandó és időszaki kiállítások rendezése,
közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása, a
kulturális javak digitalizálása, a kutatási tevékenység biztosítása,
i) régészeti feltárást végez
4. Gárdonyi Géza Színház
3300 Eger, Hatvani kapu tér 4.
Feladatköre:
a) az előadó-művészeti törvényben meghatározott színházi szolgáltatás nyújtása
minél szélesebb kör ízlését figyelembe véve,
b) részvétel az iskolai nevelésben, a tananyag elsajátításában, az emberi értékek
képviseletében és átadásában,
c) klasszikus, mai magyar és külföldi drámák, színművek, táncprodukciók
bemutatása,
d) klasszikus és kortárs irodalomból gyermek- és ifjúsági előadások tartása
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5. Harlekin Bábszínház
3300 Eger, Bartók Béla tér 6.
Feladatköre:
a) a gyermekkorú közönség szórakoztatása, rajtuk keresztül a családok kultúra
iránti igényének erősítése,
b) ifjúsági és felnőtt korosztály számára előadások bemutatása
6. AGRIAFILM Kft.
3300 Eger Széchenyi u. 14.
Uránia Mozi
Cinema Agria Mozi
Feladatköre:
a) filmvetítés
b) zenei, tánc és kisebb színpadi programok előadása
7. Média Eger Nonprofit Kft.
3300 Eger Törvényház u. 15.
Feladatköre:
kommunikációja keretében kulturális események, rendezvények bemutatása,
híradás, reklám
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