
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

 

17/2000. (IX.25.) Ök. számú 

RENDELETE 

 

Mátészalka Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól 

 

(egységes szerkezetben a 3/2007.(II.06.), a 16/2009.(XI.2.), a 24/2010.(XI.22.) a 

17/2013.(VII.01.) és a 2/2019.(I.31.) önkormányzati rendeletekkel) 

 

 

Mátészalka Város Képviselő-testülete „A kulturális javak védelméről és a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény (továbbiakban: törvény) IV. része I-VIII. fejezetének 73 – 100. §-a – de 

különös tekintettel a IV. rész II. fejezetének 76 – 83. §-ai – alapján az alábbiakban 

szabályozza a város kötelező önkormányzati közművelődési feladatainak formáit, 

ellátásának módját és mértékét. 

 

ALAPELVEK 

 

1.§ 

 

A rendelet célja, hogy a Képviselő-testület a helyi lakosság művelődési érdekeinek és 

kulturális szükségleteinek figyelembevételével meghatározza Mátészalka Város 

kötelező önkormányzati közművelődési feladatait és ezen keresztül biztosítja a lakosság 

közművelődési igényeinek törvényben előírt feltételrendszerét és megalapozza a 

fejlesztés lehetőségeit. 

 

2.§ 

 

A rendelet kiemelt céljai: 

a.) a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra 

biztosítása 

b.) felnőttoktatási és az iskolai képzést kiegészítő képességfejlesztő lehetőségek 

biztosítása, a humán erőforrás fejlesztése 

c.) a település hagyományainak ápolása, a lokálpatriotizmus erősítése, 

hagyományőrző közösségek működésének segítése 

d.) találkozók, fesztiválok, kiállítások rendezése, kapcsolatok bővítése a 

testvérvárosok kulturális intézményeivel, egyesületeivel, a kulturális turizmus 

támogatása. 

e.) Az etnikai, a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése. 

f.) Az ifjúság kulturális életének, művelődési kezdeményezéseinek segítése az 

időskorú népesség közösségi életének támogatása, a civil közösségek kulturális 

kapcsolatainak erősítése, együttműködésének ösztönzése. 
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3.§ 

 

A kötelező közművelődési feladatok ellátását saját kultúra közvetítő intézmény 

működtetésével, közművelődési megállapodás alapján egyéb fenntartású 

közművelődési megállapodás alapján közművelődési és közgyűjteményi 

intézmények támogatásával, művészeti-művelődési közösségek, társadalmi és egyéb 

szervezetek, kulturális vállalatok és vállalkozások számára nyújtott infrastrukturális 

és financiális segítségnyújtással, közösségi tér biztosításával végzi. 

 

 

 

A RENDELET HATÁLYA 

 
14.§ 

 

A rendelet hatálya kiterjed: 

 

a. a közművelődésben résztvevő városi lakosságra 

b. az Önkormányzat által fenntartott és működtetett közművelődési intézményekre 

c. az egyéb közművelődési feladatokat is ellátó önkormányzati intézményekre  

d. Közművelődési megállapodás alapján a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft-re 

e. nem önkormányzati fenntartású kultúraközvetítő intézményekre 

f. a közművelődési folyamatokban résztvevő magánvállalkozásokra és vállalatokra 

g. a különböző művelődési – művészeti közösségekre, közművelődési céllal is 

működő társadalmi szervezetekre, egyházakra, felekezetekre 

h. a közösségi színterek működtetőire, fenntartóira 

i. az Önkormányzat illetékes szerveire (különös tekintettel az Oktatási és 

Közművelődési Bizottság2 3és a Polgármesteri Hivatal oktatási, kulturális és 

sport tevékenységére) 

j. mindenkire, aki a közművelődési tevékenységek megvalósulásában részt vesz, a 

lokális közművelődés valamennyi szereplőjére 

 

 

MÁTÉSZALKA VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK 

MEGHATÁROZÁSA 

 

5.§ 

 

(1) Mátészalka Város Önkormányzata a város kulturális hagyományai és a lakosság 

művelődési szükségletei alapján kötelezően ellátandó feladatait kívánja 

felvállalni a törvény 76. § II. bekezdésben foglalt közművelődési formákat. 

                                                 
1 A 4.§d. pontját módosította a 17/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2013.06.27. napján 

17.00 órakor. 
2 A bizottság elnevezését módosította a 3/2007.(II.06.) rendelet. Hatályba lépett 2007. február 06. napján. 
3 A bizottság elnevezését módosította a 24/2010.(XI.22.) rendelet. Hatályba lépett 2010. november 22. napján. 
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(2) Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 

életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, 

népfőiskolák megteremtése. 

 

Melynek érdekében kiemelt feladatként kezeli: 

 

a.) A speciális helyzetű népcsoportok gondjaihoz igazodó öntevékeny 

lehetőségek felkutatásának segítése, (kiemelt figyelmet fordítva 

nemzetiségek és az etnikumok kultúrája) és művelődési közösségeinek 

szakmai segítségnyújtását. 

b.) Az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek közül nyelvi számítástechnikai, 

képességfejlesztő, a továbbtanulást segítő, a műveltséget regeneráló és 

fejlesztő, környezeti nevelő tanfolyamok megszervezését. 

c.) A mentális kultúrát és önismeret fejlesztő alkalmak, tanfolyamok, 

fórumok szervezését, biztosítását. 

d.) Az egészségkárosodottak és a hátrányos helyzetűek kulturális helyzetének 

és életének javítását. 

 

(3) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 

feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása 

 

Melynek érdekében kiemelt feladatként kezeli: 

 

a.) a település kulturális, közösségi értékeinek közismertebbé tételét 

b.) a lokálpartiotizmus elmélyítését, a szűkebb tágabb régió értékeinek 

gyarapítását, megismertetését, azok közismerté tételét, bel- és külföldön 

egyaránt. 

 

(4) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 

gondozása 

 

Melynek érdekében kiemelt feladatként kezeli: 

 

a.) a helyi kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak, 

folyamatok biztosítását 

b.) az esztétikai élmények megéléséhez színházi előadások, hangversenyek, 

koncertek, irodalmi estek, filmklubok, művészeti kiállítások kínálatát 

c.) az eltérő korosztályok számára szórakozva művelődő és kulturált 

szórakozási lehetőségek biztosítását, mikroközösségek szerveződésének 

segítését. 

 

(5) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 

támogatása 

 

Melynek érdekében kiemelt feladatként kezeli: 
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a.) az amatőr művészeti csoportok, körök, klubok, társaságok, egyesületek, 

közösségek tartalmi munkájának szakmai segítését, anyagi és 

infrastrukturális támogatását, közművelődési színtér biztosítását 

b.) tanfolyamok, alkotóműhelyek és táborok kínálatát 

c.) a népművészet hagyományos tevékenységének gyakorlásához 

infrastrukturális és anyagi segítség nyújtását, a népi iparművészeti 

képességek fejlesztéséhez tanfolyamok, nyári táborok szervezését, 

bemutatók, kiállítások szervezését, tehetséggondozást 

 

(6) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének 

érdekérvényesítésének segítése 

 

Melynek érdekében kiemelt feladatként kezeli: 

 

a.) a különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségek 

művelődési szándékainak támogatását 

b.) önigazgatási fórumok, vitaestek, találkozók szervezését, szolidáris akciók 

fogadását, különböző civil szervezetek közötti együttműködés 

kezdeményezését, közösségi tér biztosítását. 

 

(7) A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése 

 

Melynek érdekében kiemelt feladatként kezeli: 

 

a.) különböző művelődési alkalmak kínálatát, együttműködési lehetőségek 

megszervezését a helyi közművelődés szereplőivel 

b.) egymástól eltérő jellegű tárgyú és műfajú kulturális értékek találkozóinak 

segítését, közös programok, fórumok, szervezésének ösztönzését 

c.) a kapcsolatépítést a közművelődés, megyei, országos szervezeteivel, 

határon túli magyarság művelődési közösségeivel, a testvérvárosok 

kulturális intézményeivel, művelődési, művészeti egyesületeivel. 

 

(8) A szabadidő kulturális eltöltéséhez a feltételek biztosítása 

 

Melynek érdekében kiemelt feladatként kezeli: 

 

- a rekreációs, szabadidő-sportos és kulturált szórakozásra alkalmat adó 

önkormányzati intézményi infrastruktúra biztosítását, esztétikus és célszerű 

környezet kialakítását, animátor szakember biztosítását. 

 

(9) Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása. 

 

 

Melynek érdekében kiemelt feladatként kezeli: 
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a.) közművelődési intézményekben kulturális szolgáltatások és információk 

nyújtását, a művelődést szolgáló árucikkek forgalmazását 

b.) nyilvánosság megteremtését a helyi sajtón és médián keresztül 

c.) közérdekű, közhasznú kiállítások rendezését, vándoroltatását, programok 

szervezését 

d.) a kulturális turizmus segítését 

e.) a lakosság különböző művelődési célú, illetve közösségi tér igényű 

programjainak segítését, közművelődési színtér biztosítását. 

 

 

A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁS SZERVEZETI KERETEI 

 

6.§ 

 

Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait elsősorban saját fenntartású 

közművelődési és közgyűjteményi intézményekben, továbbá egyéb szervezeteken 

keresztül végzi, amelyek felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

 

A KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKAT 

ELLÁTÓ KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI INTÉZMÉNYEK, 

FENNTARTÁSI ÉS IRÁNYÍTÁSI FELADATAI 

 

7.§ 

 

(1) Az önkormányzat a törvény 68. és 78. §-ai alapján meghatározza a 

közművelődési intézmények feladatait és használati szabályzatát. 

 

(2) Kiadja az (1) bekezdésben meghatározott intézmények alapító okiratát, 

jóváhagyja éves költségvetését. A Képviselő-testület átruházott hatáskörként 

közművelődési intézmények szervezeti és működési szabályzatának 

jóváhagyását a polgármester, éves munkatervének jóváhagyását az Oktatási és 

Közművelődési Bizottság4  5hatáskörébe utalja. 

 

(3) Jóváhagyja az intézmények fejlesztési tervét. 

 

(4) Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő közreműködésével értékeli 

a közgyűjtemények közművelődési intézmények szakmai tevékenységét. 

 

(5) Ellátja az intézmények fenntartásával irányításával kapcsolatos más 

jogszabályban meghatározott feladatokat. 

 

                                                 
4 A bizottság elnevezését módosította a 3/2007.(II.06.) rendelet. Hatályba lépett 2007. február 06. napján. 
5 A bizottság elnevezését módosította a 24/2010.(XI.22.) rendelet. Hatályba lépett 2010. november 22. napján. 
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(6) Az intézmények fenntartójaként biztosítja, hogy a településen a lakosság 

önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék 

igénybe az intézmény szolgáltatásait. 

 

(7) Indokolt esetben engedélyezi a közművelődési intézmény más célra történő 

átmeneti igénybevételét. 

 

(8) Biztosítja az intézmények fenntartásához szükséges szervezeti, személyi 

szakképzettségi és tárgyi feltételeket. 

 

 

A KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK 

FINANSZÍROZÁSI FORMÁI 

 

8.§ 

 

(1) A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása és forrásai: 

 

a.) Normatív állami hozzájárulás 

b.) Elkülönített állami pénzalapok, pályázati úton elnyerhető támogatások 

c.) Központi címzett és céltámogatási lehetőségek, érdekeltségnövelő 

támogatások 

d.) Helyi költségvetési források 

e.) Saját bevételek 

f.) Költségvetésen kívüli egyéb források 

 

(2) Az Önkormányzat ezen rendszerben kötelező feladatként meg nem határozott 

feladatokra az Oktatási és Közművelődési Bizottság6 7 javaslatára egyedi 

támogatást biztosíthat. A támogatás nem veszélyezteti a Rendeletben foglalt 

kötelező feladatok megvalósítását. 

 

(3) Az Önkormányzat a közművelődési falatok megvalósítása érdekében éves 

költségvetésében Közművelődési keretet különít el. Az eredeti előirányzatként 

biztosított keretből támogatás kérelem útján nyerhető el. Az Önkormányzat a 

kérelmek elbírálását, a támogatás odaítélését az Oktatási és Közművelődési 

Bizottság8  9 bízza. 

 

(4) A város kulturális életében kiemelkedő, hagyományos rendezvények, 

fesztiválok, jeles személyekhez és évfordulókhoz kötődő ünnepi rendezvények 

támogatásáról, melyek intézmények, civil és társadalmi szervezetek 

szervezésében valósulnak meg, az elfogadott költségvetés figyelembevételével, 

                                                 
6 A bizottság elnevezését módosította a 3/2007.(II.06.) rendelet. Hatályba lépett 2007. február 06. napján. 
7 A bizottság elnevezését módosította a 24/2010.(XI.22.) rendelet. Hatályba lépett 2010. november 22. napján. 
8 A bizottság elnevezését módosította a 3/2007.(II.06.) rendelet. Hatályba lépett 2007. február 06. napján. 
9 A bizottság elnevezését módosította a 24/2010.(XI.22.) rendelet. Hatályba lépett 2010. november 22. napján. 
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a polgármester az Oktatási és Közművelődési Bizottság10 11 javaslata alapján 

dönt. 

 

(5) Az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátására a Törvény 79.§-a szerint 

közművelődési megállapodást köthet. A megállapodást a polgármester javaslata 

alapján, az Oktatási és Közművelődési Bizottság12  13 véleményének kikérésével 

az Önkormányzat határozattal hagyja jóvá. A közművelődési megállapodásban 

meghatározott feladatellátás költségeit az Önkormányzat éves költségvetésében 

kell előirányozni. 

 

A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK 

SZAKEMBERIGÉNYEI 

 

9.§ 

 

(1) 14Az önkormányzat a törvény 93. és 95. §-aiban foglaltak alapján az e 

rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátásához szükséges 

szakemberek számát – önkormányzati fenntartású költségvetési közművelődési 

intézményei és közgyűjteményei esetében – a Munka törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, illetve a többször módosított 150/1992.(I.20.) Korm. Rendelet 

alapján szabja meg. 

 

(2) Az (1) bekezdésben szereplő intézmények munkatársainak létszámát a 

Képviselő-testület a kötelezően ellátandó feladatokhoz igazodva az 

Önkormányzat az éves költségvetésével egyidejűleg hagyja jóvá. 

 

10.§ 

 

Az intézmények szakmai menedzsmentjének fejlesztése érdekében az önkormányzati 

fenntartású közművelődési intézményekben és közgyűjteményekben a teljes 

munkaidőben foglalkoztatott szakemberek hét évente szervezett szakmai 

továbbképzésben vesznek részt legalább 120 órás tanfolyam keretében, minimum 30 

órás modulokban.  

 

AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEZETEK KÖRE 

 

11.§ 

 

                                                 
10 A bizottság elnevezését módosította a 3/2007.(II.06.) rendelet. Hatályba lépett 2007. február 06. napján. 
11 A bizottság elnevezését módosította a 24/2010.(XI.22.) rendelet. Hatályba lépett 2010. november 22. napján. 

 
12 A bizottság elnevezését módosította a 3/2007.(II.06.) rendelet. Hatályba lépett 2007. február 06. napján. 
13 A bizottság elnevezését módosította a 24/2010.(XI.22.) rendelet. Hatályba lépett 2010. november 22. napján. 

 
14 A 9.§ (1) bekezdését módosította a 2/2019.(I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2019. január 31. 

napján.  
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A helyi kulturális közcélok érdekében feladatot vállaló szervezetekkel, intézményekkel 

az Önkormányzat feladat- és költségmegosztáson alapuló együttműködés kialakítására 

törekszik. 

Az együttműködés elsődleges területei: 

 

a.) Oktatási intézmények: amatőr művészeti csoportok működtetése, nem 

iskolarendszerű művészetoktatás, oktatási, kulturális területen regionális, 

országos, és nemzetközi kapcsolatok építése 

b.) Kulturális egyesületek, alapítványok: a lakosság szélesebb körét érintő, 

nyilvános, hagyományokkal bíró rendezvények megvalósítása. 

c.) Egészségügyi és sport intézmények, szervezetek: életmód-orientáló, 

egészségmegőrző, mentálhigiénés programok gondozása. 

d.) Történelmi egyházak. 

e.) Nemzeti és etnikai kisebbségei szervezetei 

f.) Turizmus és idegenforgalom szervezetei 

g.) Kistérségi, regionális, országos, nemzetközi kulturális kapcsolatok. 

 

12.§ 

 

Az Önkormányzat, közművelődési, közgyűjteményei intézményei és a rendelet hatálya 

alá tartozó önkormányzati szervei közművelődési munkájuk során kapcsolatot tartanak 

a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Önkormányzat Pedagógiai és Közművelődési Intézete és Továbbképző Központjával. 

 

13.§ 

 

HATÁLYBALÉPÉS 

 

(1) A rendelet 2000. október 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos 

módon a jegyző gondoskodik. 
15(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK. irányelvének való megfelelést szolgálja. 

 

Mátészalka, 2000. szeptember 13. 

 

Dr. Szilágyi Dénes sk.         Dr. Kelemen Barnabás sk. 

    polgármester          jegyző 

 

            

       Egységes szerkezetbe foglalta: 

                      dr. Márton Ágnes törvényességi referens 

2019. január 31. napján 

                                                 
15 A 13.§-t a (2) bekezdéssel kiegészítette a 16/2009.(XI.02.) rendelet. Hatályba lépett 2009. november 2. napján. 
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161. sz. melléklet 

 

 

INTÉZMÉNYI BÁZIS 

 

 

1.) Az Önkormányzat által fenntartott művelődési, közgyűjteményi intézmények 

 

a.) Művelődési otthon típusú intézmények 

Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 

4700 Mátészalka, Kölcsey u. 2. 

Közművelődési Megállapodás keretében biztosított kötelező közművelődési 

feladatellátás. 

 

b.)  Közgyűjteményi intézmények 

- Képes Géza Városi Könyvtár 

  4700 Mátészalka, Bajcsy Zsilinszky u. 22. 

- Szatmári Múzeum 

  4700 Mátészalka, Kossuth út 5. 

 

2.) A 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény) alapján működő kulturális 

tevékenységet ellátó szervezetek. 

 

SZERVEZETI BÁZIS 

 

 

(1) Művelődési és művészeti közösségek 

(2) Közművelődési feladatok ellátásában közreműködő magánvállalkozások, 

gazdasági társaságok 

(3) Egyéb közművelődési tevékenységet is ellátó társadalmi szervezetek, történelmi 

egyházak, felekezetek 

(4) Helyi médiák 

         (5)  Tudományos szervezetek, társaságok 
 

                                                 
16 Módosította a 17/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2013.06.27. napján 17.00 órakor 


