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szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-a 
(továbbiakban: törvény) és a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény (továbbiakban: 
Ötv.) 16. § (1) bekezdésében fog-
laltak alapján – a helyi társadalom 
művelődési érdekeinek és kulturális 
szükségleteinek, valamint a város 
lehetőségeinek és helyi sajátossá-
gainak a figyelembevételével – a 
helyi közművelődési feladatok ellá-
tása érdekében az alábbi rendeletet 
alkotja:

Általános rendelkezések
1. § (1) Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a 
közművelődéshez való jog gyakor-
lását közérdeknek, a közművelő-
dési tevékenységek támogatását 
közcélnak tartja. A közművelődést 
olyan értékhordozó közösségi tevé-
kenységnek tekinti, amely a lakos-
ság életminőségét javíthatja, ezért 
fontosnak tartja az önkormányzati 
feladatvállalást és azok megvalósí-
tásában részt vevő intézmények és 
szervezetek támogatását.
(2) A Közgyűlés feladatának tekinti 
az intézményi feltételek biztosítá-
sát, a szakmai tevékenység és a 
szolgáltatás megfelelő szintű műkö-
dését. Ezt a feladatot a Szepes Gyula 
Művelődési Központ és telephelyei 
keretén belül látja el.
(3) A közművelődési feladatok ellá-
tásához szükséges színterek, intéz-
ményi háttér és infrastruktúra fel-
tételeinek megteremtésével segíti a 
közművelődés résztvevőit, gondos-
kodik a már meglévő intézményi 
háttér fenntartásáról, felújításáról, 
törekszik azok fejlesztésére.

A rendelet hatálya
2. § A rendelet hatálya kiterjed:
A közművelődési tevékenység meg-
valósulásában részt vevőkre, a fel-
adatellátásban részt vevő közműve-
lődési intézményre és a közművelő-
dési feladatot is ellátó közgyűjtemé-
nyi intézményekre.
(2) A Közgyűlés által kiemelten vagy 
pályázati eljárás keretében támoga-
tott, kulturális célú közhasznú szer-
vezetekre, művészeti csoportokra, 
közösségekre, egyéb szervezetek-
re, és az Érdi Városi Televízió és 
Kulturális Szolgáltató Kft.-re.

A rendelet célja
3. § E rendelet megalkotásával a 
Közgyűlés célja, hogy a helyi tár-
sadalom művelődési és kulturális 
igényeinek figyelembevételével – a 
helyi hagyományok, lehetőségek és 
sajátosságok alapján – egységes 
alapelvek szerint határozza meg az 
általa támogatott közművelődési 
tevékenységek körét, azok ellátá-
sának módját és feltételeit, a szak-
mai és a finanszírozási alapelveket, 
továbbá, hogy jogszabályi keretet 
teremtsen a közösségi művelődés-
hez méltó, esztétikus környezet 
és infrastruktúra biztosításához, 
a város hagyományainak ápolásá-
hoz, a helyi társadalom kiemelkedő 
közösségei, személyiségei szerepé-
nek növeléséhez, a helyi értékek 
védelmének erősítéséhez, a helyi 
kulturális nyilvánosság és tájékoz-
tatás fejlesztéséhez.

A helyi közművelődési  
feladatok meghatározása
4. § (1) A Közgyűlés anyagi és tár-
gyi lehetőségeihez képest támo-
gatja az iskolarendszeren kívüli, 
öntevékeny, önképző, szakképző 
tanfolyamok szervezését, továbbá 
a mentális kultúrát és az önisme-
retet növelő, az életminőséget és 
életesélyt javító, valamint a képes-
ségfejlesztő, a felvételire előkészí-

tő vagy korrepetáló és az egyéb 
tanulási (felnőttoktatási) lehetősé-
geket biztosító kezdeményezése-
ket, a humánerőforrás fejlesztésé-
vel kapcsolatos feladatok ellátását. 
(2) A Közgyűlés támogatja Érd kör-
nyezeti, szellemi, művészeti érté-
keinek, hagyományainak feltárását, 
megismertetését, a helyi művelődé-
si szokások gondozását, gazdagítá-
sát, valamint a különböző kultúrák 
közötti kapcsolatok kiépítésének 
és fenntartásának segítésével kap-
csolatos tevékenységeket. Ennek 
érdekében anyagi és tárgyi lehető-
ségeihez mérten: 
a) évenként megrendezi a kulturá-
lis hagyományokat felelevenítő, a 
kulturális értékekre figyelmet felhí-
vó Érdi Napokat,
b) támogatja a helyismereti és 
városvédő mozgalmakat, 
c) gondoskodik a műemlékek és az 
egyéb kulturális értékek megőrzé-
séről, felújításáról, idegenforgalmi 
látogathatóságuknak megteremté-
séről,
d) helytörténeti kiállítást működ-
tet.
(3) A Közgyűlés támogatja az egye-
temes, a nemzeti, a nemzetiségi 
és más kisebbségi kultúra értékei-
nek megismertetését, a megértés, a 
befogadás elősegítését, az ünnepek 
kultúrájának gondozását. Ennek 
érdekében anyagi és tárgyi lehető-
ségeihez mérten:
a) folyamatosan biztosítja színházi 
előadások, előadóestek, hangver-
senyek, képzőművészeti kiállítá-
sok, filmvetítések, irodalmi estek 
megrendezését, illetve a könyv- és 
folyóirat-olvasási és -kölcsönzési 
lehetőségeket,
b) támogatja a településen élő nem-
zeti és etnikai kisebbségek kulturá-
lis tevékenységét,
c) támogatja az Érden élő alkotó- 
és előadóművészeket tömörítő civil 
szervezetek tevékenységét,
d) elősegíti a nemzeti, kisebbségi, 
világi és egyházi ünnepek, évfor-
dulók megünneplését, a közmű-
velődés eszközeivel növeli azok 
élményszerűségét,
e) képzőművészeti galériát alakít ki 
és működtet. 
(4) A Közgyűlés támogatja a külön-
böző kultúrák közötti kapcsolatok 
kiépítését és fenntartását, melynek 
érdekében anyagi és tárgyi lehe-
tőségeihez mérten folyamatosan 
ápolja a nemzetiségekkel meglévő 
kapcsolatokat.
(5) A Közgyűlés anyagi és tárgyi 
lehetőségeihez mérten támogatja az 
ismeretszerző, az amatőr alkotó-, 
és művelődőközösségek tevékeny-
ségét. Ennek érdekében anyagi és 
tárgyi lehetőségeihez mérten: 
a) támogatja az amatőr művészeti 
csoportok, körök, alkotóműhelyek, 
alkotótáborok működését,
b) támogatja a népművészet hagyo-
mányos tevékenységeinek gyakorlá-
sát, táncegyüttesek működtetését, 
a népi iparművészeti képességek 
fejlesztéséhez tanfolyamok, nyári 
táborok szervezését, a táborban 
készült művekből kiállítások ren-
dezését,
c) támogatja a kiemelkedő tehetsé-
gű érdi alkotók közismertté tételét, 
szakmai fejlődését.
(6) A Közgyűlés a közművelődés 
eszközrendszerével támogatja a 
helyi társadalom kapcsolatrendsze-
rének, közösségi életének, érdekér-
vényesítésének segítését, melynek 
érdekében anyagi és tárgyi lehető-
ségeihez mérten: 
a) figyelemmel kíséri és segíti a 
civil szervezetek munkáját, segítsé-
get nyújt pályázataik megírásához,

b) támogatja a közművelődési 
tevékenységet is végző lakossági, 
önszerveződő közösségeket, 
c) támogatja a városban működő 
nyugdíjasklubok, mozgáskorlá-
tozottak, vakok és csökkentlátók 
klubját, térítésmentesen helyiséget 
biztosít számukra az önkormányza-
ti intézményekben.
(7) A Közgyűlés támogatja a sza-
badidő kulturális célú eltöltését, a 
szórakozási és egyéb szabadidős 
közösségi igények kielégítését szol-
gáló tevékenységeket a közműve-
lődési intézményben és közösségi 
színtereken lévő, a célnak megfele-
lő, esztétikus környezet és infrast-
ruktúra, valamint az adott tevékeny-
séget segítő, animáló szakemberek 
biztosításával.
(8) A Közgyűlés művelődést segítő 
egyéb lehetőségek közül anyagi és 
tárgyi lehetőségeihez mérten: 
a) internet-hozzáférési és fénymá-
solási lehetőséget biztosít a Szepes 
Gyula Művelődési Központban és a 
Csuka Zoltán Városi Könyvtárban,
b) az önkormányzati intézmények 
útján is tájékoztatja a város lakóit 
a közművelődési lehetőségekről. 
A megfelelő tájékoztatás érdekében 
biztosítja annak feltételeit, hogy:
– a közművelődési programokat 
ismertesse a helyi sajtó és az elekt-
ronikus média,
– az önkormányzati fenntartá-
sú intézmények a programjaikat 
plakátokon, saját intézményi és 
önkormányzati hirdetőtáblákon 
és szórólapokon is tegyék közzé, 
és műsorfüzeteiket juttassák el a 
lakossághoz,
c) támogatja a művészet, illetve 
a művészeti szervezetek társadal-
mi szerepvállalását, a művészeti 
értékek megőrzését, új művésze-
ti teljesítmények létrejöttét, ennek 
biztosítására a költségvetési rende-
letében meghatározott Művészeti 
Alapot képez, és működteti az Érdi 
Művésztelepet. 

A közművelődési feladatok ellátá-
sának szervezeti keretei
5. § (1) A Közgyűlés közművelődési 
feladatait
a Szepes Gyula Művelődési Központ 
fenntartásával,
közművelődési feladatokat ellátó 
szervezetek támogatásával,
közművelődési megállapodás 
alapján az Érd Városi Televízió és 

Kulturális Szolgáltató Kft. bevoná-
sával látja el.
(2) A Közgyűlés közművelődési fel-
adatainak ellátásában együtt kíván 
működni:
a) a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárral,
b) a Magyar Földrajzi 
Múzeummal,
c) a város oktató-nevelő intézmé-
nyeivel,
d) kulturális tevékenységet is végző 
gazdasági társaságokkal,
e) a közművelődési feladatokat is 
ellátó civil szervezetekkel,
f) az egyházakkal,
g) közművelődési feladatvégzést 
vállaló magánszemélyekkel,
h) a hasonló szakfeladatokat ellátó 
országos, regionális, térségi intéz-
ményekkel, civil szervezetekkel.

A közművelődési tevékenység 
irányítása
6. § (1) A Közgyűlés a Polgár-
mester és az Oktatási és Művelődési 
Bizottság útján gondoskodik a város 
közművelődési feladatainak koordi-
nálásáról.
(2) Az Oktatási és Művelődési 
Bizottság – a Polgármesteri Hivatal 
szakmai segítsége mellett – közre-
működik: 
a) az önkormányzat hosz-
szú távú közművelődési stra-
tégiájának kialakításában, 
b) az átfogó közművelődé-
si koncepció megalkotásában, 
c) a város éves közművelődési ter-
vének megalkotásában és végrehaj-
tásában.
(3) A törvény és a jelen rendelet 
által meghatározott közművelődési 
feladatokkal kapcsolatos fenntartói 
jogköröket a Közgyűlés, illetve átru-
házott hatáskörben a Polgármester 
és az Oktatási és Művelődési 
Bizottság gyakorolja.

Az Önkormányzat  
közművelődési feladatainak 
finanszírozási formái
7. § (1) A Közgyűlés közművelődési 
feladatait az önkormányzat költség-
vetéséből finanszírozza, melynek 
forrása a saját bevétel, a központi 
költségvetésből származó norma-
tív támogatás, a központosított elő-
irányzatokból származó összeg és 
az elkülönített állami pénzalapok-
ból, alapítványi forrásokból pályá-
zati úton elnyert összeg.

(2) A Közgyűlés az önkormányzat 
költségvetéséből finanszírozza:
a) az intézmények üzemeltetésé-
nek alapvető műszaki, technikai 
feltételei megteremtésének, az épü-
letek működőképessége megőrzésé-
nek, korszerűsítésének költségeit a 
költségvetési és az önkormányzati 
vagyon gazdálkodási szabályairól 
szóló mindenkor hatályos rendele-
teiben foglaltak szerint,
b) az intézmények alapfeladatai-
ban meghatározott tevékenységek 
ellátásához a jogszabályok alapján 
meghatározott és szükséges közal-
kalmazotti személyi kiadások, ezen 
belül alapilletmények, kötelező 
pótlékok, költségtérítések fedeze-
tét, továbbá a személyi juttatások 
járulékait a közművelődési intéz-
ményben dolgozó közalkalmazot-
tak juttatásainak szabályairól szóló 
rendeletében foglaltak szerint,
c) az alapfeladatok ellátásához 
szükséges szakmai munka költsé-
geit az elfogadott költségvetés alap-
ján.
(3) Az Önkormányzat az Érd Városi 
Televízió és Kulturális Szolgáltató 
Kft.-vel évenként közművelődési 
megállapodást köt az önkormány-
zati kulturális programok, rendez-
vények, nemzeti ünnepek megren-
dezésére.
(4) A Közgyűlés a helyi önkormány-
zatok könyvtári és közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásáról 
szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM ren-
delet alapján történő pályázathoz 
minden évben vállal saját erőként 
pályázati önrészt.
(5) A Közgyűlés az egyesületek, 
alapítványok, öntevékeny közössé-
gek közművelődési tartalmú tevé-
kenységének támogatására a civil 
szervezetek önkormányzati támo-
gatásáról szóló rendelete alapján 
pénzeszközt bocsát rendelkezésre, 
melynek mértékét a költségveté-
si rendeletben határozza meg, s 
melynek felosztásáról – nyilvános 
pályázat keretében – az Oktatási és 
Művelődési Bizottság dönt.
(6) A Közgyűlés a Batthyány 
Kulturális Alap létrehozásával a 
helyi kulturális élet támogatását biz-
tosítja, melyet elkülönített alapként 
kezel. Az Alap bevételei kizárólag 
az Alap céljaival összefüggésben 
használhatók fel.

A helyi közművelődés  
szakemberigénye
8. § E rendeletben meghatározott, 
a költségvetésből finanszírozott 
közművelődési feladatok ellá-
tását, a művelődési szolgáltatás 
folyamatosságát, szakszerűségét 
az Önkormányzat által fenntartott 
intézményekben a törvény 93–95. 
§-ban meghatározott képzettségű 
vezetők és szakmunkatársak alkal-
mazásával kell biztosítani.

A közművelődési feladatokban 
együttműködő partnerek
9. § (1) A Közgyűlés közművelődési 
feladatainak elvégzése érdekében 
együttműködik a városban tudomá-
nyos, művészeti tevékenységet is 
folytató magánszemélyekkel, non-
profit és profitorientált szervezetek-
kel, a kulturális ágazat megyei és 
országos irányítóival, a kulturális 
élet szakmai tanácsadó és érdekvé-
delmi szervezeteivel, a településen 
működő egyházakkal és intézmé-
nyekkel, a régió önkormányzataival 
és intézményeivel.
(2) A helyi közművelődési felada-
tok ellátásában a Közgyűlés a civil 
közösségek, szervezetek, a magán-
személyek, valamint a kulturális 
tevékenységet is végző gazdasági 
vállalkozók közreműködését is 
igénybe veszi.

Záró rendelkezés
10. § (1) Jelen rendelet kihirdetése 
napján lép hatályba. Ezzel egyide-
jűleg a 27/1999. (XI. 22.) ÖK. számú 
rendelet hatályát veszti.
(2) E rendelet a belső piaci szol-
gáltatásokról szóló, az Európai 
Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szol-
gálja.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester
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