A módosításokkal egységes szerkezetben foglalva 2016. 02. 22.
Balatonboglár Város Önkormányzatának 11/ 2004. (IV. 23.)KT. számú rendelete a
kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről
Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 67. §, 76 § és
77. §-a (a továbbiakban: törvény) alapján az alábbi rendelettel szabályozza a törvény
végrehajtásával kapcsolatos helyi feladatait:
I. RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
Alapelvek
(1) Balatonboglár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) megkülönböztetés nélkül
biztosítja minden magyar és külföldi természetes, valamint jogi személynek azt a jogát, hogy a
balatonboglári önkormányzat kulturális szolgáltatásait igénybe vegye.
(2) Az önkormányzat a kulturális szolgáltatásokat elsősorban az önkormányzati intézmények
fenntartásával, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, közhasznú szervezetek
létrehozásával valósítja meg.
(3) a) Az önkormányzat – a vállalt közfeladathoz mérten és az éves költségvetés lehetőségei
szerint– támogathat a városi civil szervezeteket és közösségeket,
(3) b) a településen működő magánszemélyeket, egyéni vállalkozókat, gazdasági társaságokat, ha
azok tevékenysége közhasznú és ez által a kulturális szolgáltatások – mint közfeladatok –
hatékonyan valósulnak meg.
2. §.
Az önkormányzat által fenntartott vagy támogatott szolgáltatók a kulturális közfeladatok
ellátásakor nem lehetnek elkötelezettek egyetlen vallás, politikai irányzat mellett sem. A kulturális
szolgáltatás során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés; a 1997. évi CXL. törvény
törvényben és a jelen rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás,
politikai nézet, nemzeti vagy társadalmi hovatartozás, származás, vagyoni különbségtétel nélkül.
3. §
A rendelet hatálya
E rendelet hatálya kiterjed:
a) a helyi kulturális szolgáltatások megvalósulásában résztvevő természetes és jogi személyekre,
b) az önkormányzat intézményeire, vállalkozásaira, közösségi színtereire és azok fenntartóira,
alkalmazottaira, illetve működtetőire;
c) a rendelet által szabályozott, közművelődési megállapodás vagy más úton támogatott
kulturális szolgáltatókra,
d) a képviselő-testületre és szerveire, a Balatonboglár Közös Önkormányzati Hivatalra1.
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II. RÉSZ
Az önkormányzat kulturális közfeladatai
4. §
Az önkormányzat kulturális közfeladatának tartja
a) az egyetemes, a nemzeti és a kisebbségi kultúra megismertetését, gyarapítását;
b) a település környezeti, természeti és kulturális örökségének, közösségi hagyományainak
feltárását, megismertetését, gondozását, gazdagítását;
d) a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítését;
e) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális esélyeinek növelését;
f) a kiemelkedő értékeket produkáló alkotók, művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek
tevékenységét;
g) az egész életre kiterjedő önképzés, az életminőséget és életesélyt javító tanulás, a szervezett
felnőttoktatás támogatását,
h) az informatikai ismeretek fejlesztését és közzétételét,
i) vállalkozói kultúra fejlesztését,
j) a szabadidő kulturális és rekreációs célú eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítását;
k) a kegyeleti kultúra és a közösségi ünnepek kultúrájának gondozását;
l) a helyi társadalom kapcsolat-rendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítését;
m) k) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését;
n) a helyi sajtónyilvánosság eszközrendszerének fejlesztését.
5.§
(1) Az önkormányzat a városban élő és a városhoz kötődő, a kulturális élet területén kiemelkedő
alkotó személyiségek munkásságát - megkülönböztetetten a fiatalok alkotóképességének
kibontakoztatását - erkölcsileg és anyagilag támogathatja.
(2) Az életesélyt javító tudás megszerzése és az európai integrációban való sikeres részvétel
érdekében az önkormányzat az iskolán kívüli ismeretszerzést (felnőttoktatás és képzés, átképzés)
más - a városban és a kistérségben érdekelt - szervezetekkel együttműködve kívánja fejleszteni.
III. AZ ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSAINAK,
FELADATELLÁTÁSÁNAK SZERKEZETE ÉS INTÉZMÉNYEI
6.§
Az önkormányzat elsősorban a rendelet 1. § (2) – (3) bekezdésében írtak szerint szervezi meg
kulturális szolgáltatásait.
7. §
Az önkormányzat a 8. §. (1) bekezdése b.) c.) pontjában szereplő intézményekkel és szervezetekkel
e rendeletben meghatározott kulturális szolgáltatások ellátására megállapodást köthet.
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEI,
KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREI
8. §
(1) Az önkormányzat - a város hagyományait figyelembe véve – fenntartóként, a Balatonboglár
Közös Önkormányzati Hivatal2 koordinálásával és felügyeletével - az alábbi közművelődési
intézményeket, színtereket működteti:
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a) Balatonboglári Varga Béla Kulturális Központ (továbbiakban: Városi Kulturális Központ)3
és közművelődési színterei
b) Balatonboglári Lukács Károly Könyvtár (továbbiakban: Városi Könyvtár)4 és fiókkönyvtára,
c) Tourinform Iroda,
d) Közösségi Ház (Fischl-Ház).
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények a közművelődési feladatok ellátása során kötelesek
egymással együttműködni.
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEINEK FELADATA
9. §5
Az önkormányzat közművelődési főintézménye a Városi Kulturális Központ, valamint a Városi
Könyvtár. A két intézmény tevékenységét részben önálló költségvetési szervként, szakmailag
önállóan látja el. Folyó év december 1-ig elkészíti a következő évre szóló munkatervét és
véleményezésre benyújtja azt az önkormányzat Humán Bizottságának6. A Képviselő-testület a
Humán Bizottság7 szakmai véleményének ismeretében dönt az éves rendezvénytervről, valamint a
kulturális intézmények tárgyévre vonatkozó feladatairól és azok finanszírozásáról.
A Városi Kulturális Központ
10.§
(1) A Városi Kulturális Központ alapfeladata a helyi társadalom kulturális szolgáltatásainak
összehangolt megszervezése, a város művelődési közösségeinek, civil szervezeteinek folyamatos
szakmai segítése.
(2) Alapfeladata mellett részt vesz a város felnőttképzési programjainak megvalósításában, a
kulturális turizmus szervezésében és fejlesztésében, valamint a város térségi és nemzetközi
kapcsolatainak szervezésében.
(3) A Városi Kulturális Központ keretében működtetett közösségi színterek:
a) Lengyel-Magyar Barátság Háza,
b) Kék Kápolna,
c) Vörös Kápolna,
d) Pincetárlat,
e) Szőlőskislaki Közösségi Ház,
f) közterületeken (szabadtéri színpadokon) megvalósuló kulturális szolgáltatások
A Városi Könyvtár
11.§
(1) A Városi Könyvtár alapfeladata a település nyilvános könyvtári ellátása. Alapfeladata
ellátásának keretében – és a Városi Kulturális Központtal összehangoltan - működteti a
szőlőskislaki fiókkönyvtárat.
(2) A Városi Könyvtár a hagyományos nyilvános könyvtári szolgáltatásokon túl a város
informatikai szolgáltató intézménye.
EGYÉB KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓK ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK
12.§

Módosította az 5/2016. (II.12.) Önkormányzati rendelete 3. § hatályos 2016. 03. 01.-től
Módosította az 5/2016. (II.12.) Önkormányzati rendelete 4. § hatályos 2016. 03. 01.-től
5
A bizottság elnevezését megállapította a 27/2012. (V. 14.) rendelet 4.§ (4) bekezdés a) és b) pontja. Hatályos
2012.05.15-től.
6
Módosította az 5/2016. (II.12.) Önkormányzati rendelete 5. § hatályos 2016. 03. 01.-től
7
Módosította az 5/2016. (II.12.) Önkormányzati rendelete 5. § hatályos 2016. 03. 01.-től
3
4

4
(1) A Városi Toruinform Iroda alapfeladata közérdekű turisztikai információk szolgáltatása. A
Balatonboglár Közös Önkormányzati Hivatal8 szervezeti keretei között, a polgármester
irányításával működik.
(2) A Közösségi Ház (Fischl-ház) a Balatonboglár Közös Önkormányzati Hivatal9 keretei között, a
polgármester irányításával működő közösségi tér, kulturális szolgáltatásokat biztosít.
(3)10
(4) 11
(5) 12
13. §
Az önkormányzat a közterületeket, strandokat kulturális, közösségi színterekként is hasznosítja. A
hasznosítás - a Balatonboglár Közös Önkormányzati Hivatal13 koordinálásával – egyedi
megállapodások vagy engedélyek alapján - történik.
IV. RÉSZ
A KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG IRÁNYÍTÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE
14. §
(1)14 A törvény és a jelen rendelet által meghatározott kulturális szolgáltatások és
közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és más jogköröket a Képviselőtestület, illetve átruházott hatáskörben a polgármester, valamint a Humán Bizottság15 gyakorolja.
(2) A hatáskör átruházását az önkormányzat képviselő-testülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatában határozta meg.
15. §
(1) Törvényességi felügyelet: az önkormányzati intézmények és közösségi színterek működését,
valamint más kulturális szolgáltatók közreműködésével megvalósuló tevékenységeket illetően a
törvényességi felügyeletet, ellenőrzését - a vonatkozó jogszabályokkal és e rendelettel
megegyezően - az önkormányzat jegyzője látja el.
(2) Fenntartói felügyelet:
a) Az önkormányzat intézményeinek fenntartói felügyeletét az intézményi beszámolók és az
önkormányzat szakmai bizottságainak véleménye -;
b) más kulturális szolgáltatók esetében - a feladatvállalási megállapodások vagy eseti
szerződések -;
c) beszámolók és /vagy szakértői vélemény alapján, a szakmai bizottságok véleményének
figyelembevételével, a jegyző látja el.
(3) A kulturális szolgáltatások összehangolását és a közhasznú kulturális tevékenységek
önkormányzati finanszírozását - a Balatonboglár Közös Önkormányzati Hivatal16
közreműködésével - a polgármester látja el.
16. §
Közművelődési Tanács a törvény 82., 82. §-aiban meghatározott módon alakítható.
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V. RÉSZ
A KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSA
17. §
(1) Az önkormányzat kulturális és közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja –
éves költségvetése szerint - a közművelődési intézmények és közösségi színterek fenntartásához,
illetve az 5.§. szerinti alapfeladatok teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket,
valamint a feladatvállalási megállapodásokban - vagy más szerződésekben - rögzítetteknek
megfelelően a kulturális szolgáltatások finanszírozását.
(2) Az önkormányzat évente a kulturális szolgáltatásokra és közművelődési feladatainak
finanszírozására az e célra adott állami támogatás összegénél kevesebbet nem fordíthat.
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18. §
A 8. §-ban felsorolt intézményeket és szervezeteket - a vállalt kulturális szolgáltatói és
közművelődési feladatok arányában - az önkormányzat pénzügyi támogatásban részesítheti. A
pénzügyi támogatás nem veszélyeztetheti a rendeletben, illetve az intézmények alapító okiratában
rögzített alapfeladatok megvalósítását.
VI. RÉSZ
A KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATVÁLLALÁSI
MEGÁLLAPODÁS
19. §
(1) Az önkormányzat a törvény 79. §-a, valamint e rendelet 4.§-a szerint meghatározott feladatokra
feladatvállalási vagy más megállapodást köthet.
(2) A jelen rendelet 1.§ (3) bekezdésében, valamint 8.§-ában meghatározott intézmények és
szervezetek e megállapodások megkötését kezdeményezhetik.
20. §
(1) Kulturális feladatvállalási megállapodás vagy közművelődési megállapodás kezdeményezésnek
módja – időbeli hatálytól nem függő módon - történhet
a) az önkormányzati kezdeményezésére (pályázat, kiszerződés, társulási szerződés,)
b) önkormányzat intézmény kezdeményezésére (eseti megállapodás),
c) állami, önkormányzati vagy közhasznú szervezet kezdeményezésére,
c) magánszemély kezdeményezésére,
d) egyéni vagy társas vállalkozás kezdeményezésére.
(2) Tartós vagy jelentős kötelezettséggel járó kulturális szolgáltatói -, feladatvállalási -,
közművelődési -, vagy más megállapodás megkötésére vonatkozó javaslatot az önkormányzat
szakmai bizottságai - ha szükséges szakértő közreműködésével – véleményezik.
(3) A megállapodásokat a rendelet 14. § -ának megfelelő hatáskörök szerint kell megkötni
VII. RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
21. §
Jelen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Hatálybalépésével egyidejűleg a 46/1999.(XII.17.9) hatályát veszti.
22.§17
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK.
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Dr. Kovács Miklós
polgármester

Kihirdetve:
Balatonboglár, 2004. április 23.
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Beiktatta a 30/2009. (IX. 11.) rendelet 1.§-a. Hatályos 2009.10.01-től.

Dr. Illyés Erzsébet
jegyző
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