
Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
6/2015.(III.07.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység 
támogatásáról 

 
 

Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk  (2) bekezdésébe 
foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében a 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában valamint a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján,  Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjába foglalt 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
I. 
 

Általános rendelkezések 
 

Alapelvek 
 

1.§ Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Önkormányzat)   
közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra törekszik, hogy - a 
helyi társadalom művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembe vételével - 
biztosítsa a feltételeket a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, 
folyamatos önművelésre, a színvonalas szórakozásra. Egységes alapelvek szerint 
határozza meg az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátásának módját, 
feltételeit, továbbá a szakmai és a finanszírozási alapelveket. 

 
 

A rendelet hatálya 
 

 
2.§  E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati közművelődési tevékenységben résztvevő 

természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, 
beleértve azok fenntartóit, működtetőit és alkalmazottait is. 

 
3.§ (1.)  Az önkormányzat elismeri a település minden lakójának és közösségének azon 

jogát,  
 a.) hogy igénybe vegye az önkormányzat szervezetei által nyújtott, illetve a         

közművelődési megállapodásokban szereplő szolgáltatásokat. 
  b.)  műveltségét, készségeit gyarapítsa, közösségi műveltségi jogait érvényesítse, 

művelődése  érdekében az Önkormányzat közművelődési tevékenységet ellátó 
szervezeteitől színteret, szakmai segítséget kapjon. 
 

 (2) A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés: a 
 a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
 szóló 1997.  évi CXL Törvényben (továbbiakban Törvény) és e rendeletben 
 biztosított  jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, 
 nemzeti, vagy társadalmi származás, vagyoni, születési különbségtétel  nélkül. 
 



 
 
 

II. rész 
 

Az önkormányzat közművelődési feladatai és a feladat-ellátás struktúrája 
 

4.§  Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység során hangsúlyos feladatának 
tekinti: 

 
a.   a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását,   
 megismertetését, 
b. a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását, 
c. művelődési közösségek szervezését, 
d. aktuális kérdésekről szellemi és vitafórum szervezését, 
e. a település, és a régió természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté 

tételét, 
f. a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzését, helyi ünnepi alkalmak 

biztosítását, műsorok, bemutatók, találkozók, ötletbörzék, fesztiválok, versenyek, 
vetélkedők szervezését, 

g. az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra megismertetését, az   
ünnepek kultúrájának gondozását, 

h. a kulturális értékek megismeréséhez művelődési alkalmak biztosítását, 
i. az ünnepek közösségivé tételét, 
j. színházi előadások, hangversenyek, művészeti kiállítások, irodalmi estek, filmklubok 

szervezését, 
k. a különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturált lehetőségek 

biztosítását, 
l. az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását, 

  kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tételét, a település amatőr művészeti 
csoportjainak alkotásaiból kiállítások, vásárok rendezését, jeles napokon aktuális börzék, 
ajándékvásárok, sokadalmak szervezését,  

m.  a település különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségeinek igény 
 szerinti  segítését, közismertségének gondozását,  
n.   a közösségi színtér ingyenes vagy kedvezményes biztosítását, 
o.  a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését,  
     tájékoztatási, együttműködési, művelődési alkalmak kialakítását, rendszeressé tételét a 
helyi    
     lakosság különböző korú, nemű, világnézetű rétegei között. 
p. a közművelődés és a helyi művészeti élet mecénásaival való együttműködést,  
q. a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását, a közösségi művelődéshez 
 esztétikus környezet biztosítását. 
  
 
5.§ Az Önkormányzat a település közművelődési lehetőségeiről való megfelelő tájékoztatás 
 érdekében gondoskodik arról, hogy térítésmentesen ismertessék azokat az önkormányzati 
 újságban (Üllői Hírmondó) a városi honlapon (www.ullo.hu) illetve a körzeti televízióban. 
  
 6.§ Az önkormányzat a 4.§-ban megfogalmazott feladatait közművelődési intézmény 
       fenntartásával vagy a Törvény követelményeinek megfelelő magán vagy jogi személlyel  



       közművelődési megállapodás megkötése útján látja el az alábbiak szerint: 
  

1. Önkormányzat fenntartásában működő feladatellátók: 
a.) Vargha Gyula Városi Könyvtár /2225 Üllő, Vasadi u. 1./  

   Feladatait az 1. melléklet tartalmazza. 
  

b.)   Közösségi Központ /2225 Üllő, Templom tér 3./  
    Feladatait a 2. melléklet tartalmazza. 
 
 2. Közművelődési megállapodás alapján feladatot ellátó: 

 Közösségi Ház /2225 Üllő, Gyömrői út 24./ 
     Feladatait a 3. melléklet tartalmazza. 
 

 
7.§ (1) A Képviselő-testület helyi közművelődési feladatainak ellátása és gazdagítása 
érdekében együttműködik: 

a) önkormányzati fenntartású, vagy működtetésű intézményekkel,  
b) tevékenységüket a városunk területén kifejtő kulturális és művészeti gazdasági 

társaságokkal, civil szervezetekkel, alapítványokkal, 
c) egyházakkal (szervezeteivel, csoportjaival) 
d) nemzetiségi önkormányzatokkal 
e) magánszemélyekkel  

 
(2) A feladatok ellátása éves programterv alapján történik, amely minden év januárjában            

 kerül kialakításra az 1. bekezdésben meghatározott szervezetek bevonásával. 
 
 

III. 
 

ELJÁRÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI RENDELEKEZÉSEK 
 

8.§  A Törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal 
kapcsolatos irányítási jogköröket - az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 
javaslata alapján - a Képviselő-testület gyakorolja. 
Ennek keretében  
 a) elfogadja az általa fenntartott intézmények alapító okiratát,  
 b) dönt közművelődési megállapodás megkötéséről 
 c) elfogadja a közművelődési feladatellátó éves beszámolóját, 
 d) ellenőrzi a jelen rendeletben foglalt feladatok ellátását 
 e) ellátja a jogszabályban meghatározott közművelődési feladatokat 

 
 
9. §.(1) A közművelődési feladatok közművelődési megállapodás útján történő ellátására- 

főszabályként – az önkormányzat pályázatot ír ki.  
 

(2) A pályázatokat az önkormányzat illetékes bizottsága – az országos szakértői 
névjegyzékben szereplő – közművelődési szakértő bevonásával véleményezi, majd 
javaslatát – döntéshozatal végett – benyújtja a Képviselő-testületnek.) 

 (3) A (1)-(2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a Képviselőtestület – pályázati kiírás 
nélkül – megállapodást köthet maximum 5 évi időtartamra azzal a feladatellátóval, aki e 



tevékenységet az önkormányzattal kötött szerződés alapján a településen legalább 5 éve 
folyamatosan ellátta, a tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 

10.§ A Képviselő-testület közművelődési feladatainak ellátását a feladatalapú 
finanszírozásból, saját forrásaiból, érdekeltségnövelő minisztériumi és egyéb szakmai 
pályázatokból, a közművelődési és más intézményi tevékenységből származó bevételekből 
biztosítja.  
A Képviselő-testület költségvetési rendeletében szabályozza a közművelődési 
feladatellátáshoz biztosított összes költségvetési támogatás összegét.  
 

 
 

V. 
 

Záró rendelkezések 
 

 
11.§ (1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.  
(2) Hatályát veszti Üllő Nagyközségi Önkormányzat többször módosított 1/2001. (I.27.) 
számú ÖK rendelete.  

 
Üllő, 2015. március 04. 

 
 
 

Kissné Szabó Katalin                                                         Földváriné dr. Kürthy Krisztina 
          polgármester                                                                                jegyző 
 
 
 
Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(III.07.) önkormányzati rendeletét 
hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel a mai nap kihirdetem. A rendelet a kihirdetést követő 
napon lép hatályba. 
 
 
 
Üllő, 2015. március 04. 
 
 
 
 

  Földváriné dr. Kürthy Krisztina 
              jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet 
a 6/2015.(III.07.) önkormányzati rendelethez 

 
Vargha Gyula Városi Könyvtár  
2225 Üllő, Vasadi u. 1. 
 
 
Az önkormányzat fenntartásában álló intézmény társadalmi küldetése, hogy teret biztosítson 
az élethosszig tartó tanulás, az információcsere és rekreáció számára. Tudás, információ- és 
kultúraközvetítő tevékenységével járul hozzá az életminőség javításához, az ország 
versenyképességének növeléséhez. 
 
Fő feladata:  

- a városban élő állampolgárok információhoz való jogának széles körben történő 
érvényesítése, 

- biztosítsa a feltételeket a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, 
folyamatos önművelésre, a színvonalas szórakozásra, 

- a könyvtár állományának fejlesztése, feltárása, megőrzése, gondozása,  és 
rendelkezésre bocsátása, 

- biztosítsa Üllő város lakosságának könyvtári ellátását, 
- közművelődési tevékenység ellátása keretében kiállítási programokat, valamint 

könyvtári rendezvények szervezése gyermek és felnőtt látogatóinak,  
- helytörténeti dokumentumok gyűjtése, 
 

Feladata továbbá: 
- Merczel Erzsébet kiállító terem működtetése, (különböző képzőművészeti területek 

megismertetése) 
- helytörténeti gyűjtemény kezelése (a település és környéke helytörténeti 

dokumentumainak, tárgyainak gyűjtése, feldolgozása, nyilvántartásba vétele) és 
állandó helytörténeti kiállításon keresztül történő bemutatása,  

- gyűjteményt bemutató, népszerűsítő rendezvények szervezése,  
- szoros együttműködés a település többi intézményeivel.  

 
Tevékenységével támogatja: 

� a szervezett oktatásban és az önképzésben résztvevő személyek tanulását, 

� az állampolgári jogok gyakorlásához, valamint a személyes és közösségi 
önmegvalósításhoz szükséges közhasznú ismeretek megszerzését,  

� a gazdaság, a társadalom, a tudomány, és a kultúra területén való tájékozódást, 

� az irodalom és más művészeti ágak alkotóinak és alkotásainak megismerését, 

� a település természeti értékeinek gazdasági, társadalmi folyamatainak, kulturális 
történelmi, néprajzi kutatását és bemutatását. 

� a gyermekek olvasási kultúrájának, önálló ismeretszerzési tevékenységének segítését,  

� a korszerű információs szolgáltatás biztosítását, a szabadidő hasznos eltöltését. 



2. melléklet  
     6/2015.(III.07.) önkormányzati rendelethez 

 
 

Közösségi Központ 
2225 Üllő, Templom tér 3. 
 
 
A településközpontban önkormányzatunk fenntartásában működtetett közművelődési színtér 
kiegészíti a Közösségi Ház közművelődési tevékenységeit, a két hasonló funkció 
összehangolása mellett. A Központ - rendeltetésének megfelelően - ellátja azokat a 
közművelődési feladatokat, amelyek a Közösségi Házban nem-, vagy nehézkesebben 
lennének megoldhatók. Programjai megvalósításához rendelkezésre állnak szabadterek és 
mobil színpad.  
 
Feladati között szerepelnek kiemelten:  
 

- színházi és kamara-előadások szervezése gyermekek és felnőttek részére, 
- szórakoztató programok, nagyrendezvények szervezése, ezekben közreműködés, 
- művészeti csoportok, klubok munkájának segítése koordinálása,  
- nemzeti ünnepek, (így különösen: Március 15., Augusztus 20. , Október 23.) és 

emléknapok (Nemzeti Összetartozás Napja, Aradi Vértanúk Napja) szervezése, 
lebonyolításában való közreműködés, 

- irodalmi kávéház, 
- ismeretterjesztő előadások szervezése, 
- civil kerekasztal, 
- ismerkedési estek, 
- Csoportfoglalkozások  /aprók tánca, gyógytorna, kismama klub, baba-mama torna/ 
- fesztiválok, utcazenész találkozók szervezése (Mézeskalács Fesztivál, Üllői 

Utcazenész Találkozó) 
- kiállítások szervezése, lebonyolítása, 
- filmklub működtetése, 
- gálaműsorok /Ovis-gála, néptánc és moderntánc bemutatók/  
- Stand-up comedy – regionális tehetségkutató verseny szervezése, lebonyolítása, 
- Komoly- és könnyűzenei koncertek szervezése és lebonyolítása, 
- Szabadtéri koncertek /Zenés Nyári Esték: jazz, rock, blues, stb …/ 
- jegyiroda funkció (színházi előadások, koncertek, egyéb kulturális programok) 
- az önkormányzat, illetve az önkormányzat támogatásával megvalósuló városi szintű 

közművelődési programok, rendezvények lebonyolításának koordinálása  
( Csülök Fesztivál, Üllő Vezér Nap, Sportág-választó Nap .. stb) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. melléklet  
6/2015.(III.07.) önkormányzati rendelethez 

 
Közösségi Ház  
2225 Üllő, Gyömrői út 24. 
 
Az önkormányzat Közművelődési megállapodás alapján működteti e közösségi színteret.
  
Fő tevékenységi: 
 
1. Civil szervezetek részére a közművelődési megállapodásban foglaltak szerint 
 helyiség biztosítása 

 Pl.: Nyugdíjas Klubok / teadélutánok, műsoros, zenés-táncos összejövetelek, Nőnapi-, 
 Anyák Napi-, Szüreti-, Erzsébet-Katalin-, Karácsonyi és Évzáró Bálok, piknikek, 
 nótaestek,  Ipartestület (közgyűlések, Iparos Bál megrendezése), Fotóklub Egyesület 
 (oktatások, előadások, workshopok.), Kenderes Néptánc csoport, Társkereső Klub  
 

2. Közművelődési programok szervezése  
- előadás-sorozatok („Kultúró”) 
- játékos foglalkozások (Kerekítő”),  
- gyerekprogramok, játszóház,  
- kézműves foglalkozások 
- tanfolyamok (A fotózás alapjai, portréfotózás) 
- műsorok, előadások, egészségmegőrző programok 
- néprajzi és táncos hagyományaink őrzése, tánccsoportok fellépésének biztosítása 

 
 

3. Települési önkormányzat, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
 rendezvényeihez helyszín-biztosítása, esetenként a szervezésben és 
 lebonyolításban való közreműködés 
 

 Így különösen: Intézményeink, és Egyházaink ünnepi-, vagy karitatív jellegű 
 nagyrendezvényeik (Nőnap, Pedagógusnap, Óvodabálok, Márton Napi Vigasság, 
 Jubiláló Házasok Ünnepi  Estje, Karitász Est, Intézményi-, Képviselőtestületi 
 évzárók…) , Kulturális Roma nap, Ki Mit Tud? Vetélkedő, Mikulás-rendezvény, 
 lovari  nyelvoktatást, illetve autentikus roma néptánccsoport)   
 
 

4. Családi rendezvényekhez helyszín-biztosítása (lakodalom, egyéb családi 
 események) 
 
5. Önkormányzat kötelező feladatai ellátásához kapcsolódóan és egyéb 

egészségmegőrzés célú programokhoz helyszín biztosítása 
 Tüdőszűrés, véradás, egészségnap, egyéb egészségügyi szűrések: látásvizsgálat, 
 vércukor-, koleszterinszűrés, csontritkulás mérés…) 

 


