Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatokról
Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 111. §ában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. §
(2) bekezdésében, 76. § (1)-(2) bekezdésében, 77. §-ában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Baja Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 28.)
önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.2.5 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Baja Város
Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága, Baja Város Önkormányzat Képviselőtestületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 28.) önkormányzati
rendelet 2. melléklet 4.2. pont 4.2.1. alpontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Baja Város
Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) Baja Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog
gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását közcélnak tarja. A közművelődést olyan
értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az
önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában részt vevő intézmények és szervezetek támogatását.
(2) Az önkormányzat feladatának tekinti az intézményi feltételek biztosítását, a szakmai tevékenység és a szolgáltatás
tekintetében eltérő intézmények megfelelő szintű működését, ennek keretében gondoskodik a közművelődési
feladatok ellátásához szükséges színterek, a szakmai, személyi és infrastrukturális feltételek megteremtéséről, a már
meglévő feltételek fejlesztéséről.
(3) Az önkormányzat a közművelődési feladatellátással
a) Baja sokszínű kulturális életének, helyi kulturális örökségének gondozását, gyarapítását,
b) a helyi azonosságtudat ápolását,
c) a kulturális hagyományok ápolását,
d) új kulturális értékek kialakulásának támogatását,
e) a lakosság tudásának gyarapítása, művelődési igényeinek kielégítését,
f) Baja kulturális kapcsolatrendszerének szélesítését,
g) a város idegenforgalmi vonzerejét növelő kulturális rendezvények szervezését,
h) a kulturális célú szolgáltatások és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra színvonalának emelését,
i) a civil közösségek működésének, együttműködésének ösztönzését,
j) a speciális helyzetű népességcsoportok művelődési közösségeinek gondozását,
k) a helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztését
kívánja megvalósítani.
2. §
(1) E rendelet hatálya kiterjed
a) az önkormányzat által fenntartott, az önkormányzat által alapított vagy létrehozott közművelődési
intézményekre és közművelődési feladatot is ellátó művelődési szervezetekre,
b) az önkormányzat által alapított vagy támogatott közművelődési célú tevékenységet folytató gazdasági
társaságokra,
c) az önkormányzattal közművelődési megállapodást kötött szervezetekre, természetes személyekre, művelődő
közösségekre,
d) az önkormányzat által támogatásban részesített közművelődési célú tevékenységet folytatókra,
e) a városban működő, nem önkormányzati fenntartású művelődési intézmények, civil szervezetek, egyházi
színterek, művészeti csoportok, vállalkozások által - közművelődési megállapodás keretében - bonyolított
tevékenységekre, feladatokra,
f) a városban megvalósuló - az önkormányzat által kiemelten vagy pályázati eljárás keretében támogatott kulturális célú rendezvényekre,
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g) egyéb szervezetek, kisebbségi önkormányzatok, intézmények - önkormányzat által támogatott - kulturálisközművelődési célú feladatvállalásaira,
h) az a)-g) pontokban meghatározottak által nyújtott szolgáltatások igénybevevőire.
(2) Az e rendeletben használt fogalmak alatt a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Kultv.) meghatározott fogalmakat kell érteni.
2. Az önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos céljai, feladatai és azok ellátásának formái
3. §
(1) A Kultv. 77. §-a alapján a Kultv. 76. § (2) bekezdésében meghatározott helyi közművelődési tevékenység támogatás
formái Baján
a) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító
tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése,
b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi
művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a
befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,
f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
g) szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása,
i) a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévő muzeális intézmény közművelődési
tevékenységének támogatása.
(2) Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatain kívül célja
a) a nyilvános könyvtári szolgáltatás teljes körű biztosítása,
b) múzeumi feladatok ellátása,
c) a helyismereti, kulturális, művészeti mozgalmak, szervezetek támogatása, a kulturális közélet jeles
eredményeinek, személyeinek bemutatása, segítése,
d) a városban élő nemzetiségek és egyéb kisebbségek kulturális tevékenységének támogatása,
e) Baja kulturális közéletéhez kapcsolódó alkotó- és előadóművészek és az ezeket tömörítő szervezetek
támogatása, a civil kulturális közösségek együttműködésének ösztönzése,
f) a nemzeti, kisebbségi és a város évfordulóinak, a világi és egyházi hagyományos ünnepek közismertté tétele,
az ünnepek kultúrájának gondozása,
g) a helyi hagyománnyá vált kulturális nagyrendezvények szervezése, támogatása,
h) az amatőr művészeti körök, alkotó közösségek, szellemi műhelyek, táborok működésének segítése, a
lehetőségek szerint pályázat útján történő támogatása,
i) a különböző életkorú, érték- és értékrendszerű civil közösségeinek anyagi lehetőségektől függő segítése,
művelődési szándékaik támogatása, az ifjúság és az idős korosztály érdekérvényesítési, önigazgatási
kezdeményezéseinek fokozott támogatása,
j) a közéleti, helytörténeti, tudományos körök, egyesületek összefogása, fórumok, bemutatók, közös akciók
szervezése,
k) tájékoztatási, együttműködési alkalmak kialakítása, rendszeressé tétele a helyi lakosság különböző közösségei
között,
l) köznevelési, közgyűjteményi, egészségügyi, szociális, közellátó, szolgáltató, gazdasági, kommunális és más
intézmények, szervezetek képviselőivel találkozók szervezése,
m) együttműködés kialakítása a közművelődési és a helyi művészeti élet mecénásaival,
n) kapcsolat építése a közművelődés megyei, országos szervezeteivel, a határon túli magyar művelődési
közösségekkel, a testvértelepülések kulturális intézményeivel, egyesületeivel, művelődési közösségeivel,
kölcsönös találkozók, közös rendezvények szervezése,
o) az idegenforgalom, a turizmus keretében a városba látogatók számára a helyi kultúra hagyományainak,
értékeinek bemutatása, ennek érdekében együttműködés az idegenforgalommal, turizmussal hivatásszerűen
foglalkozó szervezetekkel,
p) az ifjúsági és gyermek korosztály kulturális igényeinek kielégítése.
(3) Az önkormányzat a (2) bekezdésben foglaltakon felül segíti, támogatja továbbá
a) a város szellemi, idegenforgalmi vonzerejének, a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének
erősítését,
b) a város tehetséges és kiemelkedő személyiségeinek, közösségeinek értékteremtő tevékenységét,
c) az időskorú vagy sérült emberek közművelődési tevékenységét, közösségi életét,
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d) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális hátrányainak mérséklését, művelődési kezdeményezéseit,
e) a lokálpatriotizmust, a helyi kulturális értékek védelmét,
f) a humán és közhasznú információs szolgáltatásokat, a helytörténeti, honismereti, művelődésszociológiai,
művelődéstörténeti kutatásokat,
g) a regionális, megyei kulturális együttműködést,
h) a város nemzetközi, kulturális kapcsolatainak kiszélesítését, a meglévők erősítését,
i) a helyi sajtó, illetve média tevékenységét.
(4) Az önkormányzat kiemelt feladatként kezeli
a) a kialakult intézményrendszer fenntartását, illetve a közművelődési feladatok hatékonyabb formában való
ellátását,
b) az ifjúság korosztályi igényeinek kielégítését,
c) a térségi szerepvállalás erősítését,
d) a nemzetiségi szerepvállalás erősítését,
e) az idegenforgalmi és kulturális együttműködést.
(5) Az önkormányzat helyi közművelődéssel kapcsolatos, a Kultv.-ben szereplő feladatokon túl feladatként kezeli
a) a helyi értéktár bővítését, helyi értékek tudatosítását és népszerűsítését,
b) a lakosság műveltségének gazdagításához, a lakossági rekreációs lehetőségekhez való hozzájárulást,
c) a lakosság igényeihez igazodó, innovatív, tudásgyarapító egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítását,
d) az idegenforgalmi célú rendezvények, programok szervezését,
e) a társadalmi igényekhez folyamatosan alkalmazkodó közművelődési intézményrendszer, és a hozzá kapcsolódó
tárgyi és személyi feltételek biztosítását.
(6) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
a) a BAJA MARKETING Bajai Kommunikációs és Marketing Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban:
Baja Marketing Kft.) megkötött közművelődési feladatellátási szerződéssel,
b) a népfőiskolák megteremtése kivételével a Kultv. 76. § (2) bekezdés a)-i) pontjaiban felsorolt feladatok
ellátásával és támogatásával,
c) a kulturális turizmust erősítő, elsősorban az e rendeletben nevesített kiemelt kulturális programok
szervezésével és támogatásával,
d) az Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ (a továbbiakban: Könyvtár), valamint a Türr István
Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) fenntartásával
gondoskodik.
4. §
(1) Az önkormányzat közművelődési feladatait a városban kialakult művelődési hagyományokra, az intézmények, civil
közösségek és a polgárok tevékenységére alapozva a közművelődés sajátos eszköz- és intézményrendszerével
biztosítja.
(2) Az önkormányzat a 3. § (5) bekezdés szerinti közművelődéssel kapcsolatos feladatait közvetlenül, az általa alapított,
fenntartott költségvetési szerven, gazdasági társaságon keresztül, közművelődési megállapodás útján látja el,
továbbá a közművelődési célú tevékenységet folytatókat pénzbeli támogatásokkal segíti.
(3) Az önkormányzat a Kultv. 78. § (2) bekezdésben foglaltak szerint az e rendelet 3. §-ában meghatározott feladatainak
ellátása érdekében a közművelődési feladatokat elsősorban
a) a Baja Marketing Kft.,
b) a Könyvtár,
c) a Múzeum
útján biztosítja.
(4) Az önkormányzat a közművelődési megállapodást évente, az önkormányzat tárgyévi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet elfogadását követően, a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság (a továbbiakban:
KESZB), valamint a kulturális, köznevelési, ifjúsági, sport és nemzetiségi ügyek tanácsnokának (a továbbiakban:
kulturális tanácsnok) véleménye alapján, Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban:
Képviselő-testület) jóváhagyása után kötheti meg.
(5) Az önkormányzat egyedi támogatást nyújt a kiemelt kulturális programok megvalósításához.
(6) Az önkormányzat a város területén a közművelődési célú közösségek, civil szervezetek számára az 5. §-ban megjelölt
közösségi színtereket biztosítja.
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5. §
A városi szintű közművelődési feladatellátás során igénybe vehető önkormányzati tulajdonban vagy vagyonkezelésben álló
közösségi színterek
a) a Baja Marketing Kft. kezelésében, üzemeltetésében álló
1. Bácskai Kultúrpalota (Szentháromság tér 3.),
2. Turisztikai Központ (Petőfi-sziget 11.),
3. Városi Színházterem (Oroszlán u. 3.),
4. Belvárosi Közösségi Ház (Széchenyi István u. 4-6.),
5. Rendezvénytér (Petőfi-sziget, hrsz.: 5314/19),
b) a Könyvtár (Telcs Ede u. 12.) és telephelyei, azaz
1. Munkácsy M. u. 9.,
2. Megbékélés Kápolnája 2537/1. hrsz.,
c) a Múzeum (Deák F. u. 1.) és kiállítóhelyei, azaz
1. a Bagolyvár (Parti u. 1.),
2. a Nagy István Képtár (Arany János u. 1.),
3. az Éber-emlékház (Jókai Mór u. 19.),
4. a Bunyevác Tájház (Pandúr u. 51.),
d) a Sugovica Sportiskolai Általános Iskola (Szent Antal u. 60.) tornacsarnoka és a Kiscsávolyi Tagintézményének
(Malom u. 15.) tornacsarnoka, iskolai ebédlője,
e) az Újvárosi Általános Iskola (Oltványi u. 14.),
f) a Bajai Szentistváni Általános Iskola (Dózsa Gy. út 131-133.) tornacsarnoka és ebédlője,
g) a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központ (Duna u. 33.) aulája és sportcsarnoka,
h) a Bajai SZC Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Köztársaság
tér 1.) díszterme,
i) a Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskola (Szent Antal u. 96.) aulája
és sportcsarnoka.
6. §
A Képviselő-testület a közművelődéssel kapcsolatos feladatainak ellátása céljából biztosítja
a) a közművelődési intézmény (a továbbiakban: intézmény) működéséhez az intézmény létesítő okiratában
megjelölt ingatlanokat, ingatlanrészeket,
b) az intézményt igénybevevők számára a rendeltetésszerű használatot lehetővé tevő alapvető tárgyi feltételeket,
c) az önkormányzati intézményben, intézményegységekben a betöltendő munkakör ellátásához szükséges
képesítéssel rendelkező, e rendeletben, illetve a létesítő okiratban vagy az önkormányzattal megkötött
megállapodásban megjelölt feladatok ellátását végző szakemberek foglalkoztatását.
7. §
(1) A Képviselő-testület a közművelődéssel kapcsolatos feladatellátás finanszírozását évente, az önkormányzat
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet szerint biztosítja.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt önkormányzati támogatás
a) az intézmény feladatellátását végző szakalkalmazottak és a technikai alkalmazottak bérjellegű juttatásaihoz,
b) a feladatellátást biztosító ingatlanok fenntartási és működési költségeihez,
c) jogszabályban, a létesítő okiratban szereplő tevékenységek ellátásához
biztosít pénzügyi fedezetet.
8. §
(1) A Képviselő-testület a közművelődési megállapodás keretében ellátott feladattal kapcsolatos szakmai költségekhez a
7. § (2) bekezdés szerint támogatást biztosít, amelynek mértékét évente az önkormányzat tárgyévi költségvetési
rendeletében határoz meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás – a költségvetési rendelet hatályba lépését követően – céltámogatásként kerül a
feladat ellátója költségvetésébe.
9. §
(1) A tárgyévre vonatkozó városi rendezvénytervet, a rendezvények tervezett helyszínét és időpontját évente a Képviselőtestület külön határozattal a januári rendes ülésén hagyja jóvá, az erre vonatkozó előterjesztést a KESZB és a
kulturális tanácsnok véleményezi. Az jegyző az elfogadott rendezvénytervet az önkormányzat hivatalos honlapján
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közzéteszi.
(2) Az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények minden év január 31-ig elkészítik, s egyeztetésre a
bizottsághoz beterjesztik - a költségvetési tervet is tartalmazó - szakmai munkaterv javaslatukat. A tárgyévre
vonatkozó intézményi szakmai munkaterveket, a programok tervezett helyszínét és időpontját évente a Képviselőtestület külön határozattal a februári rendes ülésén hagyja jóvá, az erre vonatkozó előterjesztést a KESZB és a
kulturális tanácsnok véleményezi.
10. §
(1) A Képviselő-testület a város kulturális, tudományos és művészeti életében jelentős szerepet betöltő intézmények,
gazdasági társaságok, civil szervezetek, művészeti csoportok, jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek (a
továbbiakban együttesen: támogatást kérő) működésének, a város kulturális életének gazdagabbá tételét szolgáló
rendezvényeik támogatására éves költségvetési rendeletében közművelődési célú alapot különít el, melynek
felhasználásáról a KESZB átruházott hatáskörben dönt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti alapból a támogatást kérő a KESZB - jogszabály szerint át nem ruházható hatáskör esetén a
Képviselő-testület - döntése alapján közművelődési célú támogatásban részesülhet
a) közösségi, szakmai tevékenységének, működésének fejlesztése,
b) a város kulturális életének gazdagabbá tételét szolgáló kulturális-közművelődési rendezvényeik támogatása
céljából.
(3) A támogatás évente, a bizottság által meghirdetett pályázati eljárás keretében vagy egyedi elbírálás alapján,
támogatási szerződésben biztosított pénzügyi támogatás formájában történik.
(4) Az önkormányzat pályázati eljárás lefolytatása nélkül, az éves költségvetési rendeletben meghatározott összegű
támogatást nyújt
a) a „Fölvégi Kispiac”,
b) a „Fölvégi Szüreti Mulatság”,
c) a „Jánoska-eresztés”,
d) a „Márkó-nap”,
e) a „Szent Antal-napi Sokadalom”,
f) a „Szent György-napi Vigasságok”,
g) a „Szent Márton-nap”
elnevezésű, kiemelt városrészi rendezvényhez.
(5) A támogatásban részesülő az önkormányzat felé beszámolási, elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatás
felhasználásáról.
3. Záró rendelkezések
11. §
(1) Ez a rendelet 2017. február 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a nyilvános könyvtári ellátással és a helyi közművelődéssel kapcsolatos önkormányzati feladatellátás
megállapításáról szóló 12/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelet.

Fercsák Róbert
polgármester

dr. Papp Zoltán
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2017. január 27. napján.
dr. Papp Zoltán
jegyző
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