Esztergom Város Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2000. (IV. 17.) KT.
számú rendelete
Esztergom Város Önkormányzatának közművelődési feladatairól
(Egységes szerkezetben a 11/2005.(III.18.)*, a
37/2005.(IX.22.)**, 2/2008.(I.24.)*** ,
8/2015.(III.25.)4 módosító rendelettel)
Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 77. §-a felhatalmazása
alapján Esztergom Város Önkormányzatának
közművelődési feladatairól a következő rendeletet alkotja:*
A rendelet célja
1. §
(1) A rendelet célja, hogy Esztergom város
közművelődési életében meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, formáit,
módját, az önkormányzat által támogatott közművelődési tevékenységeket, építve a városban
működő intézményekre, civil szervezetekre,
kulturális célú tevékenységet folytató gazdasági
szervezetekre, egyéni és közösségi kezdeményezésekre, mindazon feladatvállalásra, amely
Esztergom kulturális életét gazdagítja.
(2) Nemzetközileg ismert turizmust vonzó értékeink mellett a Várszínházzal és a nyári rangos
rendezvényekkel fesztivál várossá váljon Esztergom.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed az Esztergom
Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott közművelődési intézményekre, közösségi színtérre és mindazon
jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, magánszemélyekre (civil szerveződésekre), amelyekkel az Önkormányzat közművelődési megállapodást köt.*
(2) A rendelet hatálya kiterjed az 1997. évi
CXL törvény 76. § 2. bekezdés b-h pontokban
foglalt közművelődési feladatokra.

3. §
(1) Az Önkormányzat a következő közművelődési feladatokat végző intézményeket tartja
fenn:
a) Balassa Bálint Múzeum, Esztergom;
b) Szentgyörgymezői Olvasókör, Esztergom;
c) Féja Géza Közösségi Ház, EsztergomKertváros;
d) Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom.***
(2) Esztergom Város Önkormányzata Esztergom-Pilisszentléleken a Közösségi Házban
színteret biztosít a településrész lakossága közművelődési igényei kielégítéséhez. 4
.
Esztergom Város Önkormányzatának intézményi feladatai
4. §
(1) Az önkormányzati közművelődési intézmények feladatai:
a) művelődő közösségek, klubok, önképzőkörök, civil szervezetek befogadása, létrehozása, működésük és érdekérvényesítő tevékenységük segítése;
b) a lakosság szükségletei szerinti művelődési
alkalmak és ismeretszerző formák szervezése;
c) amatőr alkotó, műkedvelő közösségi tevékenység felkarolása, támogatása, bemutatkozási lehetőségük biztosítása;
d) közreműködés a város szellemi, művészeti
értékeinek és hagyományainak feltárásában,
megismertetésében, új hagyományok megteremtésében;
e) segíti a város, illetve a városrészek helytörténeti, néprajzi értékeinek megismerését, közkinccsé tételét;
f) kiállítási tevékenységével, galéria működtetésével lehetőséget ad a kortárs képző-fotó
művészek bemutatkozására;
g) az épületek adottságainak figyelembevételével a téli évadban valós színházi igényeket
szolgáljon;
h) közreműködés az ünnepkörökhöz kapcsolódó rendezvények szervezésében;
i) együttműködés az idegenforgalom kulturális
ellátásában;
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j) lehetőségeikhez, tárgyi feltételeikhez mérten
biztosítják a szabadidő kulturált eltöltését;
k) információ nyújtása a helyi művelődési lehetőségekről;
(2) Esztergom Város Önkormányzata az Esztergom-Pilisszentléleki Közösségi Házban közösségi színteret biztosít a szlovák nemzetiségi
kultúra, művelődés, közösségi élet ápolásához. 4
(3) A Helischer József Városi Könyvtár a művelődés, a szabadidős tevékenység közösségi
színhelyeként, a nyilvánosság egyik fórumaként
városi és regionális rendezvényeket fogad be,
illetve szervez.
A helyi tudományos élet, a helytörténeti kutatás
értelmiségi műhelyeként együttműködik társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel.
Részt vállal a tudományos tevékenység és a
közéleti aktivitás ösztönzésében, koordinálásban, az ilyen célú egyéni és közösségi törekvéseket információs szolgáltatásaival, internet
hozzáféréssel, valamint rendezvényszervezői és
kiadványszerkesztői munkával támogatja.*
Esztergom városában kiemelt fontosságú és
az Önkormányzat által támogatott feladatok
5. §
A Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma,
a Keresztény Múzeum európai hírű Képtára, az
egyházi gyűjtemények, a Dunához kötődő kultúra emlékeit feltáró Duna Múzeum, a Komárom-Esztergom Megyei Levéltár, a Bibliotheka
és a Prímási Levéltár anyaga a város felbecsülhetetlen értéke. A város történelmi múltja, jelenlegi regionális centrum szerepe, tervezett jövője a törvényi előírásokon túlmutat. Egyedi elbírálás alapján a város érdekeit szolgáló, illetve
közös rendezvények megtartására anyagi támogatási kötelezettséget vállal önkormányzatunk.
Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az országos, az egyházi és megyei
intézményekkel együttműködik, támogatja törekvéseiket, számít közreműködésükre.***
6. §
Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az éves költségvetési rendeletében

meghatározott mértékben támogatja a következő szervezetek közművelődési tevékenységét:
a) A színházművészeti kultúra ápolását, fejlesztését és terjesztését,
b) A zeneművészet terén a Szendrey-Karper
László Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítványt, a
Balassa Bálint Kórus Alapítványt, a Szimfonikus Zenekar Alapítványt, a Monteverdi Kórust,
c) A helyi nyilvánosság gazdagítását szolgáló
közszolgálati médiumokat,
d) A képzőművészeti élet országos jelentőségű
rendezvényeit: az Esztergomi Fotobiennálét és
az Esztergomi Művészetek Céhét, 4
e) Az ünnepkörök kultúrájának fejlesztését
szolgáló programokat: az ünnepi Szent István
Napokat, a városrészi hagyományokat ápoló
rendezvényeket,
f) A Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot a
városi rendezvények szervezésében.***
7. §
Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az éves költségvetési rendeletében a
következő tevékenységeket támogatja:*
a) A képzőművészeti kultúra ápolását, fejlesztését és terjesztését végző civil szervezetek
és kiállítóhelyek működésének segítésére,
b) Az előadóművészeti kultúra népszerűsítését,
gondozását felvállaló együttesek munkájának
fejlesztésére,
c) A szellemi élet hagyományainak ápolását, a
helytörténeti emlékek feltárását, népszerűsítését végző intézmények, civil szervezetek,
magánszemélyek városi tevékenységére,
d) Az idegenforgalom kulturális rendezvénykínálatának gazdagítására,
e) A hagyományszerű rendszerességgel jelentkező programtípusok választékának bővítésére,
f) Az Esztergomban és külföldi partnervárosaiban, valamint a határon túl élő magyarság
körében működő művészek, művészeti cso2

portok kapcsolatainak kialakítására, ápolására és kölcsönös vendégszerepléseire,
g) Esztergom város területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek tagjainak és szervezeteinek minden olyan közművelődési tevékenységére, amely kulturális identitásuk megőrzését szolgálja,
h) A város kulturális értékeit feltáró, igényes
színvonalú szellemi alkotások megjelentetésének támogatására.
8. §
A Képviselő-testület éves költségvetési rendeletében meghatározott mértékben támogatja a helyi közművelődési programokat népszerűsítő
nívós kiadványok szükség szerinti megjelentetését és széles körű terjesztését.
9. §
Az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság (a
továbbiakban: IKB) a különböző szervek, szervezetek közművelődési programjait koordinálja,
egységes
városi
rendezvényprogramot
(programnaptárat) állít össze és tesz közzé. 4
Közművelődési feladatok finanszírozása
10. §
(1) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az éves költségvetési rendeletében költségvetési fedezetet biztosít az általa
fenntartott közművelődési intézmények a rendelet 4. §-ában meghatározott feladatainak ellátására.*
(2) Az önkormányzati közművelődési intézmények, minden év december 1-ig előzetes munkatervet, majd március 1-ig az éves munkatervet nyújtják be az Idegenforgalmi és Kulturális
Bizottsághoz (a továbbiakban: IKB). 4
11. §
(1) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az éves költségvetési rendeletében határozza meg a rendelet 6. §-ában felsorolt
közművelődési tevékenységek éves támogatási
mértékét.*
(2) A 6. §-ban felsorolt civil szervezetek

a) tárgyévi támogatási igényüket (kérelmeiket) április 15-éig, ezt követően szeptember 30-áig
b) a jövő évi programjukat és támogatási
igényüket november 30-áig
juttathatják el az IKB-hoz. 4
12. §
(1) Az 5-8. §-ban meghatározott támogatásokról a Képviselő-testület által a költségvetési rendeletben közművelődési feladatokra
meghatározott összeg erejéig az IKB dönt.
(2) Az 11. § (2) bekezdés szerint az Önkormányzathoz beérkező támogatási kérelmekről az IKB a támogatási kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül dönt. 4
13. §
(1) Az 1 M Ft feletti összegben jóváhagyott támogatás esetében a támogatás folyósításának
feltétele, hogy a támogatott 30 napnál nem régebbi igazolással bizonyítsa, hogy NAV, helyi
adó és társadalombiztosítási járulék tartozása
nincs, továbbá nyilatkozik arról, hogy egyéb 30
napot meghaladó köztartozása sincs. 4
(2) Az 1 M Ft alatti összegben jóváhagyott támogatás esetében a támogatás folyósításának
feltétele a támogatott nyilatkozata arról, hogy
30 napot meghaladó köztartozása (NAV, helyi
adó, tb-járulék, egyéb) nincs. 4
14. §
A 11. § szerinti támogatásokról a szerződésben foglalt feltételekkel a felhasználó köteles szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani az IKB-hoz. 4
15. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Esztergom, 2000. április 13.
Dr. Takács Márta s. k.
jegyző

Meggyes Tamás s. k.
polgármester
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* A 11/2005.(III.18.) módosító rendelettel egységes szöveg. A módosító rendelet kihirdetése napján, 2005. március 18-án lép hatályba.
**37/2005.(IX.22.) módosító rendelettel egységes szöveg, hatályba lép 2005.szept.22.
***2/2008.(I.24.) esztergomi ör. rendelettel egységes
szöveg, hatályba lép 2008.jan.24.

4

