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Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2006.  ( VI. 28.) rendelete 

 a nyilvános könyvtári ellátással és a helyi közművelődéssel kapcsolatos önkormányzati 
feladatellátás megállapításáról 

 
 

Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77.§.-ban  
kapott felhatalmazás alapján a nyilvános könyvtári ellátással és a helyi közművelődéssel 
kapcsolatos önkormányzati feladatok meghatározására az alábbi rendelet alkotja: 
 

I. fejezet 
 

1.§.  
 

A rendelet hatálya 
 

A rendelet hatálya kiterjed: 
- az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményekre 
- a városban működő, nem önkormányzati fenntartású művelődési intézmények, civil 

szervezetek, művészeti csoportok által – közművelődési megállapodás keretében – 
folytatott tevékenységekre, feladatokra 

- a városban működő – az önkormányzat által kiemelten vagy pályázati eljárás 
keretében támogatott – kulturális célú civil szervezetekre, művészeti csoportokra 

- egyéb szervezetek, kisebbségi önkormányzatok, intézmények – önkormányzat által 
támogatott – kulturális-közművelődési célú feladatvállalásaira. 

 
II. fejezet 

 
2.§. 

 
Az önkormányzat nyilvános könyvtári ellátással, kultúrával, közművelődéssel kapcsolatos 

céljai, feladatai 
 

/1/ Dunavecse Város Önkormányzatának a nyilvános könyvtári ellátással, a közművelődési 
feladatellátással kapcsolatos céljai: 

- közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása 
- a város kulturális élete sokszínűségének megtartása, fejlesztése 
- a kulturális hagyományok ápolása 
- új kulturális értékek kialakulásának támogatása 
- a lakosság művelődési igényeinek kielégítése 
- a város kulturális kapcsolatrendszerének szélesítése 
- a város idegenforgalmi vonzerejét nővelő kulturális rendezvények szervezése 
- kulturális célú szolgáltatások színvonalának emelése 

 
/2/  Dunavecse Város Önkormányzata a nyilvános könyvtári ellátással és közművelődéssel 
kapcsolatos  feladatait az alábbiak szerint határozza meg: 
a./ Nyilvános könyvtári ellátás: 

- az általa fenntartott könyvtárban a könyvtári dokumentumok, gyűjtemény folyamatos 
fejlesztése, feltárása, megőrzése, gondozása, és rendelkezésre bocsátása 
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- könyvtári dokumentumok közvetlen és közvetett szolgáltatása, könyvtárközi 
kölcsönzés 

- részvétel a könyvtárak közötti dokumentum-és információcserében 
- rendszeres tájékoztatás biztosítása az olvasóközönség számára a könyvtár és a 

nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól 
- gyermekkönyvtári szolgáltatások 
- szakmai pályázatokon való folyamatos részvétel 
- helyismereti információk és dokumentumok gyűjtése, helytörténeti kutatómunka 

végzése 
- e Magyarország / internethasználat / biztosítása 
- közhasznú információs szolgáltatás nyújtása 
- szabadpolcos állományrész fenntartása. 

 
b./ Közművelődéssel kapcsolatos feladatok: 

- az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 
életminőséget és életesélyt javító tanulási, ifjúság-és felnőttoktatási lehetőségek 
biztosítása 

- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása 

- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 
gondozása 

- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 
támogatása 

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 
segítése 

- a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése 
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása 
- egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 

 
 

III. fejezet 
 

3.§. 
 

A feladatellátás formái és intézményrendszere 
 

/1/ Az önkormányzat a nyilvános könyvtári ellátással és a közművelődéssel kapcsolatos 
feladatait elsődlegesen 
- nyilvános könyvtári feladatellátást is biztosító - Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár- 
közművelődési  intézmény fenntartásával látja el az alapító okiratban foglaltak szerint. 
 
/2/ Az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény minden év december 1 
napjáig elkészíti a következő évre szóló munkatervét, melyet jóváhagyásra megküld az 
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottságnak. 
 

4.§. 
 

Közművelődési megállapodás megkötésének feltételei 
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/1/ A Képviselő-testület az önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos - az intézményei által 
ellátott feladatokon túli - feladatai ellátása érdekében  közművelődési megállapodást köthet 
természetes és jogi személyekkel. 

 
/2/ A közművelődési megállapodással ellátandó feladatra nyilvános pályázatot kell kiírni a 
pályázati és a megállapodási feltételek pontos megjelölésével.  A pályázati és az elbírálási 
határidő egyaránt 30 nap. A pályázatokat az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 
véleményezi.  
A közművelődési megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá. 
 

5.§. 
 

A feladatellátás konkrét tartalma, mértéke 
 

/1/ Dunavecse Város Önkormányzata a közművelődéssel kapcsolatos feladatai ellátása 
céljából fenntartott közművelődési intézmény konkrét feladatait, azok minimális mértékét 
évente – az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság együttes javaslata alapján – külön határozattal hagyja jóvá. 
 
/2/ A közművelődési intézmény minden év december 1. napjáig elkészíti és egyeztetésre 
beterjeszti a szakmai munkaterv javaslatát az /1/ bekezdésben megjelölt bizottságokhoz. 
 
/3/ Az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
együttes javaslata alapján kerül beterjesztésre – az érintett intézmény költségvetésén belül -   
a közművelődési szakmai feladatok ellátására, valamint a könyvtári könyvbeszerzésre 
fordítható összeg, melyet – a költségvetésről szóló rendeletalkotás keretében a képviselő-
testület hagy jóvá. 
 

6. §.  
 

A nyilvános könyvtári ellátással és közművelődéssel kapcsolatos feladatellátás tárgyi, 
személyi feltételei 

 
/1/ Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyilvános könyvtári ellátással 
és közművelődéssel kapcsolatos feladatai ellátása céljából biztosítja 

- az általa fenntartott intézmény működéséhez az intézmény alapító okiratában 
megjelölt ingatlanokat 

- az intézményt igénybevevők számára a rendeltetésszerű használatot lehetővé tevő 
alapvető tárgyi feltételeket 

- az intézményben betöltendő munkakör ellátásához szükséges külön jogszabályban 
meghatározott - képesítéssel rendelkező e rendeletben, illetve az alapító okiratban 
megjelölt feladatok ellátását végző szakemberek foglalkoztatását. 

 
IV. fejezet 

 
7.§. 

 
A nyilvános könyvtári ellátással és közművelődéssel kapcsolatos feladatellátás  

Finanszírozása 
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/1/ A Képviselő-testület a nyilvános könyvtári ellátással és közművelődéssel kapcsolatos 
feladatainak megfelelő színvonalú ellátása érdekében éves költségvetési rendeletében 
fedezetet biztosít. 
E források kiegészülnek a feladatellátásban résztvevő intézmény, civil szervezetek, 
egyesületek más forrásból származó egyéb bevételeivel, valamint a pályázati úton elnyerhető 
támogatásokkal.  
 
/2/ Intézményi szintű finanszírozás szabályozása: 

- A Képviselő-testület a nyilvános könyvtári ellátással és közművelődéssel kapcsolatos 
feladatellátás céljából fenntartott intézménye finanszírozását évente az önkormányzat 
költségvetéséről szóló rendeletben biztosítja. Az itt meghatározott támogatásnak 
biztosítania kell az e rendeletben és az alapító okiratban meghatározott kötelező 
feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet. 

- Az önkormányzat éves munkatervében jóváhagyott nagyrendezvényekkel kapcsolatos 
támogatás mértékét a Képviselő-testület évente a feladatellátással megbízott 
intézmény költségvetésében céltámogatás keretében biztosítja. 

- Az intézmény által elért egyéb bevételek elsődlegesen a szakmai munka 
színvonalának emelését, a kötelező feladatok  közé sorolt területeken a rendezvények 
számának növelését, illetve az ide nem sorolt rendezvények szervezését szolgálják. 

 
/3/ A közművelődési megállapodás keretében történő feladatellátás szabályozása: 
A Képviselő-testület a közművelődési megállapodás keretében ellátott feladattal kapcsolatos 
szakmai költségekhez támogatást nyújt, melynek mértékét - évente - költségvetési 
rendeletében határozza meg. Az e célból biztosított összeg - a költségvetési rendelet 
elfogadását követően - céltámogatásként kerül a feladat ellátását biztosító intézmény, 
egyesület, (köz) alapítvány költségvetésébe. 
 
/4/ A /3/ bekezdés szerint támogatásban részesülő intézmény, egyesület (köz) alapítvány a 
támogatást biztosító önkormányzatnak be - illetve elszámolással tartozik a támogatás 
felhasználását illetően.  
 

8.§. 
 

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
 
                Kovács Péter                                                                        Kovács Éva 
                polgármester                                                                             jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2006. június 29. 
 
 
 

Kovács Éva 
Jegyző 
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1. sz. melléklet a 19/2006. ( VI. 28.) sz. rendelethez 
 
 
 
 

A városi szintű közművelődési feladatellátás során igénybe vehető közösségi terek, s a 
használatba vételt meghatározó főbb szabályokról 

 
 
 
Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városban működő – s az 
önkormányzat által támogatott – civil szervezetek, kulturális, közművelődési célú 
egyesületek, klubok, körök, (köz) alapítványok számára, egyedi kulturális rendezvények 
megtartására, illetve rendszerese működő közösségek működési feltételeinek biztosítása 
céljából az általa fenntartott intézményekben az alábbi közösségi tereket jelöli ki: 
 
Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár épületegyüttese korlátozás nélkül 
Petőfi Sándor Általános Iskola Sportcsarnoka évente 10 alkalommal
   
E közösségi tereket elsődlegesen: 

- városi szintű közművelődési, kulturális rendezvények megtartása 
- bejegyzett vagy rendszeresen működő közösségek, művészeti csoportok, klubok 

folyamatos működtetése 
- városi társadalmi rendezvények , fórumok megtartása 
- jótékony célú rendezvények szervezése 

céljából lehet térítésmentesen igénybe venni. 
 
A rendszeres és a  meghatározott mértékű igénybevétel a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási 
Csoportjának koordinálása mellett az érintett intézmény vezetőjével történő egyeztetés alapján  
történhet. 
Az érintett intézmény vezetője a közösségi tereket a fentiek közé nem tartozó szervezetek, 
közösségek, illetve a meghatározott mértéket meghaladó igény kielégítése céljából  az 
önkormányzat költségvetésében meghatározott bérleti díj ellenében bocsáthatja rendelkezésre. 
Az igénybevételekről az érintett  intézmény vezetője nyilvántartást vezet. 
 
A közösségi tereket igénybe vevő szervezetek, közösségek kötelesek mindenkor betartani az 
igénybe vett intézmény használatára vonatkozó – a szervezeti és működési szabályzatban, 
valamint a házirendben rögzített – általános szabályokat. 
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2. sz. melléklet a 19/2006. ( VI. 28.) sz. rendelethez 

 
 
 

A Vikár Béla Könyvtárban alkalmazandó térítési díjak és késedelmi pótlékok 
 
 
 

I. Térítési díjak 
 
Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vikár Béla Könyvtárban 
alkalmazandó térítési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
1./ Fénymásolás / helytörténeti dokumentumok, könyvek; sajtódokumentumok, folyóiratok; 
egyéb nem könyvtári anyagok másolása/ A/4-es méretben 20,-ft/ oldal 
                   
2./ Könyvtárközi kölcsönzés- ingyenes 
 
3./ Nyomtatás  / szöveges dokumentum, illusztrált dokumentum, kép / A/4.-es méretben  
20,-ft/oldal 
 
4./ Mentéshez lemez helyben, alkalmanként vásárolható: 100,-ft/lemez áron 
 
5./ Internet szolgáltatás: 100,-ft+ ÁFA/óra 
 
 
II. Késedelmi díjak, kártérítés 
 
1./ Késedelmi díj nincs 
 
2./ A könyvtárhasználó a kölcsönzött dokumentum elvesztése, illetve a használati értéket 
csökkentő vagy  használatát lehetetlenné tevő rongálás  esetén az elvesztett/ megrongált  
dokumentumot – amennyiben az a könyvpiacon beszerezhető – megfelelő minőségű 
példánnyal köteles pótolni. Ellenkező esetben az alábbi kártérítést köteles fizetni:  
- az 1989. december 31.-ig kiadott dokumentumok, könyvek esetén a leltárkönyvben szereplő 
érték tízszeresét 
- az 1990. január 1. után kiadott dokumentumok, könyvek esetén a leltárkönyvben szereplő 
beszerzési árat.  
A könyvtár a kölcsönzési idő lejártát követő 90. naptól  fentiek szerint jogosult eljárni. 
 
3./ A könyvtárhasználati szabályzatról, a kölcsönzési díjakról és a kártérítés szabályairól a 
könyvtár a beiratkozáskor köteles a beiratkozót részletesen tájékoztatni, illetve a tájékoztatót a 
könyvtárban  jól látható helyen kifüggeszteni. 


