
Tordas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   

      5/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 

 

Tordas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 

83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörévben, Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva az Önkormányzat közművelődési feladatairól a következőket rendeli el: 

 

A rendelet hatálya 

 

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Tordas Község Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) közigazgatási területén a közösségi színterekre, a közművelődési 

tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire 

és alkalmazottaira. 

(2) A rendelet meghatározza a közművelődési feladatellátás szakmai alapelveit, a 

finanszírozás és az ellátás szervezeti kereteit. 

 

Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások, a közművelődési 

feladatainak ellátási formája, módja 

 

2.§ (1) Az Önkormányzat a Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő művelődő 

közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, a 

közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében közművelődési 

közösségi színtereket biztosít. 

3.§ (1) A közművelődés közösségi színteréül a következő közterületeink, ingatlanjaink, 

oktatási, nevelési és közművelődési intézményeink szolgálnak: 

a) HANGYA Művelődési Ház, amely Tordas Község Önkormányzat szakfeladatán működik; 

b) Községi Könyvtár,  

c) Katolikus templom előtti tér, 

d) Sajnovics Park, 

e) Sportpálya és a szabadtéri színpad, 

f) Tájház, 

g) Teremtőkert Egyesület Alkotóháza, 

h) Orbán szobor és környéke (Öreghegy), 

i) Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 

j) Tordasi Mesevár Óvoda, 

k) Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alatti terület a patakparkig, 

mint Közösségi tér, 

l) kerékpárutak és turistautak, 

m) online közösségi tér. 

(2) Tordas minden polgárának és közösségének joga, hogy a közösségi művelődési igényét 

az önkormányzat által fenntartott közösségi színtéren gyakorolhassa és attól szakmai segítséget 

kapjon. 



 

4.§ (1) Az Önkormányzat az alábbiakban meghatározott közművelődési alapszolgáltatások 

biztosításával támogatja a helyi közművelődési tevékenységeket: 

 

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása, 

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása. 

 

(2) Az Önkormányzat az alábbiakban meghatározott feladatok ellátásával szervezi és 

támogatja a helyi közművelődési tevékenységeket: 

 

a) Az iskolarendszeren kívüli-, öntevékeny-, önképző-, szakképző tanfolyamok 

szervezése minden korosztály részére. Az életminőséget és az életesélyt javító, tanulási, 

felnőttképzési lehetőségek megteremtése. 

b) A település környezeti-, szellemi-, múltbeli-, művészeti értékeinek, hagyományainak 

feltárása, a helyi művelődési szokások gondozása és gazdagítása, ezen belül: 

ba) a nemzeti ünnepek községi lebonyolítása 

bb) helyi alkotók, művészek, kézművesek kiállításainak megszervezése 

bc) rendhagyó tanórák, vetélkedők szervezése 

bd) farsang/ falunap/ Orbán-nap/ szüreti felvonulás és egyéb rendezvénysorozat 

megszervezése 

be) hagyományteremtő új események: pl. Tordasi Piknik, Tordasi Adventi Vásár, Tordasi 

Hangya Fesztivál Díjátadó Gála a hagyományőrzés és innovatív művészetek jegyében, 

Tordasi Családi és Gyereknap, Ludas Tordas, stb. 

 

c) Az egyetemes és a nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának 

gondozása, ezen belül: 

ca) színházi előadások, előadóestek, koncertek, hangversenyek, kiállítások 

megszervezése, művészeti, baráti körök számára a helyszín biztosítása, 

cb) népdal, néptánc, tárgyalkotó, hagyományőrző közösség segítése, találkozók 

rendezése, 

cc) ünnepek, évfordulók, ünnepnapokhoz kapcsolódó rendezvények lebonyolítása 

 

d) Az ismeretszerző, az amatőr alkotók művelődési közössége tevékenységének 

támogatása a népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához ének-, zene-, 

táncegyüttesek szervezése, a népi iparművészeti képességek fejlesztéséhez tanfolyamok, 

körök, nyári táborok szervezése, a táborban készült művekből bemutatók, kiállítások 

rendezése által. 

 

e) Feltételek biztosítása a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a polgárok 

tájékozódásához, a közösségi művelődéséhez, az alkotó tevékenységének elősegítéséhez 

és a kikapcsolódáshoz. 

 



f) Az Önkormányzat törekszik az esztétikus és célszerű művelődési környezet 

kialakítására, melynek elérése érdekében a saját forrásain kívül pályázatok és egyéb 

támogatások révén tervezi fejleszteni eszközeit. 

 

g) Az Önkormányzat a közösség/közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket 

teremt a községi rendezvényeken, valamint a partnertelepülések programján. 

 

(3) A helyi Közművelődési Koncepciót az 1.sz. melléklet tartalmazza. 

 

(4) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat igényli és elősegíti a 

kulturális tevékenységet is végző civil szervezetek, egyéb közösségek, magánszemélyek 

közreműködését. 

 

(5) Tordas Község Önkormányzata a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez 

készített települési közművelődési (szolgáltatási) tervet a tárgyév március 1-jéig fogadja el, 

melyet a HANGYA Művelődési Ház vezetője készít el. 

 

 

A közművelődési feladatellátásban közreműködő partnerek 

 

5.§ Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások mind teljesebb körű biztosítása 

érdekében olyan közreműködő partnerekkel működhet együtt, amelyek tevékenységük vagy 

résztevékenységük révén hozzájárulnak a közművelődési tevékenység minél szélesebb kört 

megszólító, színvonalasabb megvalósításához: iskola, óvoda, egyházak, civil és művészeti 

csoportok, magánszemélyek. 

 

A közművelődés finanszírozása 

 

6.§ Az Önkormányzat közművelődési feladatait és közösségi színterei működését a 

költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása a központi költségvetésből származó 

közművelődési támogatás, az önkormányzati támogatás, az önkormányzati saját bevétel és 

pályázati forrás. 

 

Egyéb rendelkezések 

 

7.§ A díjmentes és díjköteles szolgáltatások köréről a közösségi színtér Működési 

Szabályzata rendelkezik. 

 

Hatályba lépés 

 

8.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 (2) Hatályát veszti Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

közművelődésről szóló 5/1999. (IV. 21.) önkormányzati rendelete. 

 

 

 



 

  

Juhász Csaba       dr. Zay Andrea 

polgármester                                                                   jegyző 
 

 

 

Záradék: A rendelet mai napon kihirdetve. 

 

Tordas, 2020. július 1. 

dr. Zay Andrea 

jegyző 
 

 

 


