
Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a 
város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről 

[Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az 1997. évi CXL. tv. 77. §-a 
felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

I.fejezet ÁLTALÁNOS 

RENDELKEZÉSEK 

A rendelet célja 

1.§. 

A rendelet kiemelt céljai: 

a) Visegrád Város természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek védelme- és 
közismertté tétele, turizmus feltételeinek megteremtése, támogatása, valamint részvétel a 
régió ilyen irányú munkájában. 

b) Visegrád Város közművelődési, kulturális hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése. 
c) Az egyetemes, nemzeti és kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása 
d) Civil közösségek működésének, együttműködésének ösztönzése. 
e) Helyi közéleti nyilvánosság, a kulturális események fokozott megjelenítése és a 

tájékoztatás fejlesztése. 
f) Közösségi művelődéshez méltó esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása. 

A rendelet hatálya 

2.§. 

A rendelet hatálya az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményekre, valamint 
a közművelődésben e célra kötött megállapodással részt vevő civil közösségekre vállalkozási 
formában működő szervezetekre, nevelési- oktatási intézményekre terjed ki, az utóbbiak 
esetében a velük kötött megállapodások terjedelméig. 

II. fejezet 

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 

Visegrád Város Önkormányzatának közművelődési feladatai 

3.§. 

(1) Visegrád Város Önkormányzatának alapvető kötelező közművelődési feladatait a rendelet 
1.sz. melléklete tartalmazza. 

(2) Visegrád   Város   Önkormányzata   a   városban   működő   közoktatási   intézményeinek 



közművelődési feladatait a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. (3) Visegrád Város kiemelt 

közművelődési rendezvényei az alábbiak: 

a) Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 
b) Zenés Nyári Esték Visegrádon 
c) Német Kisebbségi Önkormányzat rendezvényei (farsang) 
d) Városnapi Rendezvények 
e) Áprily Hetek 

 
*4.§. 

 
 „Visegrád Város közművelődési tevékenységeit az alábbi intézmények és szervezetek látják 
el: 
a) Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Mozi, 
b) Fellegvár Óvoda 

Eljárási rendelkezések 

5.§. 

(1) Visegrád Város Önkormányzata a közművelődési és közgyűjteményi támogatásokat, a 
költségvetést és a költségvetési létszámkerete az adott támogatási év költségvetési 
rendeletében fogadja el. 

 
(2) *„Visegrád Város intézményei közművelődési munkájuk során folyamatos kapcsolatot 

kötelesek tartani a Pest Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodával és a 
Pest Megyei Közművelődési Intézettel.” 

 

III. fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

6.§. 

(1) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi CXL. tv. „ A kulturális 
javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről „ valamint a 2001. évi LXIV. tv. „ A kulturális örökség védelméről” 
szóló törvények vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

(2) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
*Módosítva a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel



 
 
 
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
Visegrád, 2001.szeptember 27. 

Hadházy Sándor s.k. Mezei Orsolya s.k. 
polgármester jegyző 
 
 
 

A rendelet kihirdetése megtörtént. 
 

 

Mezei Orsolya s.k. 
jegyző 

 
Visegrád, 2001. szeptember 27. 



1.sz melléklet 
Visegrád Város kötelező közművelődési feladatai 

Célok Feladat Tevékenysé 

Visegrád kulturális 
értékeinek védelme és 
ismertté tétele 

A város  hagyományainak, 
természeti    és    művészeti 
értékeinek,                  jeles 
személyiségeinek 
bemutatása. 
Lokálpatriotizmus erősítése 

Helyi ünnepségek 
tartása 
- Városhoz           kötődő 
műsorok,      kiállítások, 
bemutatók 
- Városi            kulturális 
közéleti      információk 
biztosítása 

Helytörténeti 
dokumentumok     gyűjtése, 
ismertté tétele 

Iskolarendszeren kívüli 
öntevékeny, önképző 
tanfolyamok, szakkörök, 
klubok 

Művelődési   és   művelődő 
közösségek         szervezése 
érdeklődés   és   korcsoport 
szerint 

- képességfejlesztő 
alkalmak biztosítása 
- önismeretet      fejlesztő 
alkalmak,          táborok 
szervezése 
- természetbarát 
közösségek           életre 
hívása 
- ifjúság   kreativitásának 
elősegítése,             régi 
mesterségek 
megismertetése, 
praktikus        ismeretek 
átadása 
- tudományos   előadások 
szervezése 
- közhasznú tanfolyamok 
működtetése 
- korcsoport          szerinti 
klubok működtetése 
- művészeti     szakkörök, 
amatőr          művészeti 
csoportok működtetése 

A lakosság műveltségének 
elősegítése, fejlesztése illetve 
rekreáció biztosítása. 

- az  egyetemes,  magyar 
és    német    kisebbségi 
kultúra          értékeinek 
közvetítése 
- művészetek 
befogadásának segítése 
- hagyományápolás 
- szabadidős   szórakozási 
formák segítése 

- színházi        előadások, 
előadóestek, 
hangversenyek kínálata 
- kiállítások szervezése 
- ünnepek,     évfordulók, 
megemlékezések tartása 
- ifjúsági      és      felnőtt 
szórakozási lehetőségek 
szervezése 
- országos,     nemzetközi 
rendezvények 
befogadása 
- filmművészet 
népszerűsítése 



A helyi társadalmi- és 
környezeti felelősségtudat 
erősítése . 

település       szépítő-, 
természet-    és    érdekvédő 
közéleti           egyesületek, 
összefogások 

- civil közösségek részére 
szakmai,     módszertani 
ajánlások,       pénzügyi, 
jogi, szakmai ismeretek 
biztosítása 
- pályázati lehetőségekről 
információ   biztosítása, 
segítségnyújtás. 

A kultúrák közötti 
kapcsolatok kiépítésének, 
fenntartásának segítése. 

A       város       nemzetközi 
kapcsolatainak elősegítése a 
kultúra eszközeivel. 

- Testvérvárosi kapcsolat 
működtetésén        belül 
kulturális        műsorok, 
programok szervezése. 
- Nemzetközi    kulturális 
fesztiválok szervezése. 

A közművelődés 
feltételeinek biztosítása. 

- város     közművelődési 
tevékenységének 
támogatása 
- esztétikus       környezet 
kialakítása 
- infrastruktúra 
biztosítása 
- megfelelő szakemberek 
biztosítása 

 



2. sz. melléklet 

A városban működő közoktatási intézményeinek közművelődési feladatait 

Célok Feladat Tevékenysé 

Életminőség javítása - fizikai                erőnlét 
fejlesztése 

- mentális               épség 
kondicionálása 

- sport       és       kultúra 
kapcsolatának 
gondozása 

- iskolai tudást kiegészítő 
képzési              formák 
biztosítása 
- szülők,              nevelők 
kapcsolattartásának 
elősegítése 
- diáknapok,     diákhetek 
szervezése 

- diákönkormányzat 
működtetése 

Visegrád     kulturális-     és 
természeti           értékeinek 
közismertté tétele 

- helyi tudás 
- helyi érzelem 
- helyi információ 

A város  hagyományainak, 
természeti-,         művészeti 
értékeinek,                  jeles 
személyiségeinek,            új 
kezdeményezésinek 
bemutatása,                      a 
lokálpatriotizmus 
fejlesztésével. 

- kiállítások,       műsorok 
rendezése 
- városi      ünnepségeken 
való részvétel 
- tanórán,     és     tanórán 
kívül   a  helyi   értékek 
bemutatása 

 


