
19/2017. (V. 17.) önkormányzati rendelet1 

A Közművelődésről 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi közművelődési 

feladatok ellátása érdekében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 

az alábbi rendeletet alkotja 

Általános rendelkezések 

1. § 

A rendelet célja, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgárainak érdekeit szem előtt 

tartva meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, 

finanszírozásának formáját és mértékét.  

2. §  

Az önkormányzat elismeri, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város minden polgárának 

joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, valamint a kulturális értékek 

birtokbavételéhez szükséges esélyegyenlőséghez. Ezek biztosítását az önkormányzat 

felelősségteljes kötelező feladatának tekinti. 

3. §  

A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési 

szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira. 

Az önkormányzat közművelődési feladatai és ellátási formái 

4. §  

(1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú város Önkormányzatának alapvető közművelődési 

feladatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.  

(2) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város kiemelt közművelődési rendezvényei a 2. sz. 

mellékletben találhatók.  

5. § 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közművelődési feladatait az alábbi intézmények 

segítségével látja el: 

1)  Önkormányzat által fenntartott intézmények: 

- Polgármesteri Hivatal, Kossuth tér 1. 

- Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ, Dr. Rapcsák A. út 16-18. 

  Bessenyei Ferenc Művelődési Központ, Dr. Rapcsák A. út 7. 

  Emlékpont, Andrássy út 34.  

  Alföldi Galéria, Kossuth tér 8. 

  Zsinagóga és „Magyar Tragédia 1944” kiállítóhely, Szent István tér 2. 

  Népművészeti Ház, Árpád u. 21. 
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  Papi-féle szélmalom és molnárház, Tanya 2310. 

  Kopáncsi Tanyamúzeum, Tanya 3442. 

- Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár, Andrássy út 44. 

2)  Nem önkormányzat által fenntartott intézmények különösen 

- Hódmezővásárhely közigazgatási területén tevékenykedő köznevelési intézmények 

- Helyőrségi Művelődési Központ 

- Mozaik Mozi 

- Civil szervezetek, alapítványok 

6. §  

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a konkrét közművelődési 

támogatásokat az adott tárgyév költségvetési rendeletében fogadja el.  

7. §  

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata elismeri és segíti a városban működő 

egyházak, civil közösségek és szervezetek munkáját. A közművelődés területén számít 

együttműködésükre. 

8. §  

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése számít a városban működő vállalkozók, 

gazdasági szervezetek, valamint a média segítségére és együttműködésére a város 

közművelődési feladatainak eredményes végrehajtásában.  

9. §  

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg 

hatályát veszti a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közművelődésről szóló 11/2002. 

(02.26.) Kgy. sz. rendelet. 

1. sz. melléklet 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának alapvető közművelődési 

feladatai: 

Feladatok  

 nemzeti és helyi ünnepek, évfordulók, megemlékezések szervezése; 

 városi rendezvények, kulturális programok, konferenciák szervezése, koordinálása, 

lebonyolítása; 

 kulturális hagyományok őrzése és ápolása, a népművészet tárgyi és szellemi 

örökségének gondozása;  

 a hódmezővásárhelyi művészek támogató mecenatúrája, a közművelődési és művészeti 

szervezetek, valamint olvasókörök működésének segítése; 

 Hódmezővásárhely helyi értékeinek gondozása és ápolása, a városra jellemző kulturális 

hagyományok népszerűsítése; 

 kapcsolattartás országos, regionális és helyi kulturális és művészeti szervekkel; 

 kapcsolattartás a helyi képzőművészekkel és más művészeti ágak képviselőivel; 

 közreműködés könyvkiadásban, közművelődési, művészeti, helytörténeti jellegű 

kiadványok megjelentetésében;  

 kiállítások, könyvbemutatók szervezése; 



 a város testvérvárosaival közművelődési kapcsolat fenntartása, a nemzetközi 

kapcsolatok gondozása, a kapcsolatok ápolása, bővítése; 

 az egyházak képviselőivel, civil szervezetekkel és közoktatási intézményekkel való 

kapcsolattartás; 

 a város kommunikációs csatornáin keresztül a kulturális rendezvények népszerűsítése;  

 városi díjak, elismerések, kitüntetések adományozása, országos kitüntetésekre való 

felterjesztés. 

2. sz. melléklet2 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város kiemelt rendezvényei 

Bessenyei Ferenc Művészeti Díj átadója 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléke előtt tisztelgő városi ünnepség 

Magyar Hősök Napja 

Nemzeti Összetartozás Napja 

Ünnepi Könyvhét Rendezvénysorozat 

Szent István király ünnepe 

Őszi Tárlat  

Őszi Hetek  

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke előtt tisztelgő városi ünnepség  

 

 

                                                 
2 Módosította a 23/2017. (VI. 14.) önkormányzati renelet. 


