
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

12/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete 

a közművelődésről 

2020. július 10. napjától hatályos egységes szerkezet 

 

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.  § A rendelet célja, hogy Tata Város polgárainak érdekeit szem előtt tartva, a helyi 

társadalom művelődési értékeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével 

rendeletben határozza meg az önkormányzat közművelődési feladatait, az ellátandó 

közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját és 

mértékét. 

 

2. § A rendelet hatálya kiterjed: 

 

a) az Önkormányzat közigazgatási területén található közművelődési intézményre, 

annak fenntartójára, működtetőjére,  

b) az Önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján közművelődési 

alapszolgáltatást nyújtó jogi vagy természetes személyekre,  

c) a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre. 

 

2. Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai és ellátásuk szervezeti keretei, 

feladatellátásának módja 

 

3.  § Az Önkormányzat a helyi közművelődés támogatása során az alábbi 

közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja: 

 

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, 

f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

 

                                                
A rendelet megalkotásának napja: 2019. április 24. 



 

 

4.  §  (1) Az Önkormányzat a 3. §-ban meghatározott alapszolgáltatások keretében a 

kötelező közművelődési intézményi feladatokat az általa alapított Tatai Városkapu 

Közművelődési, Turisztikai, Pályázatkoordináló és Kommunikációs Közhasznú 

Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság fenntartásában működő 

művelődési központ típusú közművelődési intézményen (a továbbiakban: Tatai 

Városkapu Zrt.) keresztül látja el, mely társasággal a közművelődési 

alapszolgáltatások ellátására valamint közművelődés intézmény működtetésére 

vonatkozóan közművelődési megállapodást köt. 

 

(2) A Tatai Városkapu Zrt. által ellátott kötelező önkormányzati közművelődési 

feladatokat az 1. melléklet tartalmazza. 

 

(3) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatain kívül a közművelődési 

alapszolgáltatások körében a 2. mellékletben meghatározott közművelődési feladatokat a 2. 

mellékletben meghatározott jogi személyekkel kötött közművelődési megállapodás útján 

látja el. 

 

5. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében együttműködik 

különösen 

a) az önkormányzat közigazgatási területén tevékenységet folytató közművelődési 

célú társadalmi és civil szervezetekkel, 

b) a nemzetiségi önkormányzattal, 

c) a közművelődési feladatokat ellátó országos, megyei és fővárosi, járási szervekkel, 

szervezetekkel, intézményekkel, önkormányzatokkal, 

d) a városban kulturális és közművelődési tevékenységet végző gazdasági 

társaságokkal, magánszemélyekkel,  

e) az egyházakkal 

f) a Kuny Domokos Múzeummal, valamint 

g) a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárral. 

 

6. § (1) A képviselő-testület a város kiemelt kulturális rendezvényeként kezeli 

a)  a Víz, Zene, Virág Fesztivált, 

b) a Tatai Barokk Fesztivált, 

c)  a Tatai Sokadalmat. 

 

3. A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása 

 

7. § (1) A közművelődési feladatok ellátásának forrásai: 

a) a központi költségvetési támogatás, 

b) a pályázati úton elnyerhető támogatás, ideértve az érdekeltségnövelő pályázatot, 

c) az önkormányzati költségvetési forrás, 

d) a saját bevétel, 

e) az államháztartáson kívüli forrásból származó egyéb támogatás. 



 

(2) Tata Város Önkormányzata e rendeletben meghatározott kötelező feladatait az  

éves költségvetési rendeletében meghatározott összeggel támogatja. 

 

4. Záró rendelkezések 

 

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. 

 

9. § Hatályát veszti Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének Tata Város 

közművelődési feladatairól szóló 16/1999. (V.5.) önkormányzati rendelete. 
 
 
 

 
   Michl József             dr. Kórósi Emőke 

   polgármester                         jegyző 
 

 

 

 

 

Záradék: 

 

A fenti rendelet kihirdetése 2019.április 25-én megtörtént. 

 

 

dr. Kórósi Emőke 

jegyző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A 12/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete1  

 

1. A kötelező közművelődési feladatokat ellátó közművelődési intézmény: Magyary Zoltán 

Művelődési Központ 

 

1.1.Fenntartó: Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.  

 

1.2.Székhely: 2890 Tata Váralja u. 4. 

  1.3.Telephelyei:   

  1.3.1.2890 Tata 3306/5 hrsz. (Szabadtéri színpad) 

           1.3.2. 2890 Tata 4005 hrsz, 4008 hrsz. (Ökoturisztikai Központ) 

          1.3.3. 2890 Tata 3306/3 hrsz. (Angolpark) 

           1.3.4. 2890 Tata 3306/6 hrsz. (Nyári lak) 

  1.3.5.2890 Tata 3306/4 hrsz. (Kiskastély) 

  1.3.6.2890 Tata 207 hrsz (Söréttorony) 

1.4.Feladatellátás formája: közművelődési intézmény 

1.5.A közművelődési intézmény típusa: művelődési központ 

1.6..A feladatellátás módja: az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló nonprofit 

gazdasági társaság 

 

2. A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. által ellátott közművelődési alapszolgáltatások: 

 

2.1. A művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása alapszolgáltatás körében az alábbi feladatokat látja el: 

 

a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége 

végzésének helyszínét biztosítja, 

b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt, 

c) fórumot szervez a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek 

részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos 

észrevételeiket, javaslataikat. 

 

2.2. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése közművelődési alapszolgáltatás keretében 

az alábbi szakmai feladatokat látja el: 

 

a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az 

állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy 

szolgáltatásokat szervez, 

b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy 

szolgáltatásokat szervez, 

c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a 

generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy 

szolgáltatásokat szervez, 

d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, 

tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez, 

                                                 
1 Módosította: 20/2020.(VII.9.) önk. rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. július 10. napjától. 



e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a 

megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, 

tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez, 

f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző 

programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez, 

g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi 

egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi 

tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint 

h) az a)-g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást 

nyújt. 

 

2.3. Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása közművelődési alapszolgáltatás 

keretében az alábbi szakmai feladatokat látja el: 

 

a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok 

megvalósítását, 

b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, 

tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását, 

c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok 

megvalósulását, 

d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását, 

e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző 

lehetőségeket teremt, valamint 

f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő 

eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához. 

 

 

2.4.A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása 

közművelődési alapszolgáltatás keretében az alábbi szakmai feladatokat látja el: 

 

a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális 

örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek 

ezirányú munkáját, 

b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, 

gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, 

szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását, 

c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, 

támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját, 

d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális 

értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, 

támogatja azok megvalósítását, 

e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más 

kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, 

szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint 

f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő 

közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó 

közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek 

helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását. 

 



2.5. Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása közművelődési 

alapszolgáltatás keretében az alábbi szakmai feladatokat látja el: 

 

 

a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a 

film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőrművészeti csoportot, 

szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, valamint 

b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és 

infrastrukturális támogatást nyújt.  

 

2.6. A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása közművelődési alapszolgáltatás 

keretében az alábbi szakmai feladatokat látja el: 

 

a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, 

kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat 

működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint 

b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít. 

 

2.7. Kulturális alapú gazdaságfejlesztés közművelődési alapszolgáltatás keretében az alábbi 

szakmai feladatokat látja el: 

 

a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő 

programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, 

b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot 

fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását, 

c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív 

iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat 

szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint 

d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú 

használatához. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A 12/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete2 

 

Az önkormányzat az 1. mellékleteben meghatározott kötelező közművelődési feladatain túl az 

alábbi közművelődési feladatokat látja el – az alábbi szervezetekkel kötött - közművelődési 

megállapodás alapján.  

1. Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság  

1.1. Székhely: 2890 Tata, Tanoda tér 5/A 

1.2. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése közművelődési alapszolgáltatás keretében az 

alábbi szakmai feladatokat látja el: 

a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az 

állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy 

szolgáltatásokat szervez, 

b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy 

szolgáltatásokat szervez, 

c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a 

generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy 

szolgáltatásokat szervez, 

d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, 

tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez, 

e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a 

megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, 

tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez, 

f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző 

programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez, 

g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi 

egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi 

tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint 

h) az a)-g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást 

nyújt. 

 

1.3. Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása közművelődési alapszolgáltatás 

keretében az alábbi szakmai feladatokat látja el: 

a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok 

megvalósítását, 

b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, 

tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását, 

c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok 

megvalósulását, 

d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását, 

e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző 

lehetőségeket teremt, valamint 

f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő 

eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához. 

                                                 
2 Módosította: 20/2020.(VII.9.) önk. rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. július 10. napjától. 



1.4. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása 

közművelődési alapszolgáltatás keretében az alábbi szakmai feladatokat látja el: 

 

a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális 

örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek 

ezirányú munkáját, 

b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, 

gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, 

szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását, 

c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, 

támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját, 

d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális 

értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, 

támogatja azok megvalósítását. 

 

1.5. A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása közművelődési alapszolgáltatás 

keretében az alábbi szakmai feladatokat látja el: a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű 

személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és 

egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását. 

 

1.6. Kulturális alapú gazdaságfejlesztés közművelődési alapszolgáltatás keretében az alábbi 

szakmai feladatokat látja el: 

 

a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot 

fejlesztő programokat, és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, 

b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi 

gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását, 

c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív 

iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat 

szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint 

d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú 

használatához. 

 

2. TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület  

2.1. Székhely: 2800 Tatabánya Kossuth L. u. 106. 

2.2. Telephely: 2890 Tata Eötvös u. 19. 

 

 

2.3. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése közművelődési alapszolgáltatás keretében az 

alábbi szakmai feladatokat látja el: a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 

érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő 

programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez, 

 

2.4. Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása közművelődési alapszolgáltatás 

keretében az alábbi szakmai feladatokat látja el: 

 



a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok 

megvalósítását, 

b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, 

tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását,, 

c) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző 

lehetőségeket teremt. 

 

2.5.A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása közművelődési alapszolgáltatás 

keretében az alábbi szakmai feladatokat látja el: a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű 

személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és 

egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását. 

 

3.Tatai Kenderke Néptánc Egyesület  

3.1.Székhely: 2890 Tata Almási u. 24. 

3.2. Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása közművelődési alapszolgáltatás 

keretében az alábbi szakmai feladatokat látja el: iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző 

szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok 

megvalósítását. 

 

3.3. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása 

közművelődési alapszolgáltatás keretében az alábbi szakmai feladatokat látja el: 

a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális 

örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek 

ezirányú munkáját, 

b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, 

gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, 

szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását, 

c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, 

támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját, 

d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális 

értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, 

támogatja azok megvalósítását, 

e) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő 

közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó 

közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek 

helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását. 

 

3.4. Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása közművelődési 

alapszolgáltatás keretében az alábbi szakmai feladatokat látja el: a képzőművészet, a zeneművészet, 

a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom 

területén tevékenységet folytató amatőrművészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok 

létrejöttét, támogatja azok működését. 

 

4.Pötörke Népművészeti Egyesület  



4.1.Székhely: 2890 Tata Váralja u. 4. 

4.2.Telephely: 2890 Tata Kocsi. u. 5. 

4.3. Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása közművelődési alapszolgáltatás 

keretében az alábbi szakmai feladatokat látja el: iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési 

alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását. 

4.4. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása 

közművelődési alapszolgáltatás keretében az alábbi szakmai feladatokat látja el: 

a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális 

örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek 

ezirányú munkáját, 

b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, 

gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, 

szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását, 

c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, 

támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját, 

d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális 

értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, 

támogatja azok megvalósítását, 

e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más 

kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, 

szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint 

f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő 

közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó 

közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek 

helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását. 

 

4.5. Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása közművelődési 

alapszolgáltatás keretében az alábbi szakmai feladatokat látja el: a képzőművészet, a zeneművészet, 

a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom 

területén tevékenységet folytató amatőrművészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok 

létrejöttét, támogatja azok működését. 

 

5.Tatai Rend-ház Kft.  

5.1.Székhely: 2890 Tata, Tanoda tér 5/A,  

5.2.Telephely: 2835 Tata-Agostyán Kossuth L. u. 31. 

5.3. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése közművelődési alapszolgáltatás keretében az 

alábbi szakmai feladatokat látja el: 

a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az 

állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy 

szolgáltatásokat szervez, 

b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy 

szolgáltatásokat szervez, 



c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a 

generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy 

szolgáltatásokat szervez, 

d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, 

tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez, 

e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a 

megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, 

tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez, 

f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző 

programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez, 

g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi 

egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi 

tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint 

h) az a)-g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást 

nyújt. 

 

5.4. Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása közművelődési alapszolgáltatás 

keretében az alábbi szakmai feladatokat látja el: 

a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok 

megvalósítását, 

b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, 

tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását, 

c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok 

megvalósulását, 

d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását, 

e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző 

lehetőségeket teremt, valamint 

f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő 

eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához. 

 

 

5.5. Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása közművelődési 

alapszolgáltatás keretében az alábbi szakmai feladatokat látja el: a képzőművészet, a zeneművészet, 

a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom 

területén tevékenységet folytató amatőrművészeti közösségek tevékenységének támogatása 

érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt. 

 

6. Peron Music Foundation, Zeneműkiadó és Tehetséggondozó Alapítvány 

6.1.Székhely: 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér,  

6.2.Telephely: 2890 Tata Tanoda tér 5/A 

6.3.Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása közművelődési alapszolgáltatás 

keretében az alábbi szakmai feladatokat látja el: 

 

a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok 

megvalósítását, 



b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, 

tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását, 

 

6.4.Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása közművelődési 

alapszolgáltatás keretében az alábbi szakmai feladatokat látja el:  

a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a 

versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató 

amatőrművészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja 

azok működését, 

b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és 

infrastrukturális támogatást nyújt. 

 

6.5.A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása közművelődési alapszolgáltatás 

keretében az alábbi szakmai feladatokat látja el: a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű 

személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és 

egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

a közművelődésről szóló 12/2019. (IV.25) önkormányzati rendeletéhez  

  

 

 

 

1.§ -hoz  

A rendelet célját határozza meg. 

 

2. §-hoz 

A rendelet személyi hatályáról rendelkezik. 

 

3.§ -hoz 

Az Önkormányzat által ellátott közművelődési alapszolgáltatásokat határozza meg. 

 

4.§-hoz 

Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának módját és formáját határozza meg. 

 

5. §-hoz 

Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásában együttműködő szervezetekről, 

személyekről rendelkezik. 

 

6. § -hoz 

A város kiemelt kulturális rendezvényeit határozza meg. 

 

7. §-hoz 

A közművelődési feladatellátás finanszírozásának lehetséges módjait határozza meg. 

 

8. §-hoz 

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

 

9. § -hoz 



Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének Tata Város közművelődési feladatairól 

szóló 16/1999. (V.5.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. 

 
 

 


