
 

 

  Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

33/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelete 

a közművelődésről 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti 

hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben, a muzeális intézményekről, valamint a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben kapott 

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

törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében a következőket 

rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed Pápa város területén működő azon intézményekre, gazdasági 

társaságokra, civil szervezetekre és természetes személyekre, akik a muzeális intézményekről, 

a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a 

továbbiakban: Kult.tv.) szerinti közművelődési feladatot látnak el. 

 

2. Közművelődési feladatellátás 

 

2. § 

 

Pápa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Kult.tv. 76. § (3) bekezdésében 

felsorolt közművelődési alapszolgáltatások teljes körét biztosítja. 

 

3. A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei 

 

3. § 

 

Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról a 100 %-os tulajdonában álló Pápai 

Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft-vel (a továbbiakban: Kft.) kötött 

közművelődési megállapodás útján gondoskodik. 

 

4. § 

 

A közművelődési feladatokat a Kft. az alapító okiratában foglaltak szerint, az Önkormányzattal 

kötött közművelődési megállapodás, valamint az éves munkaterv és szolgáltatási terv alapján 

végzi a vagyonkezelésében lévő 

a) Jókai Mór Művelődési Központ,  

b) Huszár Közösségi Ház, 

c) Esterházy-kastély, 

d) Kópé-Vár 

működtetésével. 
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5. § 

 

Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik 

a) a településen működő nevelési-oktatási intézményekkel, 

b) a helyi kulturális feladatokat felvállaló jogi és természetes személyekkel 

c) az egyházakkal, 

d) a közművelődési feladatokat ellátó intézményekkel. 

 

 

4. A közművelődési tevékenység finanszírozása 

6. § 

 

(1) A közművelődési alapszolgáltatások ellátásához szükséges szervezeti, személyi és tárgyi 

feltételeket az Önkormányzat éves költségvetése terhére, a Kft-vel megkötött 

közművelődési megállapodásban rögzített finanszírozás útján biztosítja. 

 

(2) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenységet folytató jogi és természetes személyek 

számára pályázati úton vagy egyedi kérelemre támogatást nyújt Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és 

átadásáról szóló 25/2019. (XII.19.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint. 

 

 

5. Záró rendelkezések 

 

7. § 

 

(1) Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba. 

 

(2) 1 

 

 

Pápa, 2020. december 15. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Nagy Krisztina 

 polgármester jegyző 

 

 

  

 

 
1 Hatályát veszti a 2010. évi CXXX. 12. § (2) bekezdése alapján. 


