Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének
45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelete

a közművelődésről
Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 77.§-ában (továbbiakban
Tv.) kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Alapelvek
1.§
(1) Az Önkormányzat kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását
közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását közcélnak tartja. A
közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság
életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok
megvalósításában résztvevő intézmények, színterek és szervezetek támogatását.
(2) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra
törekszik, hogy biztosítsa az emberek azon jogát, hogy
a.) megismerhessék a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a
történelem alakulásában, a nemzeti és nemzetiségi önismeret
formálásában, valamint az ezek védelmével kapcsolatos ismereteket a
muzeális intézmények tevékenysége, a könyvtári szolgáltatások, az
oktatás, a közművelődés, az ismeretterjesztés, a sajtó és a
tömegtájékoztatás útján,
b.) 1
c.) műveltségüket, készségeiket életük minden szakaszában gyarapítsák,
közművelődési jogaik érvényesítése céljából közösséget hozzanak
létre, s külön jogszabályban meghatározottak szerint szervezetet
alapítsanak, működtessenek,
d.) művelődési céljaik megvalósításához közművelődési közösségi
színteret, szervezői, szervezeti és tartalmi segítséget kapjanak. 2
2.§
(1) Az Önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás,
világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos
bármilyen hátrányos megkülönböztetés, a Tv-ben és e rendeletben rögzített jogok megilletnek
minden személyt, nem, kor, vallás, politikai, nemzeti, vagyoni és születési különbségtétel
nélkül.
(2) A közművelődési intézményeknek figyelembe kell venniük a település értékrendszerét, az
emberi együttélés általános és hagyományokra épülő normáit.
A településre vonatkozó helyzetelemzés e rendelet 1 sz. melléklete.
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Hatályát vesztette: 15/2011. (VI.29.) Kt. sz. rendelet
Módosította: 15/2009.(VII.3.) Kt. sz. rendelet

A rendelet hatálya
3.§
E rendelet hatálya Ercsi Város közigazgatási területén kiterjed:
a) a helyi közművelődési tevékenység megvalósításában résztvevő természetes és jogi
személyekre, egyéb szervezetekre,
b) az Önkormányzat közművelődési intézményeire, alkalmazottaira, illetve működtetőire.
A közművelődés kiemelt céljai
4.§3
Az önkormányzat a közművelődés területén a következő kiemelt célokat valósítja meg:
a) a helyi vallási közösségek támogatása és az azokkal való kapcsolattartás,
b) a helyi önszerveződő civil közösségek támogatása, működésük elősegítése, szakmai
kérdésekbe való bevonása,
c) a helyi hagyományokat őrző közösségi események felkarolása és támogatása,
d) ünnepségek, bemutatók, találkozók, vetélkedők, bálok és egyéb kulturális, közösségi
alkalmak rendezése,
e) éves programnaptár összeállítása a településen ismertté váló kezdeményezések
összehangolásával,
f) a településsel kapcsolatos kiadványok megjelentetése, illetve ilyen kiadványok
megjelenésének kezdeményezése, elősegítése,
g) a helyi társadalom kiemelkedő személyiségei, közösségei tevékenységének méltatása,
kitüntetésekre, díjakra való felterjesztése,
h) a kiemelkedő tehetségű helyi alkotók, művészek támogatása, számukra kiállítási,
bemutatkozási lehetőség biztosítása,
i) testvér-települési kapcsolatok kiépítése, ápolása.
Az Önkormányzat közművelődési feladatai
5.§ 4
(1) Az Önkormányzat az ellátási kötelezettségét az Eötvös József Művelődési Ház és
Könyvtár (Ercsi, Szent István u. 12.) fenntartásával és működtetésével teljesíti.
(2) A közművelődési feladatok ellátásához biztosított önkormányzati intézmény éves
programját az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója készíti el. A programot
az intézményi költségvetéssel egyidőben kell benyújtani, s azt a képviselő-testület hagyja
jóvá.
(3) A közművelődés helyi feladatainak formáit a rendelet 2 sz. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat biztosítja a közművelődési intézmény működtetéséhez szükséges
szakemberek foglalkoztatását és támogatja a törvényben előírt szakmai továbbképzésüket.
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Módosította: 15/2011. (VI.29.) Kt. sz. rendelet
Módosította: 8/2010. (IV.23.) Kt. sz. rendelet

Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának struktúrája és intézményei
6.§
(1) Az Önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába az 5.§-ban megjelölteken
kívül az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be:
a) Az Önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményeit,
b) A település területén működő, nem helyi önkormányzati fenntartású intézményeket,
c) A nem közművelődési alapfeladattal, de közművelődési tevékenységi engedéllyel
rendelkező intézményeket,
d) Az ercsi székhelyű közművelődési célú civil szervezeteket.
(2)5 Az (1) bekezdésben megjelölt intézményeknek és szervezeteknek, valamint a
magánszemélyeknek a közművelődési feladatellátásba való bevonása az Önkormányzati
intézmények által el nem látott feladatok teljesítése érdekében történhet.
7.§6
(1) A rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására az önkormányzat
közművelődési megállapodást köt az igényektől függően intézményekkel, szervezetekkel,
illetve magánszemélyekkel.
(2) A közművelődési megállapodás megkötését az Önkormányzat, valamint e rendelet 6.§ában meghatározott intézmények és szervezetek, valamint a közművelődési
feladatellátásban résztvevő magánszemélyek kezdeményezhetik.
(3) A közművelődési megállapodásra vonatkozó javaslatot a Humán Bizottság terjeszti a
Képviselő-testület elé.
8.§7
A közművelődési feladatok felügyeletét a Polgármester és a Humán Bizottság látja el.

A közművelődési tevékenység finanszírozása
9.§
(1) Az Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja az alapintézmények fenntartásához,
működtetéséhez a forrásokat.
(2) A 6.§-ban felsorolt intézményeket és szervezeteket a vállalt közművelődési feladatok
arányában az önkormányzat pénzügyi támogatásban részesítheti. Lehetőség szerint
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elkülönített pályázati alapot képez az éves kiemelt kulturális rendezvények, a
közművelődési alapintézmények keretein kívül működő kulturális egyesületek,
alapítványok, közösségek támogatására.
A közművelődésben együttműködő partnerek
10.§
A közművelődési feladatok megvalósítását elősegítik, jelentősen gazdagítják az azonos
érdekű, tevékenységű támogató, kiegészítő partnerek, az anyagi lehetőségeket gyarapító
szervezetek. Az együttműködő partnerek jegyzékét a 3. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések
14.§
(1) E rendelet 2004. december 1-én lép hatályba.
(2)

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ercsi Nagyközség
Képviselőtestületének 4/1999.(I.27.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődésről,
továbbá az azt módosító 16/1999. (V.26.), és 3/2002. (II.26.) Kt. számú rendelet.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető
szabályozást tartalmaz. 8

Bátki József
polgármester

Dr. Feik Csaba
jegyző

1. sz. melléklet
Helyzetelemzés
Természeti Környezet:
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Beiktatta: 15/2009.(VII.3.) Kt. sz. rendelet

Ercsi Fejér Megye északkeleti részében helyezkedik el. Földrajzi fekvése kedvező. A 6-os
főközlekedési út szeli ketté észak-déli irányban, ennek következtében viszonylag gyorsan
megközelíthetők Budapest, Dunaújváros és az ország déli területei.
Kelet-nyugati irányban egyrészt Martonvásár felé csatlakozhatunk az M7-es és a 71-es
főúthoz, másrészt a révátkelő lehetőséget nyújt a keleti területekre való kijutásra is.
Társadalmi környezet:
Kistérségi központ, egészségházzal, két általános iskolával, művelődési házzal és
sportcsarnokkal rendelkezik.
Az elmúlt években kialakult az ipari zóna. Jelentősebb létesítménye a Musashi gyáregysége.
A lakosság legnagyobb része a százhalombattai MOL Rt. és a Dunamenti Hőerőmű
dolgozója. Fellendülőben vannak a helyi kis- és középvállalkozások.
Infrastruktúra
A város vezetékes vízzel és csatornarendszerrel rendelkezik, a lakások nagy többsége
vezetékes gázzal ellátott, kiépült a telefonhálózat. Egyre több a szilárd útburkolat.
Megtartva a történelmi településrész értékeit folyamatos a terek, parkok, emlékművek, és
közterületek rendezése. Kiemelkedő jelentőséggel bír a Duna-parti emlékpark, Szent István
tér és a Március 15. tér, Templom tér és a műemlékek.
Településszerkezet
A település több, jól elkülöníthető részből tevődik össze: Belső terület, 6-os úton túli terület,
Savanyúrét, Újtelep, Tótlik, Újsor, Szőlőhegy, Cukorgyár, Sinatelep, Rácszentpéter
Demográfiai jellemzők
A lakosság 8.728 fő, melynek kb. 10 %-a roma kisebbség.
A település történelmi áttekintése
Ercsi ősidők óta lakott terület volt már a magyarok bevonulása előtt is. Közismerten gazdag
leletgyűjtemény bizonyítja a római kultúra évszázados virágzását. A magyar történelem majd
minden jelentős állomásáról maradt fenn írásos emlék. Az első levéltári adatok I. István
korából bizonyítják Ercsi létezését, mikor a bakonybéli apátságot megalapították 1037-ben és
javadalmai között szerepelt az ercsi halászat is.
Többször változott a falu neve, pl. a török időkben Erdzsin, Armancsa néven emlegették.
1620 után horvát és bosnyák családok költöztek a településre több hullámban.
A XIX. századtól emlegették Ercsény néven, majd az Ercsi név lett végleges.
Kétszer is mezővárosi rangot kapott, először 1638-ban, később 1800-ban.
A rendszerváltás után 2000-ben városi rangot kapott.

Kulturális adottságok
A többi településhez képest jó intézményi adottságokkal rendelkezik, hiszen minden objektív
feltétel alapfokon adott a művelődéshez. Az intézményekben képzett szakemberek dolgoznak.
Művelődési hagyományok
A századelőn pezsgő kulturális élet volt. Az 1970-es években több kulturális intézmény jött
létre – Művelődési Ház, Cukorgyári Kultúrház, Helyőrségi Klub.
Hagyományos rendezvény a kétévente megrendezésre kerülő Eötvös Napok.
Jelenlegi közművelődési gyakorlat
Az Eötvös József Művelődési Ház kulturális és információs centrumként működik a
településen. A Könyvtár betölti a közművelődési könyvtár funkcióját.
A múzeumok (az Eötvös József Emlékmúzeum és az Ercsi Helytörténeti Gyűjtemény) 1998ban kerültek az Önkormányzat kezelésébe.
A közművelődés intézményi, szervezeti bázisai
A polgármester és az Oktatási Közművelődési Ifjúsági és Sport Bizottság felügyeli a
közművelődési tevékenységet. A civil szerveződéseket, illetve tevékenységüket az
Önkormányzat részben tudja támogatni.

2. sz. melléklet 9
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Módosította: 15/2011. (VI.29.) Kt. sz. rendelet

Az önkormányzat közművelődési feladatainak meghatározása
Általános feladatok
1) Az iskolarendszeren kívüli képzések, életminőséget és életesélyt javító tanulási,
felnőttoktatási és ismeretterjesztési lehetőségek tekintetében:
a) iskolai képzést kiegészítő lehetőségek biztosítása:
1. alapfokú számítástechnikai és informatikai ismeretek oktatása önköltséges
képzési formában,
2. nyelvoktatás önköltséges képzési formában,
3. szervezett, praktikus ismereteket oktató (pl.: gépjárművezető képzés)
vállalkozások számára oktatási helyszín biztosítása a szolgáltatási díjszabás
szerinti terembérért,
b) a gyermeknevelési-, ifjúsági- és családi problémák kezelése, életvezetési
tanácsadás elsősorban egyedi és tematikus ismeretterjesztő előadások,
előadássorozatok szervezésével,
c) a helyi munkanélküliek, vagy megváltozott munkaképességűek számára
átképzésekhez, munkalehetőséghez kapcsolódó információk közvetítése; a
részükre szervezett képzésekhez térítésmentes képzési helyszín biztosítása.
2) A település környezeti, szellemi értékeinek, kulturális hagyományainak feltárása,
megismerése és megismertetése érdekében:
a) helytörténeti- honismereti sorozat gondozása, szerkesztése,
b) helytörténeti kiállítási anyag összeállítása, valamint tematikus időszaki
kiállítás-sorozatok elindítása,
c) ismeretterjesztő előadások, helyismereti vetélkedők, versenyek szervezése a
település természeti és szellemi értékeinek, hagyományainak és történetének
megismerésére,
d) a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyisége tevékenységeinek
ismertté tétele, szerepük hangsúlyozása.
3) A helyi ünnepek, évfordulók, jeles napok közismertté tétele és közművelődési
tevékenységgel való "színesítése" érdekében:
a) nemzeti és állami ünnepek méltó megünneplése, az ezekhez kapcsolódó helyi
rendezvények szervezése (márc.15., aug. 20., okt. 23.),
b) a hagyományos ercsi közösségi ünnepek, rendezvények, szórakozási alkalmak,
bálok (majális, Eötvös napok, Kistérségi Foltvarró találkozó, Városi karácsony
stb.) megszervezése

c) jeles napokhoz kötődő ünnepi rendezvények, programok megszervezése
(Magyar Kultúra Napja, Költészet Napja, húsvéti-és adventi kézműves
játszóház, ünnepi könyvhét),
d) a helyi civil szervezetek által szervezett közösségi kulturális programok
szakmai támogatása (Rác farsang, Rác búcsú, Rác karácsony, Egészségnapok,
Nagycsaládosok rendezvényei, Mozgáskorlátozottak rendezvényei, Sport
egyesületek rendezvényei).
4) A kreativitás, az alkotókedv ösztönzése, a helyi alkotók és alkotások ismertté
tétele érdekében:
a) kézműves és népi iparművészeti ismeretek elsajátításához, a tevékenységek
gyakorlásához további lehetőségek biztosítása , kézműves, foltvarrás.
b) amatőr művészeti csoportok: Szalintra tánccsoportok, Zorica tánccsoport,
Pávakör, Jorgovani Kórus.
c) kiállításokkal, előadásokkal a helyi amatőr alkotók; különleges hobby,
szabadidősport és egyéb, kulturális tevékenységet folytatók bemutatkozási
lehetőségének megteremtése.
5) A helyi társadalom belső kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének; a helyi közösség önigazgatás-, szabadság- és
felelősségigényének, képességének erősítése érdekében:
a) civil szervezetek működéséhez, kulturális közösségi programjaihoz az
intézményi infrastruktúra és eszközök térítésmentes vagy kedvezményes,
használatának, a szakmai tanácsadás és segítségnyújtásnak a folyamatos
biztosítása,
b) közéleti- és lakossági fórumokhoz, tájékoztatókhoz a hely térítésmentes
biztosítása.
6) A helyi, kistérségi és interkulturális kapcsolatok, a kultúrák közötti rendszeres
kapcsolatok kiépítése és fenntartása, az egyetemes kultúra értékeinek
megismertetése érdekében:
a) a nemzetközi kulturális kapcsolatok fejlesztése, együttműködési és közös
bemutatkozási lehetőségek megteremtése a testvérvárosi és más külföldi
kulturális közösségekkel, együttesekkel,
b) kiállítások és előadások keretében a különböző kultúrák értékeivel való
találkozás alkalmainak megteremtése,
c) kapcsolódás a nemzetközi és országos kulturális programokhoz,
d) a kistérségi kulturális feladatatok ellátásában való közreműködés, a kistérségi
Közkincskerekasztal működésében való aktív részvétel.

7) A helyi kulturális nyilvánosság, a polgárok tájékoztatásának fejlesztése,
formáinak bővítéséhez kapcsolódóan:
a) az intézmény honlapjának üzemeltetése, folyamatos frissítése,
b) az önkormányzat
megjelentetése,

honlapján

közhasznú

és

kulturális

információk

c) kulturális, szabadidős és szórakoztató programok szervezése az év folyamán a
rendezvénynaptár alapján.
8) Egyéb művelődési lehetőségek, kulturális szolgáltatások keretében:
a) az intézmény kulturális kapcsolatrendszerén keresztül történelmi könyv, videó,
zenei anyagok, színházi és hangversenyjegyek beszerzési lehetőségének,
megrendelhetőségének biztosítása,
b) az internet- szolgáltatások igénybevételének lehetővé tétele mindenki számára,
c) a kulturális turizmussal kapcsolatos információk közvetítése.
d) programok, akciók szervezése a természetvédelem, a fenntartható fejlődés, a
környezettudatos gondolkodás népszerűsítésére,
e) minden rendelkezésre álló kulturális eszközzel a társadalmi kontroll, a
nyilvánosság szélesítése; a helyi közélet, a kulturális élet bemutatásának
elősegítése.
Az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtárhoz tartozó gyűjtemények közművelődési
feladatai
1. Az Eötvös József Emlékház kiemelt feladata az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
tulajdonát képező gyűjteményen keresztül báró Eötvös József életének és munkásságának
bemutatása, emlékének ápolása.
2. Az Ercsi Helytörténeti Gyűjtemény kiemelt feladata Ercsi település múltjának, történeti és
néprajzi emlékeinek gyűjtése, dokumentálása, őrzése és bemutatása
3. „Az Ercsi Helyőrség története” – állandó kiállítás, az ercsi katonai alakulat múltjának,
történetének emlékeinek gyűjteménye.
A gyűjtemények feladatai különösen:
a.) a meglévő állandó kiállítások folyamatos látogathatóságának biztosítása,
b.) időszaki kiállítások rendezése,
c.) szakszerű tárlatvezetés biztosítása,

d.) múzeumi tanórák tartása az oktatási intézmények részére,
e.) helytörténeti kutatási és információgyűjtési lehetőség biztosítása a könyv-és
dokumentumtárban,
f.) a település múltját, hagyományait bemutató, népszerűsítő és tudományos
kiadványok készítése,
g.) a gyűjtemények keretein kívüli, a település múltját feltáró tevékenység támogatása,
h.) a település jelenének dokumentálása.

3. sz. melléklet
A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek
A közművelődési feladatok megvalósítását elősegítik, jelentősen gazdagítják az azonos
érdekű, tevékenységű támogató partnerek, magánszemélyek, civilek és az anyagi
lehetőségeket gyarapító gazdasági szervezetek.
Szakmai szervezetek
-

Megyei Művelődési Központ, Székesfehérvár
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Székesfehérvár
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest
„Matrica” Múzeum, Százhalombatta
Fejér Megyei Népművelők Egyesülete, Székesfehérvár

Partnerintézmények
-

Eötvös József Általános, Zene és Szakképzőiskola
Kossuth Lajos Általános Iskola
Napfény Óvoda
Hétszínvirág Óvoda
Tánciskola – Néptánc Pesovár Ferenc Művészeti Iskola néptánc tagozata
Római Katolikus Egyházközség,
Református Egyházközség,
Sportcsarnok

Civil szervezetek
-

Ercsi Műemlékvédelmi Alapítvány
Ercsi Ifjúsági és Sport Közalapítvány
Szapáry Péter Honismereti Szakkör
Rác Klub
Eötvös József Nyugdíjas Klub
Honvéd Nyugállományúak Klubja – Ercsi Pávakör
Ercsi Nagycsaládosok Egyesülete
Ercsi Mozgáskorlátozottak Egyesülete

Média
-

Mozaik TV
Ercsi Híradó

Magányszemélyek
-

Schärfer Olivér, festő
Mosonyi Mihály, fafaragó
Bús István, újságíró

