
Tura Város Önkormányzatának 
6/2004.(III.31.) rendelete 

 
az önkormányzat helyi közművelődési feladatairól és a helyi közművelődési 

tevékenység támogatásáról 
 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, 
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77.§-ában kapott 
felhatalmazás alapján; a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek 
figyelembevételével; a helyi lehetőségek, sajátosságok; valamint a fent hivatkozott törvényben és az 
intézmények Alapító Okirataiban meghatározott feladatok alapján az alábbi rendeletet alkotja 

I. fejezet  
 

Általános rendelkezések 
 

1. Alapelvek 
 

1.§ 
 
Az önkormányzat a közművelődési tevékenységek feltételrendszerének szabályozása során Tura Város 
polgárainak   
a) a kulturális örökség javainak és ezek jelentőségének a történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és 

etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint az ezek védelmével kapcsolatos ismeretek a muzeális 
intézmények tevékenysége, a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés, az ismeretterjesztés, a 
sajtó és a tömegtájékoztatás útján való megismeréséhez 

b) a nyilvános könyvtári ellátás rendszerének, a muzeális és közművelődési intézmények szolgáltatásainak 
igénybevételéhez, 

c) műveltségének, készségeinek élete minden szakaszában való gyarapításához, közművelődési jogai 
érvényesítése céljából közösség létrehozásához, s külön jogszabályban meghatározottak szerinti szervezet 
alapítsához, működtetéséhez, 

d) e rendeletben megfogalmazott közművelődési célok, feladatok folyamatos megvalósíthatósága érdekében -  
közművelődési közösségi intézmény (művelődési ház) biztosításához, valamint szervező, szervezeti és 
tartalmi segítség nyújtásához 

fűződő jogait biztosítja.  
2.§ 

 
(1) Az önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy 

politikai irányzat mellett sem. 
 
(2) A közművelődési tevékenység, illetve a közművelődéshez fűződő jogok érvényesítése során tilos bármilyen 

hátrányos megkülönböztetés; e jogok minden személyt megilletnek nem, kor, vallás, politikai vagy más 
vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel 
nélkül. 

 
2. A rendelet hatálya 

 
3.§ 

E rendelet hatálya kiterjed:  
a) az önkormányzat területén működő közművelődési és közgyűjteményi intézményekre és az intézmények 

fenntartójára,  alkalmazottaikra, illetve működtetőire,  
b) a helyi közművelődési tevékenységben résztvevő, illetve a közművelődési szolgáltatásokat igénybevevő

lakosokra, közművelődési tevékenységet folytató közösségekre, profitorientált és nonprofit jogi 
személyekre, társadalmi szervezetekre,  

c) a képviselő-testületre, tagjaira és szerveire, Polgármesteri Hivatalra és alkalmazottaira.  



3. A rendelet célja 
 

4.§ 
 

a) A rendelet célja Tura Város kulturális és közművelődési életének szervezettségét, folyamatos működését 
biztosítani.  

b) A rendeletben meghatározni az önkormányzat által támogatott közművelődési tevékenységek körét, 
ellátásának formáit, módját, mértékét és feltételrendszerét.   

c) A feladat ellátása során önkormányzati cél: gondoskodni a saját közművelődési és közgyűjteményi 
intézmény működtetéséről, szakmai szolgáltatásaiknak a folyamatos fejlesztéséről. E feladat vállalása során 
az önkormányzat számít a helyi közösségi, civil szervezeti és egyéni kezdeményezésekre, építő szándékú 
javaslatokra.   

 
II. fejezet 

 
Helyzetelemzés 

 
1. A település jellemzői

Elhelyezkedése 
5.§ 

 
Tura 2001.július 1-én nyerte el a városi címet. Tura város Pest megye keleti határán helyezkedik el, a fővárostól 
50 km távolságra fekszik. A város az aszódi kistérséghez tartozik, a Galgamenti és Gödöllőkörnyéki 
Településfejlesztési Társulás tagja. Államigazgatási körzetközponti feladatokat lát el Galgahévíz, Tura, Valkó, 
Vácszentlászló települések vonatkozásában. Vasúti és távolsági buszközlekedéssel, valamint a 30. számú főútról 
és az M3-as autópályáról könnyen megközelíthető.

Demográfiai adatok 
6.§ 

Lakosságának száma:   8097 fő (2004.03.16-i adat), kormegoszlás szerint:  
0-5 évesek száma:    509 fő
6-18 évesek száma:  1304 fő
19-35 évesek száma:  2012 fő
36-55 évesek száma:  2192 fő
56 éven felüliek száma: 2080 fő
A lakosság száma a betelepüléseknek is köszönhetően folyamatosan emelkedik.  
 

Foglalkoztatás 
7.§ 

Az aktív munkaképes korú lakosságot részben a helyi közszféra (közoktatási, nevelési intézmények, 
polgármesteri hivatal, szociális otthon, művelődési ház, könyvtár), a helyi kereskedelmi, pénzintézeti, 
szolgáltatási és ipari vállalkozások, kisvállalkozások, helybeli mezőgazdasági szövetkezet foglalkoztatja; az 
„ingázással” történő munkavállalás a környékbeli településekre (Aszód, Gödöllő, Hatvan) és a fővárosba is 
számottevő.
A közép- és a felsőfokú oktatás, valamint a szakképzések, tanfolyamok, képzések intézményei Aszódon, 
Gödöllőn, Hatvanban, Budapesten könnyen  megközelíthetőek.  
 

Infrastruktúra 
8.§ 

A település infrastrukturálisan ellátott, vezetékes víz-, gázhálózattal, telefonhálózattal, szennyvíz-
csatornahálózattal rendelkezik. A háztartási- és települési hulladék kezelése szelektív hulladékgyűjtéssel és 
szállítással és –kezeléssel  (több önkormányzat társulásával, helybeli központtal) megoldott. A településen két 
óvoda, általános iskola, művelődési ház, könyvtár, postahivatal, központi takarékszövetkezet működik. Az 
egészségügyi ellátásban négy háziorvos (orvosi ügyeleti rendszerrel), két gyermekorvos, fogorvosok, 
gyógyszertár, védőnői szolgálat tevékenykedik. Közbiztonsági, bűnmegelőzési feladatokat az aszódi rendőrőrsön 
kívül a helyi polgárőr egyesület, illetve helyi gazdasági társaság végez.  



2. A település kulturális életének, közművelődésének múltja és jelene 
9.§ 

Tura jelenlegi kulturális életének gyökereit a 20. század első felének szellemi életében, vallásos és 
világi egyesületi mozgalmaiban találjuk, mely a szabadidő eltöltésének számos lehetőségét kínálta a korszerű
mezőgazdasági tudás megszerzésétől, a népdaléneklésen keresztül a színjátszásig. 1906-ban Bartók Béla több 
mint 100 népdalt gyűjtött Turán. Országos hírűvé vált az 1935-ben alakult Turai Gyöngyösbokréta Kovács 
László kántor-tanító, a későbbi Kossuth-díjas népművelő vezetésével. A II. világháború utáni ébredés az 1950-es 
években a néphagyományőrző mozgalom újjászervezésével, s az 1950-ben megnyitott kultúrház nyújtotta 
változatos szabadidős lehetőségekkel kezdődött meg. Számos, országszerte ismert alkotó- és előadóművész 
kapta meg a Népművészet Mestere kitüntető címet (Király Elekné, Sára Józsefné, Tóth G. Mihályné hímzők, 
Szaszkó József citerás, Tóth L. Mihályné énekes), útjára indult a többszörösen arany minősítéses Kék 
Szivárvány Népdalkör, megteremtődtek a hangszeres zenei élet alapjai, a turai amatőr filmezés és fotózás 
keretein belül elkezdődött Sára Sándor alkotóművészi pályája, ismét virágozni kezdett az amatőr színjátszás, 
beindult a mozi.  

10.§ 
A település közművelődési életének működéséhez az önkormányzat, és vele párhuzamosan az erősödő

civil társadalom jelenleg is számos közművelődési színteret működtet. Ezek közül máig legmeghatározóbb a 
művelődési ház és könyvtár, valamint az általános iskola, az óvodák és a róm.kat. egyház. A 
néphagyományőrzés hiteles ápolása, mint alapérték mellett teret kap a kulturális sokszínűség, a modern kor és az 
életkor szerint tagolódó igények kielégítése. A rendeletben, illetve a függelékben felsorolt aktuális kínálati 
lehetőség kiterjed az alap- ill. kiegészítő tevékenységként közművelődéssel, közgyűjteménnyel foglalkozó 
intézményekre, továbbá az egyházi élet és a civil társadalom különböző, közművelődéshez kapcsolódó formáira. 
 

III. fejezet 
 

A település kiemelt közművelődési céljai 
 

11.§ 
 
(1) A településen a közösségi művelődéshez méltó infrastruktúra kialakítása, fejlesztése. 
(2) A helyi szokások, hagyományok népi hagyományok további ápolása. 
(3) Az ifjúság számára megfelelő, tartalmas szórakozási lehetőségek, szabadidős programok kialakítása, illetve 

intézményi háttér biztosítása. 
(4) Időskorúak közösségi és közművelődési igényeinek megfelelő programok, rendezvények szervezése, illetve 

intézményi háttér biztosítása.  
(5) A helyi és a Galga-menti művészek számára megjelenési, publikálási és kiállítási lehetőségek biztosítása. 
(6) Különböző korosztályok számára iskolarendszeren kívüli képzési lehetőségek, ismeretterjesztő programok 

szervezésének elősegítése. 
(7) A településsel való azonosulási tudat, lokálpatriotizmus, közösségtudat fejlesztése. 
(8) A település természeti, környezeti, kulturális közösségi értékeinek bemutatása, népszerűsítése. 
(9) A civil szerveződések kialakulásának előmozdítása, működésük segítése. 
(10) Önszerveződő közösségek tevékenységének segítése. 
(11) Helyi közéleti rendezvények számára helyiség biztosítása. 
(12) Iskolai, óvodai rendezvényekhez helyiség biztosítása. 
(13) Helyi tájékoztatás, információ-áramlás, nyilvánosság fórumainak bővítése. 
(14) Tehetséggondozás, vetélkedők, versenyek szervezésének segítése. 
(15) Egyetemes, nemzeti és városi rendezvények, ünnepek  támogatása, megszervezésükhöz segítség nyújtása. 
(16) A szabadidő kulturális célú eltöltésének elősegítése. 
(17) A lakosság Internet használati lehetőségeinek fenntartása. 
 



IV. fejezet 
 
Közművelődési feladatok 

 
12.§ 

 
(1) Közművelődési tevékenység: a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, megismerő, kultúraelsajátító, 

művelődő és alkotó célú cselekvése, amely jellemzően együttműködésben, közösségekben valósul meg. 
 
(2) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.  Ennek formái 

különösen az alábbiak:  
 

13.§ 
Az iskolarendszeren kívüli képzések, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése.  
 
- alapfokú művészetoktatás (zene és tánc)  
- egészséges táplálkozással, életmóddal kapcsolatos előadások 
- tanfolyamok szervezése, fogadása 
 

14.§ 
A helyi kultúra gondozása, a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.  
 
- helytörténeti néprajzi gyűjtemény fenntartása, gondozása 
- helyi népművészek elismerése, alkotásaik bemutatása 
- helyi hagyományok, ünnepek ápolása 
- népművészeti tánc és zene oktatásának, megismerésének elősegítése 
- testvértelepülési kapcsolatok ápolása 
- kiállítások, népművészeti, hagyományőrző körök tevékenységének segítése 

 
15.§ 

Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a 
befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása. 
 
- nemzeti és helyi ünnepek, világi és egyházi ünnepek,  nevezetes események megünneplése 
- a helyi kisebbség kulturális eseményeinek, rendezvényeinek elősegítése 
- városi rendezvények szervezésének támogatása 

 
16.§ 

Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, 
a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése. 
 
- kézműves foglalkozások 
- amatőr művészeti csoportok, előadóművészi, alkotóművészeti csoportok, körök működésének segítése 
- helyi közéleti, társadalmi események, civil szervezetek eseményeinek helyiség biztosítása 
- képesség- és készségfejlesztő, tehetséggondozó foglalkozások elősegítése 
 

17.§ 
A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.  
 
- testvértelepülések közötti kapcsolatfelvétel, rendezvények, látogatások szervezése 
- más népek kultúrájának megismerését célzó események szervezése 
 

18.§ 
A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 
 



- szabadidős tevékenységek,  
- szórakozási alkalmak, lehetőségek elősegítése 
- szabadidős sporttevékenységhez kisebb csoportok számára férőhely biztosítása 
 

19.§ 
egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 
 
- színházlátogatások szervezése  
- hazai kulturális eseményekről, rendezvényekről tájékoztatás, információ szolgáltatása 
 

V. fejezet 
 

A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei 
 

1. Közművelődési intézmény, közgyűjteményi intézmény 
 

20.§ 
(1) Közösségi színtér: a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság 

önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban, önkormányzatok 
társulásában, vagy közművelődési megállapodás alapján működtetett, erre a célra alkalmassá tett és 
üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő intézmény vagy egyéb jogállású létesítmény 
(helyiségegyüttes, épület). 

 
(2) A települési közművelődési feladatok ellátását az önkormányzat által alapított és fenntartott  

Bartók Béla Művelődési Ház – 2194 Tura, Bartók Béla tér 3. - mint közművelődési intézmény, valamint a 
Városi Könyvtár – 2194 Tura, Bartók Béla tér 3. - mint közgyűjteményi intézmény, nyilvános könyvtár 
biztosítja.  

 
2. Rendszeres közművelődési lehetőségek intézményi formában 

 
21.§ 

(1) Hevesy György Általános Iskola 
 cím: 2194 Tura, Hevesy György út 1. 
 
(2) I. sz. Napköziotthonos Óvoda 
 cím: 2194 Tura, Kossuth Lajos út 39. 
 
(3) II. sz. Napköziotthonos Óvoda 
 cím: 2194 Tura, Dózsa György út 2. 
 
(4) Bartók Béla Művelődési Ház és Falumúzeum 
 Címe:  2194 Tura, Bartók tér 3. - műv.ház 
 2194 Tura, Rákóczi F. út 28. (falumúzeum) 
 

3. Bartók Béla Művelődési Ház 
 

22.§ 
A település legjelentősebb közművelődési színtere a művelődési ház, mely 2004 óta két telephellyel 

működik egy - az intézményvezető és gazdálkodási ügyintézését végző pénzügyi osztály, a működését felügyelő
pénzügyi bizottság által közösen tervezett - intézményi költségvetéssel, melyet a fenntartó önkormányzat 
képviselő-testülete hagy jóvá.  

23.§ 
Költségvetési forrásait a mindenkori állami normatíva és az önkormányzat hozzárendelt támogatása, 

valamint a saját bevételek (műsorbevétel, oktatási díj, terembérleti díj, fénymásolási és internethasználati díj, 
pályázati nyeremények, eseti civil támogatások) jelentik. Az intézmény mindezeken túl az önkormányzat, mint 
pályázó közvetítésével minden évben részt vesz az eszközfejlesztést célzó, önkormányzatok közművelődési 
érdekeltség-növelő támogatására kiírt pályázaton. Az intézmény működésénél figyelembe kell venni, hogy az 



általa szolgáltatott művelődési formák nem nyereségorientáltak, a növekedő bevételi kényszer módosíthatja az 
intézmény közművelődési tevékenységét. 

24.§ 
A szakmai működéséhez biztosított személyi feltételeket: 1 fő 5 évre pályázati úton kinevezett 

intézményvezető, további 2 fő felsőfokú szakirányú végzettségű szakalkalmazott jelenti. A részmunkaidős
szakmai feladatokat (technikus, művészeti csoportvezetés, stb.) megbízási szerződéses foglalkoztatottak végzik 
megbízási díj ill. számla ellenében az intézmény költségvetésének terhére. 

 
25.§ 

Működési rendjét és éves megvalósítani kívánt feladatait a szervezeti működési szabályzat és az éves 
munkaterv határozza meg.  

 

26.§ 
Az intézmény alaptevékenysége:  

- Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődési közösségek tevékenységének támogatása. 
- A település művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások 

gondozása, gazdagítása, közbecsülésének növelése, a lokálpatriotizmus erősítése.  
- Az egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek közvetítése, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 

gondozása.  
- A szabadidő kultúrált eltöltéséhez feltételek biztosítása, szórakozási alkalmak szervezése.  
- Civil szervezetek segítése, szakmai támogatása.  
- A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése.  
- Tanulási és képzési lehetőségek biztosítása. 
- A helyi kulturális turizmus ösztönzése.  
- A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartásának segítése.  

 
27.§ 

Általános célkitűzései közt kiemelt jelentőséggel bír  
- az önszerveződés elősegítése,  
- a helyi közművelődési vérkeringésbe bekapcsolható intézményekkel, szervezetekkel, civil társadalommal 

való intenzív kapcsolatrendszer,  
- a hagyomány és a korszerűség kettőségének megjelenítése által célcsoportok bővítése,  
- esélyegyenlőségre való törekvés a közművelődéshez való hozzáférésben,  
- tudatos népességmegtartó szellemi erő teremtése,  
- a lakosság műveltségi szintjének emelése, 
- Tura kistérségi szerepkörének erősítése, 
- kulturális örökség ápolása és új értékek létrehozása. 

 
28.§ 

Kiemelt tevékenységei közé tartozik: 
- mindenki számára hozzáférhető, korosztály és érdeklődés szerinti tagozódású közösségi szabadidős

lehetőségek, amatőr művészeti csoportok, szakkörök, klubok működésének segítése, összejöveteleiknek 
helyszín és infrastruktúra biztosítása; 

- kulturális rendezvényszervezés a helyi, a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek ápolásával, a tömeg- és 
a szubkultúra elemeinek megjelenítésével; 

- helyi közintézmények és szervezetek rendezvényeihez, a civil társadalom szerveződései-hez férőhely 
biztosítása; 

- az ünnep kultúrájának megteremtése; 
- művészeti alapképzés; 
- kulturális és ismeretterjesztő információszolgáltatás 
- kulturális események dokumentálása és archiválása különböző hordozókon . 

 
29.§ 

Állandó szakmai kapcsolatot ápol a helyi közgyűjteménnyel (könyvtár), a nevelési-oktatási 
intézményekkel (I. és II. sz. óvodák, Hevesy György Általános Iskola), a helyi róm.katolikus egyházközséggel, a 
szociális ellátást/szolgáltatást nyújtó intézményi és egyéb formákkal, a civil szervezetekkel. Az együttműködés 
színtér biztosításában, rendezvényszervezésben, közönségszervezésben, stb. teljesedik ki. 

 
30.§ 



A művelődési ház rendelkezésére áll feladatai ellátásához az önkormányzat tulajdonát képező turai 
2400/2. hrsz.-ú 1890 m2, turai 2401 hrsz.-ú és 2402 hrsz.-ú ingatlan ½-ed része és az ingatlanokon lévő 2
felépítményből összesen 495 m2 alapterületű épületrész, mely magában foglalja a fő funkciók helyiségeit és a 
kiszolgáló helyiségeket. Rendelkezésére áll továbbá a könyvviteli nyilvántartásban rögzített (tárgyi- és egyéb 
eszközök) ingóvagyon. A művelődési ház feladatai ellátásához – a fenti ingatlanokon belül - 4 db (20-45 m2)
közösségi teremmel, 1 db színpaddal (33 m2) ellátott rendezvényteremmel (140 m2) rendelkezik. A művelődési 
ház kihelyezett színtérként szabadtéri rendezvényeket is szervez önkormányzati közterületeken (Piactér, Kónya-
tó, stb.).  

31.§ 
Az intézmény a vagyon feletti rendelkezési jogát az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak 

feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelete határozza meg. Az intézmény részben önállóan 
gazdálkodó – az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából – részjogkörrel rendelkező
költségvetési szerv. Az intézmény általános képviseletét az intézmény vezetője látja el.  

 
32.§ 

A művelődési ház rész-szolgáltatásai (Internet-használat, fénymásolás) a könyvtár nyitvatartási rendjében is 
biztosítottak. A teljes körű nyitva tartás jelenleg kötetlen, a foglalkozások, rendezvények, terem-bérbeadások 
időtartamának függvénye, a hétköznapokat és a hétvégét egyaránt felöleli. 
 

33.§ 
A művelődési házhoz tartozó külön közművelődési színtér a Falumúzeum, amely 1989. Október 15-én nyitotta 
meg kapuit az aszódi Petőfi Múzeum közvetlen szakmai felügyeletével. 
 

4. Könyvtár 
 

34.§ 
A könyvtár a dokumentumokat, információkat gyűjti, rendszerezi és szolgáltatja. A könyvtár feladatának ellátása 
során segíti az oktatást, közművelődést, kikapcsolódási lehetőséget nyújt a lakosság számára, információkat 
szolgáltat a művészeti élet és a gazdaság részére.  
Tura Város Önkormányzata Könyvtár nyilvános könyvtár, közszolgálati intézmény, amely ellátja Tura város és a 
környező települések lakosainak könyvtári és információs igényeit.  
Legfontosabb funkcói közé tartozik az értékmegőrzés, az információk - és az információhordozó dokumentumok 
- szolgáltatása. Tájékozódási, művelődési, szórakozási fórum, amely kapcsolódik a település más, hasonló 
feladatokat vállaló intézményeihez. 
 

35.§ 
A könyvtár feladatai ellátásához a turai 2401 hrsz-ú, 638 m2 területű, természetben Tura, Bartók Béla tér 3. szám 
alatti ingatlanon lévő felépítményből 133 m2 alapterületű, önkormányzat tulajdonában álló épületrésszel 
rendelkezik. Továbbá a könyvviteli nyilvántartásban rögzített (tárgyi és egyéb eszközök) ingóvagyonnal 
rendelkezik.  

36.§ 
Az intézmény a vagyon feletti rendelkezési jogát az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelete határozza meg. Az intézmény részben önállóan gazdálkodó – az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából – részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az 
intézmény általános képviseletét az intézmény vezetője látja el. 

 
37.§ 

Könyvtári alaptevékenység körében elvégzendő feladatok: 
- a könyvtár állományának folyamatos gyarapítása a könyvtári gyűjtőköri szabályzat alapján, különös tekintettel 
Turára vonatkozó helyismereti anyagokra, 
- a közgyűjtemény helyi igényeknek megfelelő folyamatos fejlesztése, megőrzése, feltárása, gondozása és 
rendelkezésre bocsátása,  
- a dokumentumok nyilvántartásba vétele, formai és tartalmi feltárása, 
- a gyűjtemény megőrzése, védelme, a feleslegessé vált dokumentumok kivonása az állományból, 
- közhasznú információs szolgáltatás működtetése, tájékoztatás a könyvtári és nyilvános könyvtári rendszer 
dokumentumairól és szolgáltatásairól,  
- felnőtt és gyermek olvasószolgálati tevékenység végzése,  
- dokumentumok kölcsönzése, helybenhasználat biztosítása,  
- könyvtárközi kölcsönzés, más könyvtárak állománya és szolgáltatásai elérésének biztosítása,  
- részvétel a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében,   



- hagyományos és nem hagyományos információ szolgáltatás, tájékoztatás, 
- internet szolgáltatás, 
- nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó lakosság könyvtári ellátása. 
 

6. Római katolikus egyházközség Nagyboldogasszony Plébánia 
 

38.§ 
 A turai Róm. Kat. Egyházközség fenntartásában számos szervezeti vagy kötetlen formában működő
közösség tevékenykedik. Közülük kiemelkedő az országos hírű Templomi énekkar, melynek karnagya: Tóth 
Péter László kántor.  
 

7. Intézményeken belül tevékenykedőmeghatározó művelődési-szabadidős közösségek 
 

39.§ 
 
Az Önkormányzat intézményei számos a művelődési – szabadidős tevékenységnek adnak teret. Ezen 
művelődési- szabadidős közösségek felsorolását a rendelet 1.számú függeléke tartalmazza. 

 

8. Művészetoktatás 
 

40.§ 
 
A felsorolást a rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.  
 

9. Jelentősebb rendszeres kulturális rendezvények, városi rendezvények 
 

41.§ 
A jelentősebb rendszeres kulturális rendezvények városi rendezvények felsorolást a rendelet 1. számú függeléke 
tartalmazza.  
 

10. Testvértelepülési kapcsolatok 
 

42.§ 
Az erdélyi Csikszentimre és a szlovákiai Jászó városunk testvértelepülései. 
1992. június 29-én illetve 1993. szeptember 25-én döntött az önkormányzat Képviselő-testülete a 
testvértelepülési szerződések elfogadásáról. 1994. októberében és novemberében a testvérközségi kapcsolatok 
kiépítéséről a települések között megállapodás született. A testvértelepülési kapcsolatok kiépítésének célja a 
települések közötti együttműködés kiépítése, a kapcsolatok gyakorivá, rendszeressé és gyümölcsözővé tétele. A 
testvértelepülési kapcsolatok legfőbb elve és célja az európai integrációs folyamatba ágyazódva erősíteni a 
kapcsolatot a határontúli magyarság, más európai népek között egyre erősödő integrációs folyamatba ágyazódva 
előmozdítani, hogy a települések lakossága egymást megismerje, tapasztalait, kulturális értékeit az egymással 
való rendszeres találkozások által kicserélje. Kiemelt jelentőségű a nemzeti együvé tartozás, szolidaritás a 
történeti múlt, a nemzeti és egyetemes emberi értékek iránti tisztelet politikai és etnikai türelem érzésének 
erősítése, a más népek iránti tisztelet, türelem és megbecsülés erősítése.  
 

11. A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek 
 

43.§  
Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása során együttműködik a művelődési házzal, könyvtárral, 
közművelődési tevékenységet folytató intézményekkel, civil szervezetekkel, szerveződésekkel, vállalkozásokkal, 
valamint a Pest Megyei Közművelődési Információs Központtal.  
 

12. Közművelődési tevékenységet folytató civil szervezetek 
 

44.§ 



A civil szervezetek részvétele fontos az amatőr, alkotó, művelődő közösségek fenntartásában, a szabadidő
hasznos eltöltésében, a helyi kultúra gondozásában. Ezért támogatni kell a helybeli civil szerveződések 
létrejöttét, működését.  
A közművelődési tevékenyeget folytató civil szervezetek felsorolását a rendelet 2.számú függeléke  tartalmazza.  
 

VI. fejezet 
 
Az önkormányzat közművelődési feladatainak finanszírozási formái 
 

45.§ 
Központi költségvetési forrás alapvetően (feladatfinanszírozási) normatív jellegű támogatás.  
Ezen felül a Belügyminisztérium költségvetési fejezetéből központosított előirányzatként a helyi 
önkormányzatok számára érdekeltségnövelő támogatás pályázható. Az érdekeltségnövelő támogatás az 
önkormányzati közművelődési feladatellátást szolgáló technikai, műszaki fejlesztésre, illetve 
állománygyarapításra fordítható. 
 

46.§ 
A közművelődési színtér működését, a közművelődési alapfeladatok ellátását az önkormányzati intézmény 
finanszírozásával kívánja a továbbiakban is megoldani.  

 

47.§  
Az önkormányzat e rendelet 13-19. §-aiban meghatározott alapfeladatok ellátásához – az intézmények saját 
bevételein felüli - , valamint az intézmények fenntartásához szükséges személyi, tárgyi feltételeket  a 
lehetőségekhez mérten  biztosítja.  

48.§ 
A művelődési ház az önkormányzat tulajdonát képező, a művelődési háznak feladatai ellátására rendelkezésre 
bocsátott helyiségek (termek) bérbeadásának feltételeit és szabályait, az eseti bérbeadás rendjét az 
önkormányzati tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet 
és külön szabályzat tartalmazza.  

49.§ 
 
Az önkormányzat az éves költségvetési rendeleteiben az intézmények alapfeladatain túl a város kulturális életét 
gazdagító tevékenységek megvalósulása érdekében külön programfinanszírozást is biztosíthat.  

 
50.§ 

A képviselő-testület az általa meghatározott városi rendezvények, ünnepek költségeinek fedezésére az éves 
költségvetésben külön keretet biztosíthat.  
 

51.§ 
 
A közművelődési, közgyűjteményi intézmény vezetője az éves költségvetés összeállítása előtt a következő évre 
vonatkozó költségvetési elképzeléseit benyújtja az önkormányzat szakbizottságának, illetve a képviselő-testület 
hivatalának.  

52.§ 
Az önkormányzat saját költségvetésén belül, az éves költségvetés elfogadásakor létesített pályázati alapból az 
intézmények pályázataihoz szükséges önrészhez – szakbizottság javaslatára - képviselő-testületi jóváhagyással – 
hozzájárulhat.  
 

53.§ 
A közművelődési és a közgyűjteményi intézmény vezetője a szakterületét érintő pályázati felhívásokat 
figyelemmel kíséri, azokban a lehetőség szerint részt vesz.  
 

54.§ 
A közművelődési intézmény az alapfeladatokon felüli közművelődési feladatokat is felvállalhat, azonban ezek 
ellátása nem veszélyeztetheti az alapfeladatok ellátását.  



VII. fejezet  
 

A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése 
 

55.§ 
A törvényben és az e rendeletben meghatározott közművelődési, közgyűjteményi tevékenységgel kapcsolatos 
irányítási, fenntartói (törvényességi, gazdálkodási, beszámoltatási és esetlegesen szakértő útján szakmai) 
felügyeleti jogkört a képviselő-testület gyakorolja.  

 
56.§ 

Az intézmények törvényességi ellenőrzését a jegyző végzi. A jegyző az ellenőrzés eredményéről tájékoztatja a 
képviselő-testületet.  

 

57.§ 
Az intézmények gazdálkodási felügyeletét, fenntartói jogkörrel összefüggő gazdálkodási ellenőrzését a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya végzi. A Pénzügyi Osztály az ellenőrzés eredményéről tájékoztatja a 
képviselő-testületet.  
 

58.§ 
A közművelődési, közgyűjteményi intézmény vezetője az intézmény munkájáról a képviselő-testület 
munkatervében meghatározott időpontban az intézmény tevékenységéről beszámol a képviselő-testületnek.  
 

VIII. fejezet 
 
A helyi közművelődés szakemberigénye 
 

59.§ 
 
Az önkormányzati fenntartású közművelődési intézményében (Bartók Béla Művelődési Ház) és a 
közgyűjteményi intézményében (Városi Könyvtár)  a foglalkoztatottak létszámának meghatározásánál a 
fenntartó önkormányzat figyelembe veszi a törvény hatálya alá tartozó intézmények jogszabályban előírt 
alapfeladataiból, az ezek teljesítéséhez szükséges feltételekből, valamint szervezeti és működési rendjéből adódó 
foglalkoztatási követelményeket. 

60.§ 
Az intézményekben foglalkoztatott szakembereknek – a törvényi rendelkezés alapján - 2000. évtől kezdődően 
hét évente szervezett képzésben kell részt venniük.  
Az önkormányzat a két intézményben biztosítja a kellő számú szakember foglalkoztatását, támogatja 
továbbképzésüket.  

Záró, vegyes rendelkezések 
 

61.§ 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  
A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.  
 
Tura, 2004. március 30. 
 

Tóth István    Dolányi Róbertné  
 polgármester          jegyző
Kihirdetve: 2004. március 31. 
 



Dolányi Róbertné  
 jegyző

1. sz. függelék 
 

Intézményeken belül tevékenykedő meghatározó művelődési-szabadidős közösségek: 
 
/1/ Napraforgó Gyermek Fotószakkör   
/2/ Galga Expedíció 
/3/ Sissy tánccsoport  
/4/ Általános iskolás szertorna 
/5/ Óvodás és általános iskolás sakk-kör 
/6/ Rajzszakkör 
/7/ Környezetvédelmi Szakkör 
/8/ Óvodás néptánc 
/9/ Turai Énekmondók  
/10/ Zagyva Banda  
/11/ Turai Komédiások 
/12/ Őszirózsa Nyugdíjas Klub 
/13/ Aerobik 
/14/ Hastánc  
/15/ Szaratov II. szabadidős klub  
/16/ Lan Party számítógépes klub 
/17/ Turai Mozgó Videófilmklub 
/18/ Róm. kat. Turai Nagyboldogasszony Templom Kórusa 
/19/ Ifjúsági hittancsoport 
/20/ Kézműves foglalkozások 
 
Művészetoktatás: 

 
/1/ Podmaniczky Emil Művészeti Iskola Aszód 
 Két kihelyezett tagozata működik Turán  
- klasszikus zene és historikus táncoktatás a Hevesy György Általános Iskolában 
- hangszeres népzeneoktatás a Bartók Béla Művelődési Házban 
/2/ Jászberényi Viganó Alapfokú Művészeti Iskola 
- néptánc tagozat a Bartók Béla Művelődési Házban 
/3/ Micro-fon Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vácszentlászló 
- hangszeres dzsessz zeneoktatás a Hevesy György Általános Iskolában 
 
Jelentősebb rendszeres kulturális rendezvények, városi rendezvények: 

 
Bóbita Alalpítvány jótékonysági bálja 
Batyusbál 
Művészek Művek Művészetek találkozása 
Fekete László emlékkoncert 
Iskolás Ki mit tud? 
Múzeumok Majálisa 
Motoros és drogprevenciós extrém nap 
"Kislagzi" 
Bárdos Lajos Zenei Hetek turai folklórműsora 
Turai Nyári Játékok 
Búcsú 
Híresvárosi Vigadalom 
Hevesy-nap  
Szezonzáró motoros nap 
Szüreti mulatság 
Idősek Világnapja 



Turai Tintahal Rockfesztivál 
Művelődési ház évzáró 
Betlehemes - pásztorjáték 
Mindenki Karácsonya 

2.sz. függelék 
 

Közművelődési tevékenységet folytató civil szervezetek:

/1/ Turai Városi Sportklub 
/2/ Vigyázó Kör (Egyesület Turáért) 
/3/ Turai Tanulókért Alapítvány 
/4/ Sportcsarnokért Alapítvány 
/5/ Bóbita Alapítvány 
/6/ Szép Turáért Egyesület 
/7/ Radical Info Egyesület (motoros) 
/8/ 1032. sz. Kaszap István Cserkészcsapat 
/9/ KARITÁSZ 
/10/ Guttman Dojo SE 
/11/ Galgamenti Horgászegyesület 
/12/ Alsó-Galgamenti Vadásztársaság 
/13/ Aszód-Gödöllő Körzeti Vöröskereszt turai szervezete 
/14/ Tura Biztonságáért Polgárőr Egyesület 
 


	I. fejezet
	Általános rendelkezések

	II. fejezet
	Helyzetelemzés
	1. A település jellemzői
	Elhelyezkedése
	Demográfiai adatok
	Foglalkoztatás
	Infrastruktúra



	III. fejezet
	A település kiemelt közművelődési céljai

	IV. fejezet
	Közművelődési feladatok
	V. fejezet

	A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei
	1. Közművelődési intézmény, közgyűjteményi intézmény
	2. Rendszeres közművelődési lehetőségek intézményi formában

	3. Bartók Béla Művelődési Ház
	4. Könyvtár
	8. Művészetoktatás
	11. A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek
	12. Közművelődési tevékenységet folytató civil szervezetek


	VI. fejezet

	Az önkormányzat közművelődési feladatainak finanszírozási formái
	VII. fejezet
	A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése
	VIII. fejezet

	A helyi közművelődés szakemberigénye
	Záró, vegyes rendelkezések
	 Művészetoktatás:



