
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

20/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelete 
a Balassagyarmat Város Önkormányzata kötelező közművelődési feladatairól 

Balassagyarmat 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, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

1.§ 

A rendelet hatálya kiterjed a Balassagyarmat Város Önkormányzata számára kötelező közművelődési 
feladatokat ellátó intézményekre, valamint az azok szolgáltatásait igénybe vevők körére. 

2.§ 

Balassagyarmat Város Önkormányzata a kötelező közművelődési feladatok ellátását: 

a.) az általa fenntartott kultúraközvetítő intézmények működtetésével, 
b.) közművelődési megállapodás alapján a nem önkormányzati fenntartású közművelődési és 

közgyűjteményi intézmények támogatásával, 
c.) művészeti-művelődési közösségek, társadalmi és egyéb szervezetek, kulturális vállalatok és 

vállalkozások számára nyújtott infrastrukturális és pénzügyi segítségnyújtással, 
d.) közösségi színtér biztosításával 
     végzi. 

3.§ 

(1) Balassagyarmat Város Önkormányzata kötelező közművelődési feladatait az alapító okiratokban 
meghatározottak szerint az alábbi intézményekben látja el: 

a.) Madách Imre Városi Könyvtár 
b.) Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 

(2) Balassagyarmat Város Önkormányzata a kulturális javak védelméről és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvényben (továbbiakban: Kultv.) meghatározott egyes kötelező közművelődési feladatait 
a Gyarmati Média Nonprofit Kft.-n keresztül látja el. 

4.§ 

Balassagyarmat Város kiemelt közművelődési rendezvényei az alábbiak: 

a.) Március 15. – Nemzeti ünnep 
b.) Augusztus 20. – Állami ünnep 
c.) Október 23. - Nemzeti ünnep 
d.) Civitas Fortissima január 29. – Balassagyarmat Hivatalos ünnepnapja, 
e.) Madách Imre Irodalmi és Színjátszó Napok, 
f.) Ipoly-parti Nyári Fesztivál 

- Szent Anna napi Palóc Búcsú, 
- Diákjuniális, 
- Nemzetközi Muzsikustábor és Művészeti Fesztivál. 
- Óváros-téri utcabál 
- Nyári Főtéri Napok 

5.§ 

Az Önkormányzat a saját fenntartású intézményei által el nem látott, a város kulturális életében 
jelentős és folyamatos közművelődési feladatok megvalósítására külön Képviselő-testületi döntéssel 
közművelődési megállapodásokat köt. 

6.§ 

A közművelődési feladatok ellátásának, a közművelődést szolgáló feltételek megteremtésének 
fedezetét az önkormányzati támogatás, a központi költségvetési hozzájárulás, a pályázati úton elnyert 
támogatások, az intézményi működési bevételek és a tevékenységben részt vevők saját ráfordításai 
biztosítják. 



7.§ 

(1) Az önkormányzati közművelődési feladatok ellátására fordítandó támogatás összegét a 
Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében határozza meg. 

(2) A támogatás iránti kérelmet, valamint pályázati adatlapot az e rendelet 1. és 2. számú mellékletét 
képező formanyomtatványon kell benyújtani az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési 
Bizottsághoz (továbbiakban: bizottság) a pályázatban megjelölt feltételekkel, az abban 
meghatározott időpontig. 

(3) A beérkezett kérelmek és pályázatok alapján a bizottság átruházott hatáskörben dönt a nyertes 
pályázatokról és a támogatások mértékéről. 

(4) A bizottság a döntésről írásban értesíti a kérelmezőket, illetve a pályázókat, ezzel egyidejűleg a 
nyertes pályázók nevét közzéteszi a városi televízió képújság rovatában. 

(5) A döntést követően a bizottság a Képviselő-testületnek tájékoztatást ad a támogatottak köréről a 
Képviselő-testület soron következő ülésén. 

(6) A megítélt támogatásokra és a pályázatokra vonatkozó szerződéseket a polgármester írja alá. A 
szerződés érvényességéhez a jegyző ellenjegyzése szükséges. A szerződéseket a támogatások 
megítélését, illetve a pályázatok elbírálását követő 30 napon belül kell megkötni. 

(7) A támogatott, a pályázó a támogatás összegével a vállalt feladat teljesítését követő 30 napon 
belül – de legkésőbb a tárgyévet követő január 31-ig – köteles elszámolni. A pénzügyi 
elszámolás és az írásbeli beszámoló elmulasztása esetén támogatás nem adható, illetve már 
folyósított támogatást köteles visszafizetni az önkormányzatnak. 

Az elszámolás pénzügyi elszámolásból és szakmai beszámolóból áll. A számlával alátámasztott 
pénzügyi elszámolást a Pénzügyi Bizottságnak, a szakmai beszámolót az Oktatási, Ifjúsági, Sport 
és Művelődési Bizottságnak kell benyújtani. 

8.§ 

Balassagyarmat Város Önkormányzata fenntartásában működő közművelődési intézmények a 
szolgáltatásaikat igénybe vevőknek az intézmények használati és szolgáltatási szabályzataikban 
leírtaknak megfelelően kedvezményeket nyújthatnak az alábbiak szerint: 

a.) diákoknak, 
b.) nyugdíjasoknak, 
c.) családosoknak, illetve nagycsaládosoknak. 

9.§ 

Balassagyarmat Város Önkormányzata elismeri és segíti a városban működő civil szervezeteket, 
közösségek munkáját, a közművelődés területén számít ezen szervezetek együttműködésére. 

10.§ 

Balassagyarmat Város Önkormányzata közművelődési feladatainak ellátása során, azok eredményes 
végrehajtása érdekében rendszeres kapcsolatot tart fenn a városban működő egyházi szervezetekkel, 
helyi médiumokkal, gazdálkodó szervezetekkel. 

11.§ 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának kötelező közművelődési feladatairól szóló 39/1999. 
(XII.17.) számú önkormányzati rendelet, valamint annak módosításai. 

12. § 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 

Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2014. szeptember 29. /: dr. Varga Andrea :/ 
 jegyző 



1. számú melléklet 
 

 
KÉRELEM KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁSHOZ 

 

A kérelmező szervezet neve: 

………………………………………..…………………………………………………………... 

A kérelmező szervezet székhelye:  

…………………………..…..……………………………………………………………………. 

A kérelmező képviselőjének neve:  

……………………………………………….…………………………………………………… 

A kérelmező szervezet adószáma:  

……………………………………………………………………………………………………. 

A kérelmező szervezet bankszámlaszáma:  

……………………………………………………………………………………………………. 

A kérelmező szervezet cégbírósági nyilvántartási száma: ………………………………….. 

INDOKLÁS (tevékenység bemutatása, a támogatás felhasználásának célja): 

 

 

 

 

 

 

 
 
Balassagyarmat, 20……..………….. 
 

PH. 
 …………………………………………… 
 pályázó aláírása 
 



 
 

2. számú melléklet 
 

Érkezett:  ………….……..………. 
Iktatószám: ……………………..... 

 
 

P Á L Y Á Z A T I   A D A T L A P 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata, Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottságának 
……... évi Közművelődési Pályázatához 

 
A pályázó adatai 

 
Pályázó megnevezése:……………………………………………………………........................ 
Címe: …………………………………………………………Telefonszáma:…………...……… 
A pályázó szervezeti, működési formája (költségvetési szerv, egyesület, művészeti együttes, 
stb.)……………………………………………………………………………………………… 
A pályázat összeállításáért felelős személy neve:……………….…………………………………. 
Adószám:…………..…………..........Pénzkezelő intézmény neve:…….………………………… 
Pénzkezelő intézmény címe:…………………………………………..…………………………. 
Pályázó számlaszáma: ………………………………………………………………………… 
 

Pályázat címe 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
/A pályázati esemény részletes leírását (maximum 2 gépelt oldalt) kérjük mellékelni! / 
 

A pályázat tervezett megvalósítása 

 
Kezdő időpontja:………………………………………………………………………………... 
Befejezésének időpontja: …………………………………………………………..……………. 
Megvalósításhoz szükséges teljes összeg:………………………………………………………… 
Saját forrás összege: ……………………………………………………………………..………. 
Rendelkezésre álló egyéb forrás: …………………………………………………………...……. 
Amennyiben a megvalósítás bevételt is biztosít, annak tervezett összege: ……………………..…. 
 
………………………………………………………………………………………….……….. 
A megvalósításhoz hiányzó összeg: ……………………………………………………………… 
 

Az igényelt támogatás teljes összege: 
 

……………………………………………………… 
 
Záradék:  
A pályázat benyújtójaként az alábbiakat tudomásul veszem: 
• Pályázatomat 1 eredeti, és 1 fénymásolt, de eredeti aláírással ellátott példányban nyújtom 

be. (Ennek elmulasztása esetén a pályázó önmagát zárja ki a pályázat elbírálásából, mert 
benyújtott pályázata formai hibásnak minősül!)  

• Tudomásul veszem, hogy a pályázat kiírója a pályázati eljárás során – a pályázat tényszerű 
elbírálása érdekében – további adatokat kérhet, melyek megadása a pályázat  elbírálásának 
feltétele. 

 
 
Balassagyarmat, 20...………………......... 
 
       …………………………………………… 
                 a pályázó aláírása 
 


