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2017. március 

 

Közművelődési megállapodás kulturális 

közfoglkoztatáshoz 
Bizonyára a legtöbb érintett érdekelt szervezet már értesült arról, hogy az V. kulturális Közfoglalkoztatási 

Programban azok a civil szervezetek fognak tudni részt venni, akik 2017. március 31-ig közművelődési 

megállapodást kötnek valamely önkormányzattal. 

 

Ha a szervezet nem rendelkezik megállapodással, van lehetősége kérelmet benyújtani a település 

önkormányzata felé. (a polgármester részére címzett kérelemben). 

A kérelemben a  muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény  "  alábbi rendlelkezéseit lehet megjelölni hivatkozási pontként: 

"76. § (1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.  

(2) Ennek formái különösen: 

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt 

javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, 

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a 

helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a 

megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, 

d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, 

e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, 

f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, 

g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 

h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása,i) a települési könyvtár, valamint a település 

közigazgatási területén lévő muzeális intézmény közművelődési tevékenységének támogatása.--  

 

Ha a szervezet a felsorolt tevékenységek közül egyet vagy többet is végez, akkor elvileg kérelmezheti a 
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megállapodás megkötését. Ha valamely szervezet esetleg még helyiséget is kapott az önkormányzattól 

azt meg lehet jeleníteni a megállapodásban úgy, hogy a szervezet közösségi színteret is működtet.  

 

Gyakran Ismételt Kérdések a civil szervezetek létesítő 

okiratának új Ptk, szerint megfeleltetésével kapcsolatban 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) hatályba lépése után az egyesületek és 

alapítványok létesítő okiratát (alapszabályát, alapító okiratát) összhangba kell hozni a hatályos törvényi 

rendelkezésekkel. A civil szervezetek 2016. március 15. napját követően már csak az új Ptk. 

rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően 

működhetnek.   Mely civil szervezeteknek nem kell … 

Tovább olvasás. 
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