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I.  BEVEZETÉS 

 
A koncepció a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

(továbbiakban: Önkormányzati törvény), a muzeális intézményekrıl, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 
(továbbiakban: Kulturális törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével készült. 

Budakeszi Város Önkormányzata vallja, hogy a társadalom minıségi 
életesélyének fontos, nélkülözhetetlen alapja, bázisa a közmővelıdés, tágabban a 
kulturális tevékenység. Feladatának tekinti a kulturális élet feltételeinek biztosítását, 
annak támogatását. Magáénak vallja az európai demokráciák alapértékeit, ezért 
igényli és ösztönzi az öntevékenységet, az önkéntességet, a folyamatok 
nyilvánosságát, a lakossági részvételt a döntés-elıkészítési folyamatokban, a partneri 
együttmőködést, a diszkrimináció-mentes és esélyegyenlıséget biztosító szervezeti 
kereteket. Figyelembe veszi a ma leginkább befolyásoló tényezıket; a 
tömegkommunikáció hatását, az internet, az informatikai lehetıségek általánossá 
válását, a globalitást, az európai integráció adta kihívások és lehetıségek 
megjelenését, a kerületben végbemenı átalakulást. A kultúra alkotói és tudatos 
fogyasztói résztvevıi a jövı formálódásának. 

Korábban a Budakeszi Város Önkormányzata a 15/1999.(VI.11) számú 
rendeletében fogalmazta meg a helyi közmővelıdési feladatokat, törekvéseket.  

1959-tıl mőködik Budakeszin a közmővelıdést szolgáló intézmény. A Budai 
Járási Tanács akkor adott mőködési engedélyt 28/1959. szám alatt  a Budai Járási 
Mővelıdési Központ Budakeszin történı mőködtetésére. Majd 1981-tıl Budakeszi Fı 
utca 108. alatt Erkel Ferenc Mővelıdési Központként mőködik. Az Erkel Ferenc 
Mővelıdési Központ Alapító Okiratát a Város Képviselıtestülete a 85/1992. (VI.26.), 
ill. annak módosításait a 45/2011. (II.15.) számú határozatával fogadta el.  

Az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról szóló 8. § (1) bekezdése 
értemében a települési önkormányzat feladata a társadalom egyedi tagjai élet 
lehetıségei kibontakoztatásának biztosítása, így: gondoskodás az óvodáról, az 
alapfokú nevelésrıl, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásáról, valamint a 
gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; 
közmővelıdési, tudományos, mővészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és 
etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása; az egészséges életmód 
közösségi feltételeinek elısegítése. ……. 

A város közmővelıdési koncepciójának aktualizálását és újragondolását az 
alábbi tényezık teszik szükségessé: 

• a legutóbbi önkormányzati rendelet életbe lépésétıl eltelt idıszakban a város 
társadalmi és szociális helyzetében végbement változások (jóllehet jelentıs 
gazdasági fejlıdésrıl nem beszélhetünk) 

• a közmővelıdés színtereinek szükségessé vált változtatása (új közösségi 
terekre van szükség, az EFMK épülete leamortizálódott, nincs színházterem, 
mozi, illetve hangversenyterem és kiállító helyiség) 

• helyi szinten a kulturális keresletben és kínálatban bekövetkezett változás, a 
közmővelıdésben résztvevık igényeinek és elvárásainak megváltozása, 

• az ifjúság kulturális igényeiben végbement változások új kihívásokat 
jelentenek (Ifjúságpolitikai koncepció) 

• közmővelıdési infrastruktúra fejlesztésének szükségszerősége 
• új kulturális színterek kialakításának szükségessége társadalmi igényre 
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• városközpont kialakításának szükségszerősége 
• új jogszabályi környezet 

A koncepció elkészítésekor fontos áttekinteni, hogy a városi közmővelıdési 
tevékenységeknek és folyamatainak milyen sajátos jellemzıi vannak, milyen a 
társadalom szerkezete, amelyben ezek a folyamatok zajlanak. 

Indokolt a város történelmi és kulturális hagyományainak, a jelen 
eseményeinek és létrehozott értékeinek számbavétele. A koncepció elkészítésénél 
nem hagyjuk figyelmen kívül a város természeti adottságait, fıbb gazdasági és 
társadalmi jellemzıit. 

Budakeszi Város Kulturális koncepciójának célja, hogy kijelölje a következı 
5 évre, a 2012-2017 közötti idıszakra a Város kulturális politikáját, stratégiai 
prioritásait és cselekvési irányait.  

Cél a helyi közmővelıdési tevékenységnek a társadalmi kihívásoknak 
megfelelıen történı adaptálása a helyi viszonyokra. Közmővelıdési feladatellátás 
közösen az intézményekkel, egyházakkal és kulturális társadalmi szervezetekkel 
valósul meg. 

Minden esetben fontos, hogy a mindenkori önkormányzati vezetés 
elkötelezett legyen a szélesebb társadalmi közegben érvényesülı közmővelıdés 
céljainak éppen a jelen koncepció által történı megvalósításában. A koncepció 
sikerének feltétele, hogy a város társadalmi stratégiájává váljék, hogy az 
önkormányzat, szakmai területek, kulturális, mővészeti és civil szervezetek, helyi 
médiák, - tehát mindenki, aki tenni akar a város kulturális életéért – a kulturális 
koncepció céljait megértse, azzal egyetértsen és beiktassa a saját cselekvési 
programjába. Az Önkormányzat, a városi intézmények, a civil szervezıdések és a 
magán személyek kulturális tevékenysége egy jól átgondolt és összehangolható 
program mentén valósulhasson meg. 

A Közmővelıdési Koncepcióban megfogalmazott célok és a további közös 
együttmőködés megvalósítása érdekében cél a tevékenységek különbözı formái 
összehangoló társadalmi fórum vagy Közmővelıdési Tanács létrehozása. 

 
Egy város önálló arculatát az ott folyó kulturális tevékenységek összessége 

adja, ezért a koncepció lényegének a város arculatának megteremtését tekinti. Ezen 
elgondolás mentén számtalan városnak született meg az arculata - image (városlogó, 
kiadványok, országos hírő programok stb.) -, melynek óriási eredménye, hogy erısíti 
a lokálpatrióta szemlélet kialakulását.  
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2. Alapelvek 
 
A kulturális értékek megismerése, a hagyományok ırzése, a közösségi 

együttlét élményének és szerepének támogatása közös érdek. E közös cél eredményes 
megvalósulása érdekében az Önkormányzat fontosnak tartja: 

 
a.) a kulturális és közmővelıdési központ és a differenciált kulturális szükségletek 

kielégítését az önkormányzati közmővelıdési színterek biztosításával, 
b.) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok, 

életminıséget és életesélyt javító tanulási, akkreditált, felnıttoktatási 
lehetıségek megteremtését, 

c.) Budakeszi környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak 
feltárását, megismertetését a helyi mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása 
érdekében, 

d.) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetését, a megértés, a befogadás elısegítése, az ünnepek kultúrájának 
gondozását, 

e.) az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek és egyéni 
tevékenységek támogatását, 

f.) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének segítését, 

g.) a különbözı kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának 
segítését, 

h.) a szabadidı kulturált eltöltéséhez a feltételek biztosítását, 
i.) egyéb mővelıdést segítı lehetıségek megteremtését. 
j.) az olvasni szeretı lakosok mővelıdési, szórakozási igényének támogatását, 

biztosítását. 
 
Szükségesnek tartja: 
 
a) az iskola elıtti korosztály kulturális és szabadidıs tevékenységéhez szükséges 

feltételek biztosítását, 
b) iskoláskorú korosztály kulturális és szabadidıs tevékenységéhez szükséges 

feltételek biztosítását, 
c) fiatalkorú korosztály kulturális és szabadidıs tevékenységéhez szükséges 

feltételek biztosítását,  
d) felnıtt korosztály kulturális és szabadidıs tevékenységéhez szükséges feltételek 

biztosítását, 
e) idıs korosztály kulturális és szabadidıs tevékenységéhez szükséges feltételek 

biztosítását,  
f) hátrányos helyzető és fogyatékkal élık kulturális és szabadidıs 

tevékenységéhez szükséges feltételek biztosítását,  
g) az alkotó mővelıdési közösségek számára a mőködési feltételekrıl való 

gondoskodást, 
h) a nemzeti, állami, helyi ünnepeink méltó városi szintő megrendezését,  
i) a kulturális esélyegyenlıtlenségek csökkentését, 
j) a munkanélküliség csökkentésére felnıttképzési lehetıségek biztosítását,  
k) a képzési formák, és az intézmény akkreditálást, 
l) a Budakeszin tevékenykedı civil szervezetek közmővelıdési munkájának 

segítését, 
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m) az idegenforgalmat fejlesztı lehetıségek elısegítését a kultúra sajátos 
eszközeivel, 

n) a hagyományok ápolását és ırzését, 
o) új kulturális, közmővelıdési kezdeményezések felkarolását. 

 
Anyagilag segíti azokat az intézményeket és szervezeteket, amelyek: 
 
a) részt vállalnak a modernizáció, innováció megkívánta szaktudás, 

nyelvismeret, közéleti tájékozottság, általános mőveltség megszerzésének 
segítésében, 

b) bekapcsolódnak a „lokálpatrióta” tudat kialakítását célzó helytörténeti, 
hagyományırzı és hagyományteremtı kulturális tevékenységbe, 

c) elısegítik a környezet tudatos szemlélet kialakítását, a természeti környezet 
megóvását,  

d) pártolják az épített környezet, a tárgyi és szellemi örökség védelmét, 
e) részt vesznek a szociokulturális, az egészségügyi felvilágosító-megelızı és a 

mentálhigiénés munkában, 
f) segítik a helyi kisebbség kultúrájának ápolását, fejlesztését, 
g) gondoskodnak a gyermekek, diákok szünidei és szabadidıs programjáról, 
h) hozzájárulnak a helyi komolyzenei hangversenyélet kialakításához, 
i) segítik az idıs korosztály kulturált szabadidı-eltöltését. 
 

Az Önkormányzat az alapelvek megvalósítása érdekében meghatározza 
általános célkitőzéseit, a közmővelıdési, közösségi, mővészeti feladatot ellátó 
szervezetek mőködéséhez kapcsolódó konkrét feladatait. 

3. A kulturális koncepció célja 
 
Budakeszi Város Önkormányzata a kultúrát, a lakosság életminıségét, 

életesélyeit, meghatározó tényezıjének tekinti. Szükségesnek tartja, hogy a kulturális 
élet lépést tartson a város fejlıdésével, mely nem csupán a hagyományok ápolását, a 
meglévı programszerkezet megırzését jelenti, hanem a változó lakossági igényeknek 
való megfelelést is. 

A közmővelıdési koncepcióban szükséges figyelembe venni a város kulturális 
hagyományait és a jelenlegi személyi, tárgyi és anyagi feltételrendszerét. Az 
Önkormányzat célja, hogy a közmővelıdési koncepció a helyzetelemzésre, és a 
kulturális élet résztvevıinek véleményére építve alakítsa ki a város a közmővelıdési 
és kulturális életének irányát, fogalmazza meg a feladatellátás kereteit, alapelveit és 
jelölje ki a fejlesztések irányát, valamint az elırelépés lehetıségeit. 
Az új közmővelıdési koncepció célja, hogy 2012-2017-ra vonatkozóan meghatározza 
az Önkormányzat közmővelıdés-fejlesztési feladatait, annak ellátási kereteit, 
figyelembe véve a helyi társadalomban, gazdaságban és intézményi infrastruktúrában 
végbement változásokat, és a budakeszi város mővelıdési igényeit, mind a 
közmővelıdés intézményes tevékenységét, mind pedig a civil szervezıdéseket illetıen 
ápolja a városi hagyományokat. Fejlessze a tradíciókat szem elıtt tartva a település 
azon kulturális erıforrásait, melyek közmővelıdési téren fejlıdést jelenthetnek, mely 
alapot adhat a város önálló arculatának megteremtéséhez.  Továbbá célja legyen, 
hogy meghatározza és a közmővelıdési tevékenységbe bekapcsolja a városban 
aktívan tevékenykedı civil szervezetek közmővelıdésben betöltött szerepét, 
mőködésük kereteit.  
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4. Helyzetelemzés 

 
A Budakeszi Város közmővelıdési 29/2000. (VII.01.) és a 15/199. (VI.11.) 

számú rendelete alapján a közmővelıdéshez való jog gyakorlása közérdek, a 
közmővelıdési tevékenységek támogatása közcél.  

A rendelet célja hogy Budakeszi lakosságának mővelıdési értékeit, kulturális 
szükségleteit, valamint a helyi lehetıségeket és sajátságokat figyelembe véve 
meghatározza Budakeszi Önkormányzat közmővelıdési feladatait. 

A feladatellátás során a Budakeszi gondoskodik a saját fenntartású 
közmővelıdési intézmények mőködésérıl és szakmai szolgáltatásaik folyamatos 
fejlesztésérıl.  

Ezen túlmenıen Budakeszi Önkormányzat az intézményi és szakmai 
önállóság tiszteletben tartásával épít a civil szervezetekre, a kulturális célú 
tevékenységeket végzı gazdasági vállalkozásokra, valamint mindazon egyéni és helyi 
közösségi kezdeményezésekre és feladatvállalásokra, amelyek a város kulturális 
életét gazdagítják. 

Budakeszi intézményei, a helyi feladatok mellett térségi ellátást is 
biztosítanak.  

Többségüket az önkormányzat tartja fenn. 

Közmővelıdési intézmény: Erkel Ferenc Mővelıdési Központ és tagintézménye 
Budakeszi Helytörténeti Győjtemény – és Tájház. 

Közgyőjteményi intézmény: Nagy Gáspár Városi Könyvtár. 

Emlékházak, kiállítóterek és közösségi színterek: Mezei Mária Emlékház, Budakeszi 
Iskola Galéria, Józsa Galéria és Szoborkert, Szent László Közösségi Ház, Kálvin 
Terem, Kálvária, Romkert, Varga Vilmos Alapítvány. 

Mővészeti iskolák: Czövek Erna Alapfokú Mővészeti Oktatási Intézmény, Mezei 
Mária Mővészeti Iskola 

Oktatási intézmények: Szivárvány Óvoda, Tarkabarka - Kunterbunt Óvoda, Pitypang 
Óvoda, Széchenyi István Általános Iskola, Nagy Sándor József Gimnázium, 
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 

 

5. Cselekvési program 
 

5.1 Alapelvek 
 

 
1. A kultúra gyakorlásához való jog biztosítása kialakult állami felelısség, 

ugyanakkor a helyi Önkormányzat kötelezı feladata. 
2. A Budakeszi Önkormányzat eddig is kiemelt feladatának tartotta a helyi 

közmővelıdés és kultúra támogatását. Az Önkormányzat 15/1999.(VI.11.) 
számon rendeletet alkotott a helyi közmővelıdési feladatok ellátásáról. 

3. A Kulturális koncepció célja, hogy a jelenlegi állapotból kiindulva 
meghatározza a város kulturális életének középtávú feladatait, annak formáit és 
a stratégiai célokat, valamint a finanszírozását. A koncepció kiemelten 
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foglalkozik a közmővelıdési intézménye városi és kistérségi szerepével ezen 
belül az Erkel Ferenc Mővelıdési Központtal.  

4. A koncepció figyelembe veszi a kultúrára és a mővelıdésre irányuló általános 
emberi igényt, annak közösségi és egyéni céljait, és a város meglévı 
adottságait, hogy pozitív és hatékony szerepet vállaljon a kulturális jog 
gyakorlásához szükséges feltételek megteremtésében. 

5. Céljait közmővelıdési intézménynek mőködtetésével, a nevelési-oktatási 
intézmények ez irányú törekvéseinek támogatásával, közmővelıdési 
megállapodásokkal, illetve a kulturális és a közmővelıdési folyamatokban részt 
vállaló civil, egyházi és nemzetiségi szervezetekkel valósítja meg. 

6. A kultúrához való jogok biztosítása érdekében alapvetı fontosságúnak tartja, 
hogy a polgárok részére hozzáférhetık legyenek az önkormányzati fenntartású 
intézmények és közösségi színterek. 

7. Olyan kulturális jövıkép kialakítására törekszik, amely figyelembe veszi a 
magyar történelem kulturális örökségét és államiságunk több mint 1000 éve 
alatt kialakult hagyományait. 

8. Kiemelt feladatának tekinti a nemzeti kultúra megırzését, hagyományainak 
ápolását a magyarság önazonosság-tudatának megtartását, és ezen elvek 
közvetítését a jövı nemzedékeknek. 

9. Vallja, hogy a nemzetiségi és etnikai kisebbségek kultúrája a magyar kultúra 
szerves része, s hogy a városunkban élı német nemzetiség elidegeníthetetlen 
joga önazonosságuk megırzése és fejlesztése. Ezért segíti és támogatja 
ünnepeik, rendezvényeik megtartását, tárgyi és szellemi kultúrájuk, 
hagyományaik megismertetését, ápolását, gyarapítását, továbbadását. 

10. Feladatának tekinti az egyetemes kultúra értékeinek támogatását. 
 

 
Jelen Közmővelıdési és Kulturális Koncepciót Budakeszi Város Önkormányzata 
4/2012. (I. 26.) számú önkormányzati  határozatával elfogadta. 
 
 
Budakeszi, 2012. január 26. 
 
 
 
 
 
 
 
Hatályos: 2012. január 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília dr. Szelenczy Gabriella 
 polgármester jegyzı 


