
 

 

Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 

 

Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény  83/A. § 

(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény 76. § (1)-(2) bekezdésében és 77.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény  83/A. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében 

eljáró Vaskúti Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Vaskút Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 15/2015. (XI. 2.) 

önkormányzati rendelet 16.§ (1) b) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró 

Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi, Szociális és 

Egészségügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

E rendelet célja, hogy Vaskút Nagyközségi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a 

helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a 

muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 83/A. § (1) bekezdése és a helyi lehetőségek, 

sajátosságok alapján meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, az ellátandó 

közművelődési alapszolgáltatások körét, azok ellátási formáját, módját és mértékét. 

 

2. § 

 

E rendelet hatálya a helyi közművelődési tevékenység megszervezésében résztvevő 

természetes és jogi személyekre, az önkormányzat közösségi színtereire, azok 

alkalmazottjaira és működtetőire, az önkormányzat által támogatásban részesített 

közművelődési célú tevékenységet folytatókra, a közművelődési megállapodás résztvevőire, a 

képviselő-testületre és szerveire, a közművelődési szolgáltatások igénybe vevőire terjed ki. 

 

2. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásokkal kapcsolatos céljai, 

ellátásának formája, módja, mértéke 

 

3.§ 

 

Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatások ellátásával kapcsolatos céljai: 

a) a község kulturális életének megtartása, továbbá a nemzetközi és uniós normákkal 

összhangban történő fejlesztése, 

b) a kulturális hagyományok, szokások ápolása, megőrzése, átörökítése, 

c) új kulturális értékek kialakulásának támogatása, 



 

 

d) a lakosság művelődési igényeinek kielégítése, gazdagítása, 

e) a község kulturális kapcsolatrendszerének szélesítése, 

f) a község idegenforgalmi vonzerejét növelő kulturális rendezvények szervezése, és 

azok támogatása, 

g) a közművelődési és kulturális szolgáltatások színvonalának emelése, 

h) a lakosság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési 

kezdeményezések segítése, 

i) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása, 

j) a lokálpatriotizmus, a helyi értékek védelmének erősítése, 

k) a civil közösségek közművelődési célú együttműködésének ösztönzése, munkájuk 

segítése, 

l) a közművelődési lehetőségek széles körben való megismertetése. 

 

4.§ 

 

(1) Az önkormányzat a Kultv. 2.§-ban és 3.§-ban meghatározott alapelvek betartásával, a 4.§-

ban foglalt jogok folyamatos érvényesülésének biztosításával e rendelet hatályba lépésekor 

meglévő infrastrukturális és költségvetési feltételek alapján a Kultv. 76. § (3) bekezdés a) 

pontjában meghatározott kötelezően megszervezendő közművelődési alapszolgáltatáson - 

művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása- felül a 

Kultv. 76.§ (3) bekezdés b) pontjában meghatározott közművelődési alapszolgáltatást - a 

közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése – szervezi meg. 

 

(2) Az önkormányzat folyamatosan keresi azon lehetőségeket, hogy az (1) bekezdésben 

meghatározott közművelődési alapszolgáltatások feltételeit javítsa, fejlessze, azok 

lehetőségeit bővítse. A fejlesztési források biztosításához nagy hangsúlyt fektet a pályázati 

lehetőségek felkutatására. 

 

5.§ 

 

Az önkormányzat a helyi közművelődési alapszolgáltatások ellátásáról a Kultv. 78/I. §-ában 

foglaltak figyelembevételével az alábbi formákban és módon gondoskodik: 

 a) Programszervezés: Kulturális szolgáltatás, szórakoztatás, előadások, hangversenyek, 

koncertek rendezése. 

 b) Közösségi művelődésszolgáltatás: amatőr művészeti tevékenység bemutatása, produkciók 

létrehozása. Ismeretterjesztést, ismeretszerzést segítő előadások, képzések, szakkörök 

szervezése. 

c) Kiállítások: Képző-, ipar-, fotó-, népi iparművészeti-, és egyéb kiállítások szervezése. 

d) Fejes István képgyűjtemény szakszerű kezelése, bemutatása  

e) Kiadói tevékenység: Közművelődési információs kiadványok, helyi újság 

megjelenésének biztosítása 

f) Helyi közélet támogatása 

g) A Képviselő-testület tárgyévre vonatkozó rendezvény- és programtervében 

meghatározott rendezvények, programok szervezése, lebonyolítása 

h) A közösségi színtér működtetése 

 



 

 

 

6.§ 

 

(1) Az önkormányzat a feladatellátást saját fenntartásban - nem önállóan működő 

intézményként - közösségi színtér működtetésével biztosítja. 

(2) A közösségi színtér helyei: 

a) Közösségi Ház 6521 Vaskút, Petőfi Sándor. utca 37. 

b) Rendezvényterem 6521 Vaskút, Kossuth Lajos utca 107. 

(3) Az önkormányzat, mint a közösségi színtér fenntartója, működtetője a közösségi színtér 

működtetése, továbbá a helyi közösségi művelődés szervezése és a közművelődési 

alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosítása érdekében szakirányú középfokú 

végzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat. 

 

 

7.§ 

 

(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik helyi 

közművelődési tevékenységet folytató, önszerveződő közösségekkel, helyi civil 

szervezetekkel, hagyományőrzőkkel, helyi alapfokú nevelési-oktatási intézményekkel, 

közművelődési intézményekkel, egyházakkal, kulturális tevékenységet végző gazdasági 

társaságokkal, helyi magánszemélyekkel. 

 

(2) Az önkormányzat a polgármester és az alpolgármester közreműködésével gondoskodik a 

község közművelődési feladatainak koordinálásáról. 

 

 

3. A közművelődési tevékenység finanszírozása 

 

8.§ 

 

(1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott feladatait költségvetéséből finanszírozza. 

Ennek forrása az önkormányzat saját bevétele, a központi költségvetésből származó normatív 

állami hozzájárulás, központi előirányzatból származó összeg és az elkülönített állami 

pénzalapokból, egyéb szervezetektől pályázati úton elnyerhető támogatás. 

 

(2) Az e rendeletben meghatározott feladatok ellátásának mértékét a képviselő-testület a 

mindenkori költségvetési lehetőségek ismeretében határozza meg. 

 

3) A 7. § (1) bekezdésben felsorolt intézményeket, szervezeteket a vállalt közművelődési 

feladatok arányában az önkormányzat pénzügyi támogatásban részesítheti. A pénzügyi 

támogatás nem veszélyeztetheti a rendeletben, illetve az intézmények alapító okiratában 

rögzített alapfeladatok megvalósítását. 

 

(4) A (3) bekezdésében szabályozottak szerint támogatásban részesülőknek a támogatást 

biztosító önkormányzat felé elszámolási és szakmai beszámolási kötelezettsége van a 

támogatás felhasználásáról és az elvégzett kulturális tevékenységről. 

 

 

 



 

 

4. A döntések véleményezése és egyeztetése, a rendelet felülvizsgálatának szabályai 

 

9.§ 

 

(1) A Kultv. 83.§ (8) a) és b) pontjai hatálya alá tartozó önkormányzati döntéstervezetek, 

döntések véleményezésének, figyelemmel kísérésének, megismerésének lehetőségét az 

önkormányzat a társadalmi egyeztetésre vonatkozó szabályok alapján, illetve a közzéteendő 

döntések esetében a döntéseknek az önkormányzati hivatalos honlapon és hirdetőtáblán való 

közzétételével biztosítja. 

(2) A nemzetiségi önkormányzattal a Kultv. 83/A. § (1) és (2) bekezdése alapján folytatandó 

egyeztetés a nemzetiségi önkormányzat soron következő képviselő-testületi ülésén történő 

részvételt és a tervezetek ismertetését jelenti a jegyző részére. Az egyeztetés megtörténtét a 

települési nemzetiségi önkormányzat üléséről készült jegyzőkönyv igazolja. A jegyzőkönyvet 

nem kell az önkormányzat részére megküldeni, elegendő a jegyző beszámolója az egyeztetés 

megtörténtéről. 

(3) Az önkormányzat a rendeletet a - Közművelődési Kerekasztallal és a települési 

nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetés keretében - legalább ötévente felülvizsgálja. 

(4) A közművelődési rendeletet az önkormányzat a közösségi színtérben közzéteszi. 

 

5. Záró rendelkezések 

 

10.§ 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődési 

feladatok ellátásáról szóló 10/2002. (VI.3.) önkormányzati rendelete. 

 

 

 

 

Vaskút, 2019. december 17. 

 

 

        Alszegi Zoltán      Dr. Élő Ferenc 

 polgármester jegyző  

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet 2019. december 18. napján került kihirdetésre. 

 

 

Dr. Élő Ferenc 

jegyző 

 

 

 


