
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020. (X. 29.) 

önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 

 

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

A rendelet célja 

 

1.§ 

 

(1) A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek 

figyelembevételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – 

meghatározza Nagyfüged Községi Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 

közművelődési feladatait és ellátásuk feltételeit. 

 

(2) Az Önkormányzat a település minden polgárának és közösségének biztosítja a kulturális 

örökség és a kulturális értékek megismerését, segíti a személyiség művelődés általi 

fejlesztését, továbbá hozzájárul az esélyegyenlőség biztosításához. 

 

 

A rendelet hatálya 

 

2.§ 

 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat illetékességi területén a közművelődési 

tevékenység megvalósításában résztvevőkre, a közösségi színterek, közművelődési 

intézmények fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.  

 

 

A közművelődési alapszolgáltatások meghatározása 

 

3. § 

 

(1) Az Önkormányzat a helyi sajátosságok és rendelkezésre álló anyagi eszközei 

figyelembevételével az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el: 

 

  a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 

  fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 

  számára helyszín biztosítása, 

  b) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 



  c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek  

  biztosítása, 

  d) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

  e)
1
 települési könyvtári ellátás biztosítása 

  

(2)
2
 Az Önkormányzat a jelen rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti alapszolgáltatásokat az 

alábbiak szerint látja el: 

 1. a nemzeti ünnepeket a helyi közösség bevonásával és részvételével rendezi meg, 

 azokhoz közösségi teret biztosít; 

 2. támogatja az ifjúság közösségi szerveződését és részvételét; 

 3. támogatja az idősek művelődő közösségének tevékenységét; 

 4. a könyvtár közművelődési tevékenységének támogatása, ezen létesítmény bevonása 

 a közművelődési tevékenységbe; 

 5. lehetőséget és helyet biztosít az iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző, 

 képességfejlesztő tanfolyamok, bemutatók tartására; 

 6. települési értéktár folyamatos bővítése, helyi értékek tudatosítása, népszerűsítése 

 7. a helytörténeti szakirodalmi tevékenység ösztönzése, helytörténetet bemutató 

 dokumentumok kiadásának, megismertetésének támogatása;  

 8. lehetőséget és helyet biztosít művelődési és kulturális célú közös tevékenységek, 

 összejövetelek számára, 

 9. kiállítási lehetőséget biztosít művészeti alkotások számára, közösségi színteret 

 bocsát  rendelkezésre zenei rendezvényekhez, 

 10. támogatja a helyi gyermekekből álló iskolai és óvodai művészeti csoportok 

 fellépését rendezvényeken, a művészeti és zeneoktatásban szerzett ismeretek 

 bemutatásához közösségi színteret biztosít, a közösségi rendezvényeket meghirdeti. 

 11. közösségi internet szolgáltatást biztosít, 

 12. feladatának tekinti továbbá az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más 

 kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, a megértés, a befogadás elősegítését; 

 13. Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátása keretében a 

könyvtári  szolgáltatásokat a Heves Megyei Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárral 

kötött  megállapodás alapján látja el. 
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A közművelődési feladatellátás szervezeti formája, módja 

 

4. § 

 

(1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége 

érdekében közművelődési intézményt biztosít, mely mindenki számára nyitott, mindenki 

számára hozzáférhető.   

 

(2) A közművelődési intézmény 

a) típusa: művelődési ház 

b) elnevezése: Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 

c) címe: 3238 Nagyfüged, Kossuth Lajos út 13. 

 

(3) Az Önkormányzat e rendeletben meghatározott közművelődési feladatai megvalósítására 

- melyet részben vagy egészben nem tud ellátni - közművelődési megállapodást köthet olyan 

jogi vagy természetes személlyel, mely megfelel a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §- ában foglalt 

jogszabályi előírásoknak. 

 

 (4) A közművelődési intézmény vezetője -a helyi civil szervezetek és művelődő 

közösségek vezetőinek bevonásával - elkészíti a közművelődési alapszolgáltatások 

megszervezéséhez szükséges tárgyévre vonatkozó éves szolgáltatási tervet. 

 

(5) A közművelődési intézmény vezetője tárgyév március 01. napjáig elkészíti és 

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének benyújtja az Integrált Közösségi 

és Szolgáltató Tér előző naptári évéről összeállított szakmai beszámolót és a tárgyi munkaterv 

tervezetet. 

 

(6)
3
 A közművelődési intézmény szakmai ellenőrzését a Képviselő-testület szakmai 

beszámolók, a szolgáltatási terv, és szakértői vélemények alapján látja el. 

 

 

A közművelődési tevékenység finanszírozása 

 

4. § 

 

(1) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos alapszolgáltatásait költségvetéséből 

finanszírozza, melynek forrásait képezi a saját bevételek, a központi költségvetésből származó 

támogatások és pályázati forrásból származó pénzösszegek. 

(2) Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatás finanszírozását a mindenkori éves 

költségvetési rendeletében határozza meg. 

(3) Az önkormányzat támogatja az önkormányzati közművelődési feladatok ellátásában részt 

vevő közművelődési célú tevékenységet folytató civil szervezeteket. 
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(4) A közművelődési feladatellátáshoz benyújtandó pályázatok önerejét a Képviselő-testület 

mindenkori éves költségvetésében vagy egyedi döntésével biztosítja.  

 

 

Együttműködés 

 

5.§ 

 

 Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködésre törekszik: 

1. a kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel, 

 alapítványokkal 

2. az oktatási - nevelési intézményekkel,  

3. a településen működő egyházakkal 

4. a közművelődési feladatokat ellátó országos, megyei szervezetekkel, 

 intézményekkel, más önkormányzatokkal 

5. a Helyi Értéktár Bizottsággal. 

 

 

Záró rendelkezések 

         6. § 

 

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

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagyfüged Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 

11/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete. 

 

Nagyfüged, 2020. október 15. 

 

 

 Juhász Jánosné                                                      Dr. Horváth Csilla 

                       polgármester                                                           aljegyző 

 

 

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetése: 2020. október 29. 

 

Dr. Horváth Csilla 

aljegyző 


