
Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2015.  (VI.26.) önkormányzati rendelete

 a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári  ellátásról  és  a  közművelődésrõl  szóló  1997.  évi  CXL.  törvény  77.  §-ában  foglalt
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  23.  §  (5)  bekezdés  13.  pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya, a közművelődési feladatok ellátásának alapelvei

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által működtetett közművelődési szervezetekre,
a  közművelődési  tevékenység  megvalósulásában  résztvevőkre,  a  közösségi  színterek,
közművelődési  intézmények  fenntartóira,  működtetőire  és  alkalmazottaira,  mindazokra,  akik  az
önkormányzat közművelődési feladatellátásában részt vesznek, vagy abban részesülnek.
(2) A rendelet meghatározza a közművelődési feladatellátás szakmai alapelveit, a finanszírozás és
az ellátás szervezeti kereteit.

2. § A település minden polgárának és közösségének joga, hogy: 

a  )  igénybe  vegye  az  önkormányzati  fenntartású  intézmények  szolgáltatásait,  valamint  a
közművelődési megállapodásokban szereplő ellátásokat, 
b)  műveltségét,  készségeit  gyarapítsa,  közösségi  művelődési  jogainak  érvényesítését  az
önkormányzat  által  fenntartott  intézményekben,  közösségi  színtereken gyakorolhassa  és  azoktól
szakmai segítséget kapjon. 

3.§  Az  önkormányzat  közművelődési  feladatait  a  közművelődési  közösségi  színteret  nyújtó
(szakfeladaton működő) Kultúrház fenntartásával és működtetésével látja el. 

4. § A községi nyilvános könyvtári ellátás az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési
Intézettel megkötött feladat-ellátási szerződésben vállaltaknak megfelelően működik. 

5.  §  A helyi  közművelődési  feladatok  ellátásában  az  önkormányzat  igényli  és  elősegíti  a  civil
szervezetek,  egyéb  közösségek,  magánszemélyek,  valamint  a  kulturális  tevékenységet  is  végző
gazdasági társaságok közreműködését. 

2. Az önkormányzat közművelődési feladatai

6. § Az önkormányzat az alábbi közművelődési tevékenységeket támogatja: 

a ) az öntevékeny, önképző tanfolyamok szervezése, ezen belül a mindennapi élet gazdaságosságát
fejlesztő közhasznú, praktikus tanfolyam, bemutató, akció szervezése.

b) a község környezeti, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, település
ismertetõ kiállítások szervezése, műsorok, bemutatók, versenyek szervezése, helyi értékek, község
múltjára utaló tárgyak összegyűjtése, védelme, közismertté tétele, értéket gazdagító összefogások
ösztönzése, 

c ) turizmus lehetőségeinek felkutatása, kihasználása, ápolása, 



d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődö közösségek tevékenységének elősegítése, amatőr
színjátszók,  a  helyi  művészeti  és  zeneoktatásban  szerzett  ismeretek  bemutatásához,
bemutatkozásához közösségi színtér biztosítása, programok propagálása, szervezése.

e) a helyi civil szervezetek, önszerveződő közösségek kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének segítése, működtetésükhöz helyiségek és színtér biztosítása. 

3. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

7.  §  (1)  Az  önkormányzat  a  3.  §-ban  felsorolt  közművelődési  feladatainak  ellátásában
együttműködik: 

a ) a kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságokkal, 
b) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel, 
c) az egyházakkal, 
d) a településen működő köznevelési intézményekkel, 
e)  azokkal  az  országos  szervezetekkel,  amelyek  a  településen  érdekeltek  vagy
érdekeltségekkel rendelkeznek. 

(2)  Az  önkormányzat  a  feladatellátásba  bevont,  (l)  bekezdés  szerinti  intézményekkel,
szervezetekkel  a  rendeletben  meghatározott  közművelődési  feladatatok  megvalósítására
"közművelődési megállapodást" köthet.

(3) A közművelődési megállapodás kötelező tartalmi elemeit az 1. melléklet tartalmazza.

4. A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása

8. § (1) A közművelődési feladatok finanszírozásának forrása kettős: egyrészt az önkormányzat éves
költségvetési előirányzataiban foglaltak - beleértve az állami támogatást (saját forrás) is -, másrészt
az államháztartáson belülről vagy kívülről átvett, céljellegű támogatások, és a működésből adódó
szolgáltatási bevételek. 
(2)  A  közművelődési  feladat  ellátásának  pénzügyi  fedezetét  az  önkormányzat  az  éves

költségvetésében biztosítja. 

5. Beszámolás a közművelődési feladatok teljesítéséről

9. § (1) A közművelődési megállapodások tartalmi elemeit a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény határozza meg. 
(2)  A közművelődési  megállapodásban  résztvevők  a  közművelődési  megállapodásban  rögzített

feladatok teljesítéséről évente beszámolnak a képviselő-testületnek.

6. Záró rendelkezések

10. §  (1) Ez a rendelet 2015. június 27. napján lép hatályba. 



Nemes Ferencné Szlottáné Turi Edina
            polgármester                                                                   jegyző

Kihirdeteve: 2015. június 26.

Szlottáné Turi Edina
                                                                    jegyző



1. melléklet a 12/2015. (VI.26.) Önkormányzati rendelethez

A közművelődési megállapodás kötelező tartalma 

1. A megállapodó felek adatai. 

2. Az ellátandó közműelődési szolgáltatás pontos rögzítése. 

3. A feladat ellátásával kapcsolatos kötelezettségek és vállalások rögzítése. (Épület, helyiség,

eszközök,  gépek,  berendezések,  leltár  szerinti  felsorolása,  esetleg  érték  szerinti

megállapítása.) 

4. A tevékenység, illetőleg a szolgáltatás helyszín ének, idõtartamának/idõpontjának, a nyitva

tartás rendjének meghatározása. 

5. A szolgáltatást igénybevevő lakossági kör rögzítése (a létszám meghatározásával, vagy más

módon). 

6. Annak  rögzítése,  hogy mely  szolgáltatás  igénybevétele  ingyenes,  s  melyekért  kell  díjat

fizetni. 

7. A feladat ellátásáért, a feladat ellátójánakjáró díj és a megfizetés módjának rögzítése. 

8. A megbízás időtartamának határozatlan idejű, vagy (napok, meghatározásával) határozott

idejű rögzítése. A szolgáltatás megkezdésének pontos megállapítása. 

9. A rendes és rendkívüli felmondási szabályok meghatározása. 

10. A  megállapodás  teljesítésérõl  szóló  beszámolás  és  elszámolás  módjának  pontos

meghatározása.Annak rögzítése, hogy az Önkormányzat szakértői közreműködést is igénybe

vehet a feladatellátás minőségének vizsgálatára. 

11. A kapcsolattartó személyek kijelölése. 

12. A megállapodás  teljesítésével  kapcsolatos  viták  tárgyalásos  úton  történő  rendezésének

vállalása. 

 


