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18/2007. (XI.29) számú 
r e n d e l e t e  

 
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZM�VEL�DÉSI FELADATAIRÓL  

 
H�gyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel�-testülete (továbbiakban önkormányzat) a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdés, valamint a muzeális 
intézményekr�l, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közm�vel�désr�l szóló 1997. évi CXL. törvény 
(Törvény) 77.§-ában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 
 

A rendelet célja 
 

1. § 
 

(1) Az önkormányzat célja, hogy a helyi társadalom m�vel�dési és kulturális szükségleteinek 
figyelembevételével - a helyi hagyományok, lehet�ségek és sajátosságok alapján - egységes 
alapelvek szerint határozza meg az általa támogatandó közm�vel�dési tevékenységek körét, 
azok ellátásának módját, mértékét és feltételeit. 

(2) További célja, hogy meghatározza a szakmai és finanszírozási alapelveket. 
 

A rendelet hatálya 
 

2. § 
 

E rendelet hatálya kiterjed mindazon a községben m�köd� közm�vel�dési intézményekre, társadalmi 
és civil szervezetekre, egyházakra, társulásokra és magánszemélyekre, amelyekkel, illetve akikkel az 
önkormányzat a község közm�vel�dését gazdagító tevékenységre, szolgáltatások végzésére, feladatok 
ellátására közm�vel�dési megállapodást köt, valamint az  önkormányzat fenntartásában m�köd� 
közm�vel�dési intézményre. 
 

A közmûvelõdési feladatok ellátásának alapelvei 
 

3. § 
 

(1) A község minden polgárának és közösségének joga, hogy  
a) igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közm�vel�dési intézmények 

szolgáltatásait, valamint a közm�vel�dési megállapodásokban szerepl� ellátásokat; 
b) m�veltségét, készségeit gyarapítsa, közösségi m�vel�dési jogainak érvényesítése, 

m�vel�dési céljainak megvalósítása érdekében az önkormányzat közm�vel�dési 
intézményét�l színteret, szakmai segítséget kapjon. 

(2) Az önkormányzat közm�vel�dési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, politikai 
irányzat mellett sem.  

(3) A közm�vel�dési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés.  
(4) A törvényben és a rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, 

politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül. 
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Az Önkormányzat kultúrával, közm�vel�déssel kapcsolatos feladatai 
 

4. § 
 

(1) Az önkormányzat közm�vel�déssel kapcsolatos feladatai: 
(a.) a község kulturális élete sokszín�ségének megtartása, fejlesztése; 

          (b.) a kulturális hagyományok ápolása; 
(c.) a lakosság m�vel�dési igényeinek kielégítése; 
(d.) a község kulturális kapcsolatrendszerének szélesítése; 
(e.) új kulturális értékek létrehozásának támogatása. 

 
(2)  Az önkormányzat közm�vel�déssel kapcsolatban kötelez� feladatának tekinti, hogy a 

közm�vel�dés sajátos eszközrendszerével segítse: 
(a) a község szellemi vonzerejének, lakosságmegtartó képességének növelését, a civil 

társadalom kulturális önszervez�d� tevékenységének er�sítését, a lakosok életesélyeinek, 
életmin�ségének javítását, 

(b) a község kulturális értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, ápolását, 
kiemelked� személyiségeinek értékteremt� tevékenységét, 

(c) a hátrányos helyzet� rétegek kulturális elesettségének mérséklését, 
(d) a gyermekek és a fiatalok m�vel�dési, m�vészeti és közösségi életét, 
(e) a község környezeti, szellemi, m�vészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, 

megismertetését, a helyi m�vel�dési szokások gondozását, gazdagítását, 
(f) a környezeti kultúra javítását, a községesztétikai kultúra fejlesztését, 
(g) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák megismertetését, 

gyarapítását, a különböz� kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását, 
(h) az ismeretszerz�, az amat�r alkotó, m�vel�dési közösségek tevékenységének támogatását 

- különös tekintettel a kiemelked� értékeket felmutató m�vészeti és szellemi 
alkotóközösségek, m�helyek tevékenységére, 

(i) a helyi társadalom kapcsolatrendszerét, közösségi életét, érdekei érvényesítését, 
(j) a szabadid� kulturált és m�vel�dési célú eltöltését, 
(k) a humán és közhasznú információs szolgáltatásokat, a helyi m�vel�dési szociológiai 

kutatásokat, 
(l) a megfelel� tájékoztatás biztosítása érdekében gondoskodik arról, hogy a közm�vel�dési 

programokat ismertesse a helyi sajtó, kábeltelevízió, plakátok és szórólapok útján a 
lakossággal. 

 
Az önkormányzat közm�vel�dési feladatellátásának szerkezete és intézményei 

 
5. § 

 
(1) H�gyész Nagyközség Önkormányzat közm�vel�dési feladatait 

a)  közm�vel�dési intézmény fenntartásával, 
b)  közm�vel�dési megállapodás/ok/ megkötésével, 
c)  civil szervezetek támogatására kiírt pályázati alapból biztosított támogatás/ok/ nyújtásával 

látja el.  
(2)  Az önkormányzat közm�vel�dési feladatait els�sorban 

a)  az általa alapított M�vel�dési Ház, közm�vel�dési intézmény fenntartásával és 
m�ködtetésével látja el, annak alapító okiratában foglaltak szerint vagy  

b)  a közm�vel�dési intézmény m�ködtetésére irányuló közm�vel�dési megállapodás 
megkötésével kívánja biztosítani. 

(3) Az önkormányzat közm�vel�dési feladatainak ellátásában els�sorban együttm�ködik: 
a) a község területén m�köd�, nem önkormányzati fenntartású közm�vel�dési 

intézményekkel,  
b) a községben m�köd� kulturális intézményekkel, 
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c) a községi székhely�, kulturális tevékenységet is nyújtó gazdasági társaságokkal, 
d) a közm�vel�dési tevékenységet is ellátó civil szervezetekkel, 
e) az egyházakkal, 
f) a kisebbségi önkormányzatokkal. 

 
Közm�vel�dési megállapodás 

 
6. § 

 
(1)  Az önkormányzat a törvény 78.§ (3) bekezdése és a 79. §-a, valamint jelen rendelet 4. §-a szerint 

meghatározott feladatokra közm�vel�dési megállapodást köthet. 
(2)  Az önkormányzat a 5.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatra, valamint az 5.§ (3) 

bekezdésében szerepl� intézményekkel és szervezetekkel e rendeletben meghatározott 
közm�vel�dési feladatok megvalósítására közm�vel�dési megállapodást köthet. A 
közm�vel�dési megállapodást e rendelet, valamint a tv. 79.§ (2) bekezdésében 
meghatározattak szerinti tartalommal kell megkötni és nyilvánosságra kell hozni. A 
közm�vel�dési megállapodás megkötését a polgármesternél kell kezdeményezni. 

(3)  A 5.§ (3) bekezdésében felsorolt intézményeket és szervezeteket, gazdasági társaságokat a vállalt 
közm�vel�dési feladatok arányában az önkormányzat pénzügyi támogatásban részesítheti.  

(4) A (3) bekezdésben nyújtott pénzügyi támogatás nem veszélyeztetheti a rendeltben, illetve az 5.§ 
(2) bekezdés a) pontjában meghatározott intézmény alapító okiratában, vagy az 5.§ (2) bekezdés 
b) pontja szerinti formában m�ködtetett intézmény, közm�vel�dési megállapodásban rögzített 
alapfeladatok megvalósítását. 

(5) A közm�vel�dési megállapodás keretében történ� feladatellátás során az Önkormányzat más 
kiemelt intézmény, szervezet, egyesület, alapítvány és természetes személy által ellátott 
közm�vel�dési feladat szakmai költségeihez támogatást biztosíthat, a támogatottak körét az 
Oktatási, Sport és Idegenforgalmi Bizottság (továbbiakban Bizottság) javaslata alapján a 
Képvisel�testület hagyja jóvá. 

      Ennek mértékét a Képvisel�testület az éves költségvetési rendeletben határozza meg.  
(6) Az Önkormányzat a civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, m�vészeti csoportok és 

természetes személyek közm�vel�dési tartalmú tevékenységének, valamint egyedi 
rendezvényeinek támogatására célfeladaton pénzeszközt bocsát rendelkezésre, melynek mértékét 
a költségvetési rendeletben határozza meg, s melynek felosztásáról nyilvános pályázat keretében a 
Bizottság dönt. 

 
7. § 

 
(1)  Az e rendelet alapján támogatásban részesül� intézmény, civil szervezet, egyesület, alapítvány és 

m�vészeti csoport a támogatást biztosító önkormányzatnak be- és elszámolási kötelezettséggel 
tartozik a támogatás felhasználásáról. E kötelezettség vonatkozik a szakmai és pénzügyi részre 
egyaránt.                                                                 

(2) Az e rendelet 5.§ (2) bekezdésében meghatározott közm�vel�dési intézmény vezet�je vagy 
m�ködtet�je évente írásos szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a Képvisel�-testület részére 
és egyben az (1) bekezdésben foglalt be- és elszámolási kötelezettségének is eleget tesz. 

(3) 5.§ (3) bekezdésben meghatározott és támogatásban részesül� szervezetek évente szakmai és 
pénzügyi tevékenységükr�l és a támogatás felhasználásáról Bizottságnak tartoznak beszámolási 
kötelezettséggel. 

    
A közm�vel�dési megállapodások megkötésének feltételei 

 
8. § 

 
(1) A megállapodások megkötésére évente a község költségvetésér�l szóló rendelet elfogadását követ� 30 

napon belül az el�z� év tapasztalatainak figyelembe vételével kerül sor. A Képvisel�testület a 
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szakbizottságok véleményének figyelembevételével történ� döntése alapján a megállapodásokat a 
Polgármester aláírásával érvényesíti. 

(2) Azzal az intézménnyel lehet közm�vel�dési megállapodást kötni, amelynek alapító okirat  
szerinti alaptevékenysége összefüggésbe hozható a pályázati céllal és az intézmény munkatársai között 
közm�vel�dési szakember, vagy fels�fokú végzettség� szakember van. 

(3) Társadalmi szervezet esetében azzal a szervezettel lehet megállapodást kötni, amely: 
 - rendszeres közm�vel�dési célú tevékenységet folytat, 
 - község területére érvényes bírósági bejegyzéssel rendelkezik,  

- köztartozásai nincsenek.  
(4) A gazdálkodó szervezettel akkor lehet közm�vel�dési megállapodást kötni, ha H�gyészi székhellyel, 

telephellyel vagy fióktelephellyel rendelkezik, tevékenységi körében a közm�vel�dési tevékenység 
szerepel, köztartozásai nincsenek. 
Ezen feltételek fennállása esetén is csak abban az esetben köthet� megállapodás, ha az annak tárgyát 
képez� tevékenységet fels�fokú végzettséggel és 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkez� személy végzi. 

(5)  A rendelet 5.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott közm�vel�dési intézmény m�ködtetésér�l szóló 
megállapodás olyan közhasznú szervezettel köthet�, aki: 
- H�gyészi székhellyel és telephellyel rendelkezik, 
- tevékenységi körében a közm�vel�dési tevékenység szerepel, 
- köztartozásai nincsenek és 
- a m�ködtet� alkalmazásában, a közm�vel�dési feladat ellátásában közvetlenül közrem�köd� személyek 
között, legalább egy olyan személy álljon, aki a 2/1993. (I.30.) MKM rendelet mellékletében szerepl� 
közm�vel�dési munkakörök között a közm�vel�dési szakember II. képesítési feltételeknek megfelel és 3 
éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

(6)  A képvisel�testület az 5.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott közm�vel�dési intézmény 
m�ködtetésér�l szóló megállapodás megkötésekor a (6) bekezdésben meghatározott feltételek el�írásaitól – 
min�sített többséggel – eltérhet.  

 
 

A közm�vel�dési tevékenység irányítása és ellen�rzése 
 

9. § 
 
(1) A törvény és a jelen rendelet által meghatározott közm�vel�dési feladatokkal kapcsolatos 

fenntartói, felügyeleti és e rendeletben meghatározott egyéb jogköröket a képvisel�-testület, 
illetve átruházott hatáskörben a polgármester és a Bizottság gyakorolja. 

(2) A hatáskör átruházását, az önkormányzat képvisel�-testülete a Szervezeti és M�ködési 
Szabályzatban határozta meg. 

(3) Az önkormányzat közm�vel�dési intézményeinek törvényességi ellen�rzését a vonatkozó 
jogszabályokkal megegyez�en látja el. 

(4) Az önkormányzat intézményének szakmai ellen�rzését a képvisel�-testület szakmai beszámolók 
és/vagy szakért�i vélemény alapján a képvisel�-testület vagy a Bizottság véleményének 
figyelembevételével látja el 

 
A közm�vel�dési feladatellátás finanszírozása 

 
10. § 

 
(1) Az önkormányzat közm�vel�dési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a közm�vel�dési 

intézmény, M�vel�dési ház fenntartásához, illetve a 4. § szerinti alapfeladatok teljesítéséhez 
szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint közm�vel�dési 
megállapodásban/megállapodásokban rögzített feladatok támogatását. 

(2)  A települési önkormányzat a rendeletében rögzített feladatai vagy egyéb feladatok ellátására 
pénzügyi támogatásban részesítheti a közm�vel�dési célú tevékenységet folytatókat. E támogatás 
nem veszélyeztetheti a közm�vel�dési rendeletben rögzített feladatok megvalósítását. 

(3) Az önkormányzat évente a közm�vel�dési feladatainak finanszírozására az e célra adott állami 
támogatás összegénél kevesebbet nem fordíthat. 
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Záró rendelkezések 
 

11. § 
 
Jelen önkormányzati rendelet 2008. január 1-én lép hatályba. 
 
  
H�gyész, 2007. november 28. 
  
 
              Gyetvai László sk.                         Dr. Gábor Ferenc sk. 
              polgármester                                                                        jegyz� 
                               
 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2007. november 29. napján 
 
Dr. Gábor Ferenc  
        jegyz� 


