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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 

17/1999.(VII.01.) önkormányzati rendelete 
A helyi közművelődésről  

*7 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontja, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelő-
désről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-a alapján az alábbi rendeletet fogadja el: 

 

I.RÉSZ 
Általános rendelkezések 

 

Alapelvek 
 

1.§ 
Az  önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra törek-
szik, hogy biztosítsa Fegyvernek város lakosainak jogát. *7 
a) a kulturális örökség javainak és ezek jelentőségének megismerésére a történelem alakulá-

sában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint 
ezek védelmével kapcsolatos ismeretek megszerzésének lehetőségét a rendelkezésre álló 
eszközök útján, 

 
b) a közművelődési  intézmények szolgáltatásainak igénybe vételére, 
 
c) műveltsége, készségei életének minden szakaszában való gyarapítására, közművelődési 

jogai érvényesítése céljából szervezeti és tartalmi segítségre közösség létrehozásához, 
közművelődési közösségi szintér szervezéséhez, és jogszabályban meghatározottak szerint 
szervezet alapításához, működtetéséhez. 

                                                               
2.§ 

 
*1 
E rendelet hatálya alá tartozó intézmény és szervezet nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, 
világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos bár-
milyen  hátrányos megkülönböztetés. A törvényben  és rendeletben rögzített jogok megillet-
nek minden személyt nem, kor, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi 
származás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül. 
 

A rendelet hatálya 
 

3.§ 
A rendelet hatálya kiterjed 
- a közművelődési tevékenység megvalósulásában részt vevőkre és a Fegyverneki Művelő-

dési Ház és Könyvtárra. *7 
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II.RÉSZ 
 

Az önkormányzat közművelődési feladatai 
 

4.§ 
 

(1) A Törvény 76 .§ (l) alapján az önkormányzat kötelező feladata a közművelődési    tevé-
kenység támogatása. 
 
(2) Az önkormányzat a közművelődési tevékenység  támogatása során fontos feladatának te-
kinti: 

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminősé-
get és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, segítését, 

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, 
megismertetését, a helyi művelődési szokások gazdagítását, 

c) az egyetemes , a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megte-
remtését, a megértés, a befogadás elősegítését, az ünnepek kultúrájának gondozását, 

d) az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását, 
különös tekintettel a kiemelkedő értéket produkáló művészeti és szellemi alkotó közös-
ségek tevékenyégére . 

e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 
segítését, 

f)   a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését 
g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását 
h) egyéb művelődési lehetőségek biztosítását. 
i) a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévő muzeális intéz-

mény közművelődési tevékenységének támogatása. *7 

III.RÉSZ 
 

Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának  struktúrája 
 

5.§ 
 
(1) Az önkormányzat a 4.§-ban leírt feladatai ellátása érdekében közművelődési intézményt  – 

a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtárat – , tart fenn. *7 
(2) Az (1)-ben leírt közművelődési intézmény önálló költségvetési szerv. 
(3) Az (1)-ben leírt közművelődési intézmény feladata: 

A 6.§(1) b – l, (2) és (3) –ban leírt feladatok előkészítése, szervezése, lebonyolítása az 5.§ 
(4)-ben leírt szervezetek bevonásával.  

(4) Az  önkormányzat  a feladatok ellátásába bevonhatja az (1)-ben leírton kívül 
a) az önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményeit, 
b) a Fegyverneken működő társadalmi szervezeteket, 
c) az önkormányzat által alapított Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Közalapítványt, 
d) a helyben működő alapítványokat, közalapítványokat, 
e) a Fegyverneken bejegyzett vállalkozásokat, gazdasági társaságokat. 
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6.§ 
 

Az önkormányzat a 4.§-ban leírtak teljesítését  
(1)  teljes mértékben támogatott módon: 

a) Hírmondó című lap 
b) ismeretterjesztő előadások, 
c) életmódtanácsok, háztartással – életvezetéssel kapcsolatos segítség, tanfolyam, 
d) pályázati lehetőségek megismertetése, pályázatírás segítése, 
e) helytörténeti kiállítás bemutatása,  
f) helyi ünnepi alkalmak /megemlékezések, évfordulók, nemzeti ünnepek / megszerve-

zése 
g) magyar és nemzetiségi hagyományokat felelevenítő csoportok életre hívása, fenntartá-

sa, 
h) gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítése klubok-

kal, csoportokkal, korosztályi rendezvényekkel, 
i) megyei rendezvények lebonyolítása – gyermekszínjátszó találkozó, kulturális verse-

nyek, minősítések, bemutatók.  
j) amatőr alkotók alkotásához, gyakorlásához hely biztosítása,  
k) új kezdeményezések bemutatása,helyi alkotók kiállításának, koncertjének, bemutatko-

zásának megszervezése, lebonyolítása, 
l) esztétikus, célszerű találkozási tér biztosítása , 

 
(2) részben támogatott módon – közvetett költségekkel:  

a) nyelv- és számítógépes tanfolyamokkal 
b) hangversenyek szervezésével 
c) helyi civil szerveződések háttérbázisának (terem, szervezés stb) 
d) versenyek,bemutatók megszervezése, lebonyolítása 
e) Városnapok és egyéb szabadtéri rendezvények megszervezése biztosításával oldja  

meg. *7 
  
(3) Az önkormányzat nem biztosít ingyenesen olyan közművelődési formát, amelyből a részt-

vevőknek jelentős anyagi haszna keletkezik. E formákat legalább részben önköltségesen 
kell lebonyolítani. 

 
(4)  Önköltségesen vagy eredményt hózó módon kell megszervezni:  

a) társastánc tanfolyamot, 
b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamokat, 
c) szórakoztató műsorok, táncos rendezvényeket, 
d) egyéb kulturális formákat. 

*2*7 
(5) A közoktatási intézmények által végzett és a Fegyverneki Művelődési Ház tervében nem 

szereplő művelődési, művészeti tevékenységek finanszírozása a Képviselőtestület külön 
döntése alapján történik.  
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IV.RÉSZ 
 

A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése 
 

7.§ 
 
(1) A rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói fel-

ügyeleti jogköröket a képviselő-testület, illetve átruházott hatáskörben az Oktatási és 
Közművelődési Bizottság gyakorolja. *7 

(2) A hatáskör átruházását az önkormányzat hatályos szervezeti és működési szabályzata tar-
talmazza. 

(3) A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár szakmai ellenőrzését a képviselőtestület öt-
évenként szakmai beszámoló és/vagy szakértői vélemény alapján látja el. *7 

 
 

V.RÉSZ 
 

A közművelődési tevékenység finanszírozása 
 

8.§ 
 
(1)  Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a                                                      
       közművelődési intézmény, illetve a 6.§ szerinti alapfeladatok teljesítéséhez szükséges 
       személyi és tárgyi feltételeket. 
 
*1, *2 *7 
(2) A gyermek- és ifjúsági korosztály közművelődési tevékenységének elősegítése érdekében 

az önkormányzat az éves költségvetésében Közművelődési Alapot hoz létre, melyből az 
Oktatási és Közművelődési Bizottság vissza nem térítendő támogatást ad az e rendelet 1. 
sz. mellékletében foglalt szabályok szerint. 

*3 
(3) Az e rendelet szerint adott és igénybe vett 200 eFt. és az feletti céljellegű támogatást a 

Polgármesteri Hivatalnak közzé kell tenni az SZMSZ 40. §. (6)-(8) bek. szerint.  
 

9.§ 
 
(1) A 6.§ (2) és(3) tevékenységekkel kapcsolatos bevételekkel kapcsolatosan az intézményve-

zetőnek az éves költségvetés ismeretében ár megállapítási jogköre van. 
 
 

VI.RÉSZ 
Záró és értelmező rendelkezések 

 
10.§ 

E rendelet értelmében  
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 a, teljes mértékben támogatott: a feladat megvalósítását az önkormányzat teljes mértékben 
támogatja, beleértve az épület fenntartási költségeit, a közalkalmazott bérét és az adott 
művelődési forma közvetlen kiadásait is. 

 b, részben támogatott- közvetett költségekkel: a feladat megvalósításához az önkormányzat a 
közvetett költségekkel járul hozzá /intézmény fenntartása /. A közvetlen költségeket  a 
felhasználó téríti meg. 

 c, önköltséges, vagy eredményt hozó: a feladat minden költségét a bevételből kell fedezni. A  
feladat megvalósításának költségein felül maximum a költségek 100% -nak megfelelő 
eredményt hozhat. Az eredményt az intézmény fenntartására és az a, b,-ben leírtakra visz-
sza kell forgatni.  

    

11.§ 
 
E rendelet kihirdetésekor lép hatályba.  
 
Kelt: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 1999. június 24-i ülésén 
 
Huber Ferenc         Buzás Istvánné 
polgármester         jegyző 
 
 
Megjegyzés: 
*1 A 8/2001.(III.30.)sz.rendelettel módosított 
*2 A 4/2003.(II.6.) sz.rendelettel módosított 
*3 A 30/2003.(IX.4.) sz. rendelettel módosított 
*4 A 8/2009.(VI.4.) rendelettel módosítva a melléklet, hatályos 2010. jan. 1. 
*5 A 27/2009.(XII.3.) rendelettel kiegészítve, hatályos 2009.XII.3. 
*6 A 8/2011.(II.3.) sz. rendelettel mód. (a rendelet 1. sz. melléklete 2011. február 1-től hatá-

lyon kívül helyezve) 
*7 Az 1/2015.(II.01.) rendelettel mód. (hatályos 2015. február 2-től)
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*6 
1. sz. melléklet 

 
Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat helyi közművelődésről szóló módosított 

17/1999.(VI.24.) sz. rendeletéhez, a Közművelődési Alap felhasználásának rendjéről. 
 
 

(A 8/2011.(II.3.) sz. rendelettel hatályon kívül helyezve 2011. február 1-től) 


