
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
12/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete  

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontja alapján, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás 
alapján, a 73. § (2) bekezdésben, a 76. § (1)- (2) bekezdésben és a 77. § (1) bekezdésében, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet célja 
 

1. § 
 
E rendelet célja, hogy Fegyvernek Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 
művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a helyi lehetőségek, 
sajátosságok alapján rendeletben határozza meg az önkormányzat közművelődési feladatait, 
azok ellátási formáját, módját és mértékét. 
 

A rendelet hatálya 
 

2.§ 
 
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott, illetve tulajdonában lévő 
intézményekre. 
 

Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai 
 

3. § 
 
(1) Az önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés 

jogát és lehetőségét. 
(2) Az önkormányzat adottságainak figyelembe vételével megszervezi a közművelődési 

alapszolgáltatásokat, melyek: 
a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 
számára helyszín biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek 

biztosítása, 
e) amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 
f) tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása. 
g) kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

 
 (3) A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének keretében biztosítja: 

a) a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési, vagy 
közösségi tevékenységek végzésének helyszínét, 

b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt. 
 



Fegyvernek Város önkormányzata a helyi közművelődési tevékenységek keretében az 
alábbi feladatokat támogatja 

4. § 
 
(1)  Olyan ismeretterjesztő tevékenységek támogatása, melyek biztosítják a résztvevők 

testi, szellemi jólétének javítását, életminőségének növelését, különféle szabadidős 
tevékenységek végzését. 

(2) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok közművelődésbe történő bevonásának 
segítése. Önszerveződő közösségek, helyi civil szervezetek tevékenységének szakmai 
támogatása. 

(3) A településen fellelhető értékek, hagyományok feltárása, gyűjtése, gondozása, 
rendszerbe foglalása, az utókor számára elérhetővé tétele. 

 
A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke 

 
5. § 

 
(1) Az önkormányzat a rendelet 2. §-ba foglalt alapszolgáltatások folyamatos ellátása 

érdekében közművelődési intézményt működtet. 
(2) A közművelődési feladatokat a Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár 

intézménye által az alábbi helyeken látja el:  
- Fegyvernek, Szent Erzsébet út 184.– Művelődési Központ  
- Fegyvernek, Szent Erzsébet út. 146. – Könyvtár 
- Fegyvernek-Szapárfalu, Ady Endre út. 50. – Közösségi Ház 
 

(3) Az önkormányzat biztosítja az intézmény működtetéséhez szükséges megfelelő számú 
szakember foglalkoztatását. 

(4) Az intézmény Fegyvernek Város Önkormányzata fenntartásában működő, önálló 
költségvetési szerv. 

(5) Az intézmény az alapító okiratban rögzített feladatok teljesítésével járul hozzá 
kulturális, közművelődési célkitűzések megvalósításához. 

(6) Az intézmény kulturális programja, munkaterve, minden évben önkormányzati 
jóváhagyással válik érvényessé. 

 
A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése, képviselete 

 
6. § 

 
(1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési 
feladatokkal kapcsolatos hatásköröket Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-
testülete gyakorolja. 

(2) Az Önkormányzat a közművelődési intézménynek törvényességi ellenőrzését a 
vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján látja el. 

(3) Az Önkormányzat intézményének szakmai ellenőrzését a Képviselő-testület szakmai 
beszámolók és szakértői vélemények alapján látja el. 

(4) A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről 
szóló1997. évi CXL. törvényben meghatározottak alapján a helyi lakosság képviselete 
érdekében, legfeljebb hároméves időtartamra, fegyverneki lakosokból és helyi civil 
szervezetekből Közművelődési Kerekasztal alakítható. 

 
A közművelődésben együttműködő partnerek 



7. § 
 
Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik: 

a) a Fegyverneken működő, közművelődési feladatokat is ellátó, valamint művészeti, 
hagyományőrző, hagyományápoló, kulturális tevékenységet végző szervezetekkel, 
személyekkel. 

b) Egyházakkal. 
c) Oktatási, nevelési intézményekkel. 
d) Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. 
e) Civil szervezetekkel, alapítványokkal. 
f) Fegyverneki Helyi Értéktár Bizottsággal. 
g) Járási, megyei és országos szakmai illetve érdekképviseleti szervezetekkel. 
h)  Testvértelepülések, intézményeivel, civil szervezeteivel. 
i) Tevékenységünkkel kapcsolódunk járási, megyei, országos és határon túli 

partnerszervezeteink, jelentősebb programjaihoz és törekszünk arra, hogy pályázati 
tevékenységünkkel elősegítsük Fegyvernek Város kulturális gazdaságfejlesztésének és 
a lokalitás fejlődését, erősödését.  

 
Használati díjak 

 
8. § 

 
A helyi közművelődési intézmény helyiség, illetve eszközeinek használati díjai 
megállapítására vonatkozó javaslatát, változtatás esetén, a munkatervének elfogadásával egy 
időben terjeszti a fenntartó elé. 

 
A közművelődés finanszírozása 

 
9. § 

 
Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos alapszolgáltatásait költségvetéséből 
finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó normatív állami 
hozzájárulás, a saját bevétel, a központi költségvetésből forrásból pályázati úton elnyerhető 
érdekeltségnövelő támogatásból és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint egyéb 
támogatóktól pályázati úton elnyerhető támogatásokból és azok pályázati önrészének 
biztosításából. 
 

Záró rendelkezések 
 

10. § 
 
(1)  Ez a rendelet 2019. június 1. napján lép hatályba.   
(2)  Ezzel egyidejűleg a helyi közművelődésről szóló 17/1999.(VII.01.) önkormányzati 

rendelet hatályát veszti. 
(3)  A közművelődési rendeletet az önkormányzat a közművelődési intézményben 

közzéteszi. 
 
 

Tatár László        dr. Pető Zoltán 
            polgármester               jegyző 
 
Kihírd.: 2019.V.31. 


