
GÉGÉNY KÖZSÉG 

 ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2005. (IV.21.) 

r e n d e l e t e 

- Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység 

támogatásáról - 

 

Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) a 

kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 

a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 77. §.-a alapján 

az alábbi rendelet szerint szabályozza a helyi közművelődési tevékenység támogatásával 

kapcsolatos feladatait: 

I. RÉSZ  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Alapelvek 

1.§. 

Az önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra 

törekszik, hogy biztosítsa Gégény község polgárainak jogát: 

a) a kulturális örökség javainak és ezek jelentőségének megismerésére a történelem 

alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint 

ezek védelmével kapcsolatos ismeretek megszerzésének lehetőségét a rendelkezésére álló 

eszközök útján; 

b) a közművelődési intézmények szolgáltatásainak igénybevételére; 

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.§.  

 

Az önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, 

világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos 

bármilyen hátrányos megkülönböztetés. A Törvényben és e rendeletben rögzített jogok 

megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, 

vagyoni, születési különbségtétel nélkül. 

 

A rendelet hatálya 

3. §. 

 

E rendelet hatálya kiterjed: 

a) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő, Gégény községben 

lakó állampolgárokra, 

b) az önkormányzat közművelődési intézményeire, azok alkalmazottaira, 

c) a rendelet által szabályozott, közművelődési megállapodás vagy más úton támogatott 

intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, azok fenntartóira és működtetőire, 

d) a Képviselő-testületre és szerveire, a Polgármesteri Hivatalra. 



II. RÉSZ  

Az önkormányzat kötelező és vállalt közművelődési feladatai 

4. §. 

(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során kötelező 

feladatainak tekinti: 

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget 

és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek segítését, 

b) a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítését, 

c) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, 

megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását, 

d) a környezetkultúra javítását, a településesztétikai kultúra fejlesztését, 

e) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák megismertetését, 

gyarapítását, különös tekintettel a településen élő nemzeti-etnikai kisebbségek 

kultúrájára, 

f) a kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozását, 

g) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását, 

különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és szellemi 

alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére, 

h) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítését, 

i) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését; 

j) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását; 

k) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítását. 

 (2) Az önkormányzat segíti, illetve támogatja továbbá: 

a) az időskorú népesség közművelődési lehetőségeit 

b) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális hátrányainak mérséklését, művelődési 

kezdeményezéseit  

c) a lokálpatriotizmust, a helyi kulturális értékek védelmét 

d) a község szellemi vonzerejének, a civil társadalom kulturális önszerveződő 

tevékenységének erősítését, a községi polgárok életminőségének javítását.  

 (3) Az önkormányzat az (1) és (2) bekezdésben részletezett közművelődési feladatainak 

ellátása során szorosan együttműködik helyi közművelődési tevékenységet folytató, 

önszerveződő közösségekkel. 

 (4) Az önkormányzat az egyetemes kultúra részeként elismeri a sport (testi kultúra, testi 

nevelés) kiemelkedő jelentőségét.  

III. RÉSZ  

Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának struktúrája és intézményei 

5.§. 

(1) Az önkormányzat feladatai ellátása érdekében: 

a) művelődési intézményeket működtet  

b) közművelődési megállapodást köthet 

c) közművelődési feladatokat ellátó szervezeteket támogathat. 

 (2) Az önkormányzat 4. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatait közművelődési 

intézményein és színterein, valamint szükség szerint esetenként közművelődési 

megállapodáson keresztül teljesíti. 

 (3) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátásában együtt kíván működni: 



a) a község oktatási intézményeivel 

b) a közművelődési célú társadalmi szervezetekkel 

c) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel 

d) egyházakkal 

e) a hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil 

szervezetekkel. 

Az önkormányzat közművelődési intézményei 

6. §. 

 

(1) Az önkormányzat fenntartóként az alábbi intézményt tartja fenn: 

-  Általános Iskolai és Közművelődési Könyvtár 

   Székhelye: Gárdonyi Géza Általános Iskola Gégény, Rákóczi u. 42. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmény közművelődési feladatait az alapító 

okiratban meghatározottak szerint alaptevékenységként látja el. 

 

IV. RÉSZ  

A közművelődési tevékenység finanszírozása 

7. §. 

 

 

(1) Az önkormányzat a rendeletben megfogalmazott feladatait költségvetéséből finanszírozza. 

Ennek forrása az önkormányzat saját bevétele, a központi költségvetésből származó normatív 

állami hozzájárulásból, központosított előirányzatokból származó összeg és az elkülönített 

állami pénzalapokból, egyéb szervezetektől pályázati úton elnyerhető támogatás. 

 (2) Az 5. §.-ban felsorolt intézményeket és szervezeteket a vállalt közművelődési feladatok 

arányában az önkormányzat pénzügyi támogatásban részesítheti. A pénzügyi támogatás nem 

veszélyeztetheti a rendeletben, illetve az intézmények alapító okiratában rögzített 

alapfeladatok megvalósítását. 

 (3) Az önkormányzat költségvetéséből biztosítja: 

a) az intézmény üzemeltetésének alapvető műszaki, technikai feltételei 

megteremtésének, az épület működőképessége megőrzésének, korszerűsítésének 

költségeit 

b) az intézmény alapfeladataiban meghatározott és szükséges közalkalmazotti személyi 

kiadások, ezen belül alapilletmények, kötelező pótlékok, fedezetét, továbbá a 

személyi juttatások járulékait 

c) az alapfeladatok ellátásához szükséges szakmai munka költségeit. 

 (4) A közművelődési intézmény költségvetése az önkormányzat mindenkori éves 

költségvetésében kerül meghatározásra. 

 

A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése 

8.§. 

 

(1) A törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos 

fenntartói felügyeleti és egyéb jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.  

(2) Az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény munkájáról kétévente 

beszámol a testületnek. 

 



Az alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos szabályok 

9.§. 

 

(1) Az önkormányzati fenntartású közművelődési intézményben foglalkoztatottak 

foglalkoztatásával kapcsolatosan a törvényben foglaltak és a mindenkor hatályos 

jogszabályok (Kjt., Mtv.) az irányadók. 

(2) Az önkormányzat biztosítja a közművelődési szakalkalmazottak hét évente 

kötelező továbbképzését, azzal, hogy a központi költségvetésben a 

továbbképzésre lefedezett összegen felüli részt a dolgozó köteles fizetni. 

V. RÉSZ  

Záró rendelkezések 

10. §. 

 

(1) A jelen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző - az SZMSZ-ben foglaltak szerint - gondoskodik. 

 

„11.§
1
 

Záradék 

 

Ezen rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európa Parlament és Tanács 

2006/123/EK(2006. december 12.) számú Irányelvével harmonizál, annak előírásaival 

ellentétes rendelkezéseket nem tartalmaz.” 

 

 

Tenkely Józsefné sk.   Joó Lászlóné sk. 

Polgármester    jegyző 

 
Záradék:  

 

E rendelet kihirdetésre került 2005. április 21. napján.  

 

Gégény, 2005. április 21 

 

Joó Lászlóné 

jegyző 

 

                                                        
1 Kiegészítette a 9/2009.(IX.16.) rendelet. Hatálybalépés napja: 2009. szeptember 16. 


