
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

25/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 

 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról, és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A §-

ban kapott felhatalmazása alapján, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § 7. bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 

(2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:  
 

1. Általános rendelkezések 

 

1.§. A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális szükségleteinek 

figyelembevételével - a helyi lehetőségek és sajátosságok keretei között - meghatározza 

Szajol Községi Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) közművelődési feladatait, az 

ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját és 

mértékét. Biztosítani a településen a közösségi művelődéshez való jogot, a művelődés 

érdekeinek és kulturális szükségleteinek kielégítését, a település lehetőségeinek és érdekeinek 

figyelembevételével, szem előtt tartva az Európai Uniónak a kulturális javakra, illetve a 

közösségi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó állásfoglalásait. 

 

2.§. Az Önkormányzat elismeri, hogy Szajol község minden polgárának joga van kulturális 

örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi 

fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez. 

Ezek biztosítását az Önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tekinti. 

 

3.§. A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a 

közművelődési közszolgáltatást igénybe vevőkre, a közművelődési szervezetekre, azok 

fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira. 

 

2. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai, közművelődési feladatai és 

ellátásuk szervezeti keretei 

 

4.§. Az önkormányzat a helyi közművelődési támogatása során kötelező alapszolgáltatásai és 

feladatai: 

 

(1) A település hagyományainak ápolása, a helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztése, 

hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése, a helyi társadalom kiemelkedő 

közösségi szerepének növelése, művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük 

támogatása, fejlődésük segítése, a helyi értékek védelmének erősítése, visszatérő 

hagyományos települési nagyrendezvények, helyi amatőr alkotók, gyűjtők kiállításainak 

szervezésével, a művelődő közösségek számára helyszín biztosításával. 

 

(2) A gyermekek, az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítésének biztosítása, 

a művelődéssel kapcsolatos kezdeményezéseinek elősegítése, a felnőtt lakosság 

közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása, az életkori csoportok 

kulturális kapcsolatainak gazdagítása, szabadidős programok szervezésével, közösségfejlesztő 

folyamatok támogatásával, kiállítások, vetélkedők, versenyek szervezésével. 
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(3) A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése. 

 

(4) Szajol település természeti, környezeti, hagyományos kulturális közösségi értékei 

átörökítése, feltételeinek biztosítása, széleskörű megismertetése belföldön és külföldön 

egyaránt, kiállítások szervezésével, kiadványok összeállításával. 

 

(5) A kulturális-falusi turizmus fejlesztése a település épített és természeti, valamint szellemi 

értékeinek széleskörű propagálásával, kiadványok készítésével, honlap fejlesztésével. 

 

(6) Kulturális kapcsolatok ápolása a romániai Kászon településsel. 

 

(7) A helyi lakosság, illetve a lakossági tájékoztatás színvonalának folyamatos fejlesztése, a 

település életét tárgyilagosan és naprakészen bemutató kiadványok megjelentetésében, 

kiemelten a Szajoli Krónika szerkesztésében való közreműködés. 

 

(8) Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget 

és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek támogatása, különböző rekreációs 

foglalkozások és ismeretterjesztő előadások szervezésével. 

 

(9) A nemzeti, világi és egyházi ünnepekről való méltó megemlékezések szervezésében való 

közreműködés, azok megfelelő propagálása, az ünnepek kultúrájának gondozása, községi 

hagyományok kialakítása és ápolása (pl. Falunap, Mindenki Karácsonya). 

 

(10) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

elősegítése, a településen működő civil szervezetek számára tér biztosítása, szakmai 

tevékenységük támogatása. 

 

(11) A kulturális kapcsolatrendszerek kiépítése szakmai szervezetekkel, települési, megyei, 

regionális, országos és testvér-települési szinten. 

 

5.§. Az önkormányzat a 4.§-ban meghatározott feladatok megvalósítása érdekében: 

 

 a) közművelődési intézményt működtet, 

 b) települési rendezvények, testvér-települési kapcsolatok finanszírozására az éves 

költségvetésében forrásokat biztosít, 

 c) pénzügyi keretet biztosít a helyi társadalmi szervezetek támogatására. 

 

6.§. (1) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott 

és működtetett Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár, mint gazdasági szervezettel nem 

rendelkező költségvetési intézmény látja el.  

 

(2) Az intézmény a település közművelődési könyvtári alapszolgáltatásait együttesen látja el, 

melynek nevében tükröződnek a szervezeti egységek elnevezései. 

 

(3) A Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár a közművelődési feladatait az alapító okiratban, 

szervezeti és működési szabályzatban, valamint az önkormányzat képviselő-testülete által 

elfogadott éves munkaterv és szolgáltatási tervben foglaltak szerint végzi. Szajol Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az éves munkatervben meghatározott időpontban 
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megtárgyalja a tárgyév közművelődési munkatervét és szolgáltatástervét, valamint az előző 

évi feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény által el 

nem látható feladatok elvégzésére közművelődési megállapodást köthet jogi és természetes 

személyekkel. 

 

(5)A közművelődési feladatok ellátása, a nemzeti, egyházi és világi ünnepek, a községi 

rendezvények, kulturális megmozdulások megszervezése, összehangolása és lebonyolítása 

érdekében az önkormányzat együttműködik a Települési Civil Kerekasztalban résztvevő 

szervezetekkel. 

 

4. A közművelődési feladatellátás finanszírozása 

 

7.§. (1) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység finanszírozásához szükséges 

pénzügyi feltételeket az állami feladatfinanszírozásból, a központi érdekeltségnövelő 

támogatásból, saját bevételeiből és pályázatokon elnyert forrásokból biztosítja.  

 

(2) Az önkormányzat pályázati saját erő biztosításával támogatja a közművelődési 

pályázatokon való részvételt. 

 

(3) Közművelődési megállapodás esetén a megállapodásnak tartalmaznia kell a kielégítendő 

közösségi cél megfogalmazását, a vállalt feladat tartalmi leírását, és az ellenszolgáltatás díját. 

 

5. Záró rendelkezések 

 

8.§. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 8/2013. (V. 30.) 

rendelet hatályát veszti. 

 

 

Szajol, 2018. november 29. 

 

 

 

 

Szöllősi József      Dr. Bartók László 

   polgármester        jegyző 
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Indokolás 

 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

25/2018. (XI. 29.) rendeletéhez 

 

 

1.§-hoz 

 

A rendelet alapvető céljait tartalmazza, megalkotásának indokait. 

 

2.§-hoz 

 

A kulturális javakhoz való hozzáférés, valamint az esélyegyenlőség biztosításának 

kinyilatkoztatása. 

 

3.§-hoz 

 

A rendelet személyi hatályát tartalmazza. 

 

4.§-hoz 

 

Meghatározza a főbb közművelődési alapszolgáltatásokat, az ellátandó feladatokat, kitérve a 

közművelődési kapcsolatrendszerre is. 

 

5-6.§-okhoz 

 

 

A 4. §-ban meghatározott feladatok végrehajtására vonatkozó szabályokat tartalmazza, 

valamint a települési együttműködés formáit a közművelődés vonatkozásában. 

 

7.§-hoz 

 

 

A közművelődési tevékenység finanszírozásának szabályait tartalmazza. 

 

8.§-hoz 

 

Hatályba léptető rendelkezés. 

 

 

Szajol, 2018. november 29. 

 

 

 

Szöllősi József     Dr. Bartók László 

         polgármester             jegyző 

 

 

 


