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Balatonszemes Község Önkormányzatának
13/2002. (VIII.26.)
rendelete
a közművelődésről
Balatonszemes Községi Önkormányzat 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 a
következő rendelet szerint szabályozza a helyi közművelődési tevékenységet:
Alapelvek
1.§.
Az önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra
törekszik, hogy biztosítsa Balatonszemes község polgárainak a jogát
a.) a kulturális örökség és ezek jelentőségének a megismerésére, valamint ezek védelmével
kapcsolatos ismeretek megszerzésének a lehetőségét a rendelkezésre álló eszközök útján,
b.) műveltsége gyarapítására,
c.) a közművelődési intézmények szolgáltatásainak igénybevételére.
2.§.
Az önkormányzat közművelődési intézményei nem lehetnek elkötelezettek 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 célja
3.§.
(1) Az önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra
törekszik, hogy biztosítsa Balatonszemes község polgárainak a közművelődéshez való
jogát, mely közérdek, és a közművelődési tevékenységek támogatását közcélnak tartja.
(2) A feladatellátás során az önkormányzat gondoskodik a saját fenntartású közművelődési
intézmények működtetéséről. Ezen túlmenően az önkormányzat épít a civil szervezetekre,
valamint mindazon egyéni és helyi közösségi kezdeményezésre és feladatvállalásra, mely a
község kulturális életét gazdagítja.
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A rendelet hatálya
4.§.
E rendelet hatálya kiterjed Balatonszemes község területén működő azon intézményekre,
szervezetekre, vállalkozásokra, társulásokra, magánszemélyekre, amelyek a jelen rendeletben
szabályozott feladatokat ellátják.
Az önkormányzat közművelődési feladatai
5.§.
(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során feladatainak
tekinti:
a.) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, életminőséget és életesélyt javító lehetőségeket,
b.) a település hagyományainak megismertetését, a helyi közművelődési szokások gondozását,
c.) a környezetkultúra javítását, a településesztétikai kultúra fejlesztését,
d.) a szabadidő eltöltéséhez a feltételek biztosítását,
f.) az idegen-vendégforgalom közművelődési igényének kielégítését,
g.) művelődő közösségek tevékenységének támogatását,
h.) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítását.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben részletezett közművelődési feladatainak ellátása
során szorosan együttműködik helyi közművelődési tevékenységet folytató, önszervező
közösségekkel.
A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei
6.§.
(1) Az önkormányzat közművelődési intézményeket működtethet, közművelődési
megállapodásokat köthet, közművelődési feladatokat ellátó szervezeteket támogathat.
(2) Az önkormányzat a Törvény 78.§-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint a rendelet 5.§ában foglalt feladatai ellátása érdekében művelődési intézményeket működtet.
(3) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásban együtt kíván működni:
a.) a helyi fenntartású oktatási és nevelési intézményekkel - általános iskola, óvoda,
alapítványi iskola - ,
b.) kulturális tevékenységet is végző társadalmi szervezetekkel,
c.) közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel,
d.) hasonló feladatokat ellátó térségi intézményekkel, civil szervezetekkel.
(4) Az önkormányzat a 6.§. (3) bekezdésében szereplő intézményekkel és szervezetekkel a
rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására közművelődési
megállapodást köthet.
(5) A közművelődési megállapodás megkötéséről a Képviselő-testület dönt. A megállapodás
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kötelező tartalmát e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A technikai előkészítés a
Latinovits Zoltán Művelődési Ház Igazgató feladata
(6) Az önkormányzat saját fenntartású intézménye: a Latinovits Zoltán Művelődési Ház és a
Községi Közművelődési Könyvtár.
(7) A törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos
fenntartói jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
A közművelődési tevékenység finanszírozása
7.§.
(1) Az önkormányzat e rendeletben megfogalmazott feladatait költségvetéséből finanszírozza.
Ennek forrása az önkormányzat saját bevétele, a központi költségvetésből származó
normatív állami hozzájárulásból, a központosított előirányzatokból származó összeg,
valamint a különböző alapítványoktól pályázati úton elnyerhető támogatás.
(2) Az önkormányzat a központi költségvetési forrásból a közművelődési feladatok ellátására
biztosítandó pályázathoz a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt az éves költségvetési
rendeletében határozza meg.
Záró rendelkezések
8.§.
(1) A jelen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző - az SZMSZ-ben foglaltak szerint - gondoskodik.
Balatonszemes, 2002. augusztus 26.

Dr. Zóka László
jegyző

Illés Antal
polgármester

E rendelet 2002. augusztus 26-án
kihirdetésre került.

Dr. Zóka László
jegyző
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1. sz. melléklet

A közművelődési megállapodás kötelező tartalma

1. A megállapodó felek adatai
2. Az elvégzendő közművelődési szolgáltatás
3. A feladat ellátásával kapcsolatos kötelezettségek (épület, helyiség, eszközök, gépek,
berendezések leltár szerinti felsorolása)
4. Szolgáltatás igénybevételének időtartama, rendszeressége
5. Annak rögzítése, hogy mely szolgáltatás ingyenes, s melyekért kell díjat fizetni
6. A szolgáltatásban közreműködő személyek jogszabály szerinti szakképzettségének
ellenőrzése
7. A megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő rendezésének
vállalása
8. A megállapodás kelte
9. A felek neve és aláírásuk
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INDOKLÁS

Általános indoklás
Balatonszemes Községi Önkormányzat a kulturális javak védelméről és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény alapján alkotja meg rendeletét az önkormányzat közművelődési feladatairól.
Részletes indoklás
Az 1. és 2. §. meghatározza azon alapelveket, melyek alapján az önkormányzat biztosítja a
község állampolgárainak a közművelődéshez való jogát.
A 3. §. meghatározza az önkormányzat céljait és szerepvállalását a község közművelődési
életében. Kiemeli, hogy a község saját fenntartású intézményei mellett épít azon
közművelődési kezdeményezésekre is, melyek a község kulturális életét gazdagítják.
A 4. §. utal a rendelet hatálya alá tartozó intézményekre, szervezetekre, magánszemélyekre,
vállalkozásokra, társulásokra.
Az 5. §. (1) bekezdése meghatározza a törvény 76. §-ában előírt támogatási formákat, melyet
az önkormányzat a közművelődési tevékenység támogatása során feladatainak tekint, A (2)
bekezdés tartalmazza az önkormányzat azon szándékát, hogy a feladatellátás során szorosan
együtt kíván működni a helyi közösségekkel.
A 6. §. felsorolja azon intézményi és szervezeti kört, melyekkel a feladatellátás
megvalósítható.
A 7. §. a községi önkormányzat közművelődési feladatai finanszírozását tartalmazza. A
finanszírozás forrása a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, a
központosított előirányzatokból származó összeg, saját bevétele, valamint a különböző
alapítványokból pályázati úton elnyerhető támogatás. (A pályázatfigyelés és elkészítés az
igazgató, illetve a könyvtárvezető feladata.)
A 8. §. a záró rendelkezés, mely a hatálybalépés idejét jelöli meg. E rendelet hatálybalépésével
egyidejűleg más rendelet hatályon kívül helyezéséről intézkedni nem szükséges.
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