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Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2011. (II. 21,) önkormányzati rendelete

a községi közművelődési feladatok ellátásáról

Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. ~-ában
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. ~ (1) bekezdés 7. pontja és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 1)
pontjában foglalt feladatkörében elj árva a következőket rendeli cl:

Általános rendelkezések1

1. ~. (1) A rendelet hatálya a községi önkormányzat fenntartásában a közművelődési
feladatok ellátásához kapcsolódó - közösségi színteret adó

a) Faluházra (IKSZT) és a feladat ellátásába bevonható egyéb létesítményekre,
b) Barlanglakásokra,
c) Sportpályára,
d) Tornacsarnokra
e) Közösségi Házra

terjedki.

(2)2 A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a
közművelődési szervezetekre, azok feimtartóira, működtetőire és alkalmazottaira.

A rendelet célja

2. ~ A rendelet célja, hogy meghatározza Egerszalók Község Önkormányzatának
(továbbiakban: önkormányzat) helyi közművelődési feladatait és a feladatok ellátásának
feltételrendszerét.

a) biztosítsa a közösségi művelődéshez méltó esztétikus környezetet és infrastruktúrát,
b) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,

életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése,
c) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
d) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek

megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának
gondozása,

e) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
támogatása,

f) amatőr művészeti körök, műhelyek, alkotó táborok létesítése segítése

‘A rendelet szövegét módosította a4/2017.(II.16.) Ör 1-~ a Hatályos: 2017.02.17-tő!
2 A rendelet szövegét módosította a 4/2017(11.16.) Ör 2-g-a Hatályos: 2017.02.17-tő!



g) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése, a helyi kulturális tájékoztatás és nyilvánosság fejlesztése

h) eMagyarország Pont működtetése
i) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása
j) IKSZT közszolgáltatásainak biztosítása

A települési közművelődési feladatok

3. ~. (1) A községi önkormányzat feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.
Ennek keretében:

a.! iskola rendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok szervezése
aa) munkanélküliek részére átképzés,
ab)szabó, varró, sütő-főző tanfolyam,

b.I a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismerése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
ba) “gazdatudat” erősítése érdekében helyi információk cseréje,
bb) helytörténeti, település ismertető kiállítás,
bc) helyi ünnepi alkalmak biztosítása,
bd) versenyek, vetélkedők szervezése,

c.I nemzeti, nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megteremtése és
megismerése, helyi ünnepek, évfordulók támogatása,
ca) népdal, néptánc hagyományőrző tevékenység működtetése, találkozók szervezése,
cb) a különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturált
lehetőségek, speciális kisközösségek szervezése,
cc) nemzeti, nemzetiségi és helyi ünnepek, évfordulók, világi és egyházi
cd) hagyományos ünnepek közismertté tétele,
ce) helyi kulturális turizmus tudatosságának ösztönzése,

d./ ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
da) amatőr művészeti csoportok, körök, tanfolyamok, kézműves tevékenységek
szervezése,
db) népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához ének, zene,
táncegyüttesek szervezése, működtetése,
dc) kiemelkedő helyi alkotók közismertté tétele, fejlődésük, szakmai támogatásuk
elősegítése
dd) ismeret- és készségfejlesztéséhez gyűjtő, modellező, barkács körök szervezése,
kapcsolatok építése, önképző tevékenységet segítő pályázatokon a részvétel segítése,

e./ szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
ea) a közösségi szintéren a lakosság tájékozódásához, közösségi művelődéshez, alkotó
tevékenységének elősegítéséhez szakember biztosítása

f./ a helyi társadalom kapcsolatren dszerén ek, közösségi életének, érdekérvényesítésének
elősegítése



fa) a település különböző életkorú, érték- és értékrendszerű civil közösségeinek igény szerinti
segítése, művelődési szándékuk elősegítése, településvédő, szépítő, természet,
környezetvédők akciók szervezése,
fb) a civil szervezetek közismertségének gondozása, bemutatkozó fórumok találkozók
szervezése, különböző civil szervezetek közötti együttműködés kezdeményezése,
szolidáris akciók fogadása, gondozása,
fc) a különböző rétegek és korosztályok ismerkedési, együttműködési alkalmainak,
tevékenységeinek kimunkálása, támogatása,
fd) az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek kiemelt
gondozása, intézményi segítése,
fe) helyi együttműködéshez, szolidáris szándékokhoz a közösségi szintér igénybevételéhez
ingyenes lehetőség biztosítása,

g./ különböző kultúrák közötti kapcsolat kiépítésének és fenntartásának segítése
ga) tájékozódási, együttműködési, művelődési alkalmak kialakítása, rendszeressé tétele,
kapcsolat építése a közművelődés megyei, Országos szerveivel

h./ Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása feladatkörben.
ha) a közösségi szintérben sajtótermékek, könyv, zenei dokumentumok árusítása,
hb) közérdekű, közhasznú kiállítások szervezése,
hc) helyi Újság, rádió, kábeltévé szervezőivel kapcsolatok kiépítése,
hd) számítógép, internet használatához a feltételek megteremtése,

(2) Az önkormányzat a helyi közművelődési feladatok megvalósítását:
a) közművelődési intézmény fenntartásával,
b) közösségi színterek működtetésével,
c) közművelődési célú tevékenységet folytató jogi személyek, civil közösségek és pénzügyi
támogatásával biztosítja.

(3) Az önkormányzat a saját fenntartású közművelődési intézmény, és közösségi színterek
által el nem látott, vagy azok által részben ellátott - egy adott településrész vagy közösség
közművelődése szempontjából meghatározó - közművelődési feladat ellátására a törvény
követelményeinek megfelelő jogi személlyel (egyesülettel, alapítvánnyal, egyéb szervezettel)
magánszeméllyel közművelődési megállapodást köthet.

Közművelődési feladatok ellátásának kerete

4. ~ Az önkormányzat által létrehozott nem—4~ná11ó költségvetési szervként működő
közművelődési feladatokat ellátó központi közösségi színtér helye:

FALUHÁZ /IKSZT/ Egerszalók, Kossuth Út 17.
Egerszalók elsődleges közösségi színtere a Faluház 2011-ben IKSZT pályázati támogatással
újjá épül, a feladatracionalizálás folytán több funkció, szolgáltatás érhető cl a „falu házában”.
Az IKSZT-ben az épület funkcionális hasznosítása elsősorban kulturális célokra történik. A
létesítmény fő profilja tehát olyan kultúraközvetítés, amelyben hangsúlyos az oktatás-képzés
által megvalósuló önművelés, a művészeti és tudományos ismeretterjesztés, továbbá a
művészeti produkciók létrehozása és bemutatása. A kulturális funkciók mellett többféle
munkaszervezetnek, közszolgáltatásnak: ePont, Tanoda (fejlesztő foglalkozások 0-5 éves



gyermekeknek), Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont, Elektronikus
Közigazgatás Végpont, Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) információs Pont, nonprofit
kf~, Könyvtár, Közkincs Kerekasztal- és más civil szerveződés) egymás melletti működésének
is színtere, mely úgy alakítja szolgáltatásait, hogy az Egerszalókon élők és az idelátogatók
legszélesebb rétegei számára legyenek hozzáférhetők.

5.~. ~(1) Az Önkormányzat által létrehozott további közösségi színterek:
a) Barlanglakások látogatóközpont: Sáf’rány Út

(hrsz: 593/1/B; 593/1/C; 593/1/D; 573/A; 574/A; 594/C; 566/1; 566/2; 566/3; 568; 570;
563/1; 563/2;)

b) Településen működő civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, klubok, társaságok)
székhelyei

c) Sportpálya: Széchenyi Út 36. (brsz: 457)
d) Tornacsarnok: Iskola Út 2. (hrsz: 348)
e) Közösségi Ház: Kossuth Út 67. (hrsz:4)
f) Tájház: Sáfrány Út 36. (hrsz: 597/2)
g) Turisztikai Információs Iroda: Széchenyi Út 9. (hrsz: 308)

(2) A (1) bekezdésben nevesített közösségi színterek jellemzői:

a) 4BARLANGLAKÁSOK LÁTOGATÓKÖZPONT
A falu adottságai a kultúra területén környezeti értékeiből, hagyományaiból eredően jók,
helytörténeti értékek feltárása és gondozása folyamatosan jelen van a faluközösség
együttiéteinél. 2010-ben életre keltettük a falu tájházat a barlanglakások felújításával,
berendezésével. 2017 tavaszától a kulturális rendezvények színterei új közösségi és
szórakoztató helyszínekkel bővülnek, ahol bernutatótermek, oktatóterem, 3D-s barlangmozi,
és szabadtéri közösségi színterek valósultak meg.

b)5 A településen több civil közösség működik: a Nyugdíjas Klub, a Rozmaring
Hagyományőrző Népdalkör, a Borvirág Férűkórus, az Egerszalókért Alapítvány, a Szalókiak
Baráti Köre Kulturális Közhasznú Egyesület, az Egerszalóki Turizmus Egyesület, az
Egerszalóki Polgárőr Egyesület az Egerszalóki Sport Egyesület, Öregfiúk Sport Egyesület,
Tekergő Népzenei Egyesület, Többsincs Néptánc Egyesület, Alakítás 2000 Összművészeti és
Ifjúsági Alapítvány, a Múzsák Kertje Egyesület, a Fészek Alapítvány, az, a Gyógyvizek
Völgye TDM Egyesület, a Romák Egerszalókért Egyesülete és más szerveződések is
fejlődésben vannak. Közösségi életünkben meghatározó szerepe van ezek mellett a Római
Katolikus Közösségnek, a Református Misszió Egyházközségnek, a Hegyközségnek,és a
Vadásztársaságnak és az Egerszalóki Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak.

c) SPORTPÁLYA / Egerszalók, Széchenyi Út 36.
Sportrendezvények, szabadidős sportok, községi nagyobb rendezvények (kirakodó vásár,
búcsú) megvalósításához igénybe vehető közösségi színtér.

d) TORNACSARNOK és sportpálya. Egerszalók, Iskola Út 2/a.
A sportélet és szabadidős tevékenységek közösségi színtere a sportpálya és a tornaterem.

3A rendelet szövegét módosította a 4/201 7.(II. 16.) Ör 3-~-a Hatályos: 201 7.02.17-tő!
~ A rendelet szövegét módosította a 4/2017(11.16.) Ör 4-g-a Hatályos: 2017.02.17-tő!
~ A rendelet szövegét módosította a 4/2017(11.16.) Ör 5-~-a Hatályos: 2017.02.17-tő!



e) 6KÖZÖSSÉGI HÁZ / Egerszalók, Kossuth Út 67.
A nyugdíjasklub, kórusok, a nemzetiségi önkormányzat és a Romák Egerszalókért Egyesülete
két klubhelyiséget kapott a volt iskola épületében. A közösségi klubok is önkormányzati
fenntartásban működnek, a Romák Egerszalóki Egyesülete közművelődési megállapodásban
rögzítette a klub működését.

f~ TÁJIIÁZ: Sáfrány Út 36. (brsz: 597/2)
Az összegyűjtött “örökségünk” hagyományaink óvására, újraélesztésére és

megismertetésére szolgál.

g) 8TURISzTI~I INFORMÁCIÓS IRODA és udvara: Széchenyi Út 9~ (hrsz: 308)
Turisztikai, kulturális rendezvénytér, táj szoba és babakiállítás helyszíne.

6. ~. (1) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során a 4-5. ~-ban nevesített
intézményen, létesítményeken kívül támaszkodik valamennyi önkormányzati intézményre,
valamint fenntartótól függetlenül a település területén működő közművelődési,
közgyűjteményi és művészeti tevékenységet végző művelődő- és civil közösségre, egyéb
gazdálkodó szervezetekre

(2) Biztosítja a közművelődési feladatok ellátásához, illetve fenntartásához a szervezeti,
személyi és tárgyi feltételeket.

(3)9 Az önkormányzat közösségi színtereinek működtetését, közművelődési megállapodásban

biztosítja, közművelődési megállapodást alapján az Gyógyvizek Völgye TDM Egyesülettel és
a Szalókiak Baráti Köre Kulturális Közhasznú Egyesületével együttműködik.

(4) Elfogadja az intézmények Szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és
költségvetését.

7.~. Az Önkormányzat az Egri Kistérséggel és a Heves Megyei Önkormányzat Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtárral kötött könyvtárellátási szolgáltatási szerződés alapján az
IKSZT épületében biztosítja a nyilvános könyvtári ellátást.

Közművelődés finanszírozása

8. ~. (1) Az önkormányzat az ezen rendeletben vállalt kötelező közművelődési feladatok
ellátásához szükséges személyi és dologi kiadások, valamint a bevételek előirányzatát a
törvényben meghatározott normatív állami hozzájárulás és önkormányzati költségvetési
források alapján az éves költségvetésében biztosítja.

(2) Az önkormányzat költségvetésében megjelenő űnanszírozási források:
E rendelet 4. ~-ának (1) bekezdésében, valamint az 5. ~-ának (1) bekezdésében nevesített
közösségi színterek önkormányzati költségvetési támogatása.

6 A rendelet szövegét módosította a 4/2017(11.16.) Ör 6-~-a Hatályos: 2017.02.17461
~ A rendelet szövegét módosította a 4/201 7(11.16.) Ör 7-g-a Hatályos: 2017.02.1 7-től
~ A rendelet szövegét módosította a 4/2017.(1I.16.) Ör 8-g-a Hatályos: 2017.02.17-től
~ A rendelet szövegét módosította a 4/2017(11.16.) Ör 9-~-a Hatályos: 2017.02.1 7-től



(3) Közművelődésj feladatfinanszírozást biztosít:
a) falusi rendezvényekhez
b) közművelődési megállapodás alapján más szervezet által ellátott tevékenységhez
c) közművelődési intézményhez, közösségi színtérhez nem kapcsolódó feladatok

ellátásához.

(4/) A közrnűvelődési feladatok jobb, színvonalasabb ellátása, fejlesztések érdekében
az önkormányzat pályázatokat készíthet és nyújthat be.

Ennek forrásai:

a) központi költségvetési törvényben meghatározott normatív költségvetési hozzájárulás
támogatás.

b) művelődési ház működésével kapcsolatos saját bevétel,
c) pályázati úton elnyerhető támogatás,
d) lakossági támogatások, felajánlások.

Záró rendelkezések

9.~. (1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a községi közművelődési feladatokról
szóló 3/2000.(III.Ol.) rendelet.

V~rga István
polgármester


