
  

1 

 

 

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

12/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 

 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A.§ (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 

§ (1) bekezdés 7. pontjában és az Alaptörvény 32.  cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

 Általános rendelkezések 

1.§ 

(1) A rendelet célja, hogy Egerszalók község polgárainak és közösségeinek művelődési érdekei és 

kulturális szükségletei figyelembevételével – az Egerszalóki Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való 

egyeztetést követően - meghatározza a helyi önkormányzat által ellátandó közművelődési 

alapszolgáltatások körét, feladatellátásának formáját, módját és mértékét. 

(2) E rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési 

alapszolgáltatást ellátó közművelődési intézményekre és jogi személyekre, egyéb szervezetekre, azok 

fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira, közművelődési megállapodás alapján feladatellátókra és a 

közművelődési alapszolgáltatásokat igénybe vevőkre.  

 

A közművelődési alapszolgáltatások meghatározása 

2. § 

 

 (1) Az Önkormányzat a helyi sajátosságok és rendelkezésre álló anyagi eszközei figyelembevételével 

az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:  

 

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a  

    közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, 

b) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

d) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

e) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

 

 (2) E rendelet 2.§ (1) bekezdés szerinti alapszolgáltatások biztosítása érdekében „A közművelődési 

alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről” 

szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendeletben részletezett szakmai feladatok láthatók el. 
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A közművelődési feladatellátás szervezeti formája, módja 

3. § 

(1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében 

közművelődési intézményt biztosít, mely mindenki számára nyitott, mindenki számára hozzáférhető.   

(2) A közművelődési intézmény  

a) típusa: művelődési ház 

(b) elnevezése: FALUHÁZ 

(c) címe: 3394 Egerszalók, Kossuth Lajos út 17. 

(3) Az Önkormányzat e rendeletben meghatározott közművelődési feladatai megvalósítására - melyet 

részben vagy egészben nem tud ellátni - közművelődési megállapodást köthet olyan jogi vagy 

természetes személlyel, mely megfelel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §- ában foglalt jogszabályi előírásoknak.  

 (4) A közművelődési intézmény vezetője -a helyi civil szervezetek és művelődő közösségek vezetőinek 

bevonásával- elkészíti a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez szükséges tárgyévre 

vonatkozó éves szolgáltatási tervet.  

(5) A közművelődési intézmény vezetője tárgyév március 01-ig elkészíti és Egerszalók Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének benyújtja a Faluház előző naptári évéről összeállított szakmai 

beszámolót és a tárgyi munkaterv tervezetet.  

(6) A Képviselő-testület legkésőbb a soron következő képviselő-testületi ülésen hagyja jóvá a 

közművelődési intézmény költségvetését és éves munkatervét, melynek része az éves szolgáltatási terv.  

 

A közművelődési tevékenység finanszírozása 

     4. § 

(1) Az önkormányzat, mint fenntartó biztosítja az intézmény működéséhez szükséges szervezeti, 

személyi, szakképesítési és tárgyi feltételeket. Az intézmény éves költségvetésében az ezzel kapcsolatos 

bevételeit és kiadásait elkülönítetten kezeli.  

(2) Az önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, amelynek forrása a saját 

bevételek, a központi költségvetési törvény szerinti állami hozzájárulás, pályázati úton elnyert 

támogatások, továbbá adományok, felajánlások. 

(3)  Az önkormányzat a közművelődési rendeletében rögzített feladatai vagy egyéb feladatok ellátására 

pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytatókat. E támogatás nem 

veszélyeztetheti a közművelődési rendeletben rögzített feladatok megvalósítását. 

(4) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások támogatására kiírt pályázatokhoz szükséges 

önrész mértékét az éves költségvetési rendeletben határozza meg. 
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(5) Az Önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében – pénzügyi lehetőségei szerinti – 

elkülönített keretet állapít meg a tárgyévben rendezendő ünnepségek és helyi nagyrendezvények 

finanszírozására. 

 

Együttműködés 

5.§ 

 

 Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködésre törekszik: 

(1) a kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel, alapítványokkal 

 

(2) köznevelési intézményekkel, különösen a településen működő óvodával, 

 

(3) a településen működő egyházakkal 

 

(4) a közművelődési feladatokat ellátó országos, megyei szervezetekkel, intézményekkel, más 

önkormányzatokkal 

 

(5) a Heves Megyei Értéktár Bizottsággal 

  

Záró rendelkezések 

       6. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Egerszalók Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 2/2011. (II.21.) önkormányzati 

rendelete.  

 

 

Varga István sk.                                      

polgármester 

Hunyadi-Buzás Jánosné sk. 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 


