
Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat közművelődési feladatáról, a helyi közművelődési tevékenység 
támogatásáról 

 
 
Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és 
a muzeális intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL törvény 76.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el. 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1.§ A rendelet célja, hogy meghatározza Királyszentistván Község Önkormányzata (a 
továbbiakban: Önkormányzat) közművelődéssel kapcsolatos feladatait, elősegítve az 
állampolgárok művelődéshez való jogának gyakorlását, biztosítsa a művelődés helyi 
feltételeit, lehetővé tegye a település hagyományainak ápolását, a helyi értékek felkutatását, 
rögzítse a könyvtári szolgáltatás igénybevételének biztosítását. 
 

2.§ Az Önkormányzat közművelődési feladatának ellátása érdekében fenntartott intézményei 
nem lehetnek elkötelezettek egyetlen vallás, világnézet, vagy politikai irányzat mellett sem. A 
közművelődési tevékenység szervezése és gyakorlása során tilos bármilyen hátrányos 
megkülönböztetés, vagy jogtalan előnyhöz juttatás. Az 1. §-ban rögzített jogok megilletnek 
minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni és 
születési különbségtétel nélkül. 
 

3.§ A rendelet hatálya kiterjed Királyszentistván község közigazgatási területén a 
közművelődési tevékenységet végző szervezetekre és a helyi közművelődési tevékenység 
megvalósulásában résztvevő természetes és jogi személyekre. 
 

2. Az önkormányzat által ellátandó helyi közművelődési feladatok 
 
4.§ Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenysége során az alábbi feladatokat 
vállalja: 
a) nyilvános könyvtári ellátás és 
b) helyi közművelődési tevékenység támogatása. 
 

5.§ (1) A nyilvános könyvtári ellátást az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral (a továbbiakban: 
Megyei Könyvtár) kötött megállapodással, a Megyei Könyvtár szakmai irányításával 
biztosítja az önkormányzat. 
(2) Az Önkormányzat által fenntartott könyvtár az alaptevékenységén túl, könyvtári 
programokat is szervez, biztosítja a lakosság információval és dokumentumokkal történő 
ellátását és közművelődési tevékenységet is folytathat. 
(3) A könyvtár működési feltételét az Önkormányzat biztosítja. 
(4) A Faluházban az Önkormányzat kulturális színhelyet biztosít a település lakói részére. 
 

6.§ (1) Az Önkormányzat helyi közművelődési tevékenység támogatása során az alábbi 
feladatokat biztosítja kötelezően: 
a) az egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek terjesztését, az ünnepek kultúrájának gondozását, 
b) a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti közösségi kezdeményezéseinek segítését, 
törekvését a fenti igények felkeltésére, 



c) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását. 
(2) Az Önkormányzat további feladatának tekinti, és pénzügyi lehetőségeihez mérten segíti az 
alábbiak megvalósítását: 
a) az iskolarendszeren kívül öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamokat, felnőttképzési 
lehetőségeket, helyszín biztosításával, és 
b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, és 
c) a szabadidő egészségmegőrző és kulturált szórakozási feltételeinek gazdagítása, és 
d) kapcsolat építés a közművelődés területén a környék településeivel, megyei és országos 
szervezeteivel, a határon túli magyarság művelődési közösségeivel, testvértelepülésekkel, és 
e) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 
 

3. Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának struktúrája 
 
7.§ (1) Az Önkormányzat a jelent rendelet 4-6.§-ában foglalt feladatai ellátása érdekében a 
Faluházat tartja fenn. 
(2) A Faluház az Önkormányzat fenntartásában működik, nem önálló gazdálkodású egység.  
(3) A Faluház keretében biztosított a közösségi színtér működése – melybe beletartoznak a 
különböző szakkörök, csoportok, civil szervezetek –, valamint a nyilvános könyvtári ellátás. 

 
4. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése 

 
8.§ (1) A Törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos 
fenntartói és egyéb jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja. 
(2) Az Önkormányzat által működtetett és támogatott szervezeteket a Képviselő-testület évi 
egy alkalommal munkájukról beszámoltatja. 
 

5. A közművelődési feladatok finanszírozása 
 
9.§ (1) A közművelődési feladatok végrehajtásának fedezetét az Önkormányzat éves 
költségvetésében biztosítja. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó 
feladatalapú finanszírozás, a központosított előirányzatokból származó összeg és az elkülönített 
állami pénzalapokból, valamint a különböző alapítványokból pályázati úton elnyerhető támogatás. 
(2) A közművelődés céljára benyújtott pályázatokhoz a saját erő biztosításához az Önkormányzat 
segítséget nyújt a költségvetési rendeletében megállapítottan, illetve egyedi döntés alapján. 
(3) Az Önkormányzat e rendeletében meghatározott feladatait, vagy egyéb kulturális 
feladatokat ellátó személyeket, szakköröket, csoportokat évente pályázati úton, 
közművelődési céllal pénzügyi támogatásban részesítheti. 
(4) Az éves költségvetésben megállapított (3) bekezdésben meghatározott támogatásokra a 
javaslatot a Kulturális és Szociális Bizottság terjeszti a Képviselő-testület elé. 
 

6. Záró rendelkezések 
 
10.§ Ez a rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba. Hatályát veszti Királyszentistván 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat közművelődési feladatáról, a 
helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 3/2000. (IV.26.) sz. rendelete. 
 
 

Kőszegi Ilona      Bencze Éva 
 polgármester          jegyző 



INDOKLÁS ÉS HATÁSTANULMÁNY 
Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselőtestületének 

az önkormányzat közművelődési feladatáról, a helyi közművelődési tevékenység 
támogatásáról szóló 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletéhez 

 
 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
 

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 
32. cikk (2) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: törvény) 
77. §-ban foglalt felhatalmazás alapján alkotta meg a közművelődésről szóló rendeletét. 
A jogszabályi környezet változása indokolttá tette az önkormányzat közművelődésről szóló 
3/2000. (IV.26.) rendeletének átfogó felülvizsgálatát, melynek eredményeképpen az új, 
egységes szerkezetben elfogadásra került rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a régi 
rendelet hatályon kívül helyezésre kerül. 

Az új rendelet megalkotásának célja, hogy az megfeleljen a hatályos jogszabályi 
környezetnek, az abban használt fogalmak tisztázottak legyenek, a rendelet tartalmilag 
értelmezhető, alkalmazható és egyértelmű legyen azzal, hogy a hatályon kívül helyezendő 
rendelet céljait, az általa bevezetett gyakorlatot és szerkezeti felépítést megtartja. 
 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendeletben állapítja meg 
közművelődési feladatait, szem előtt tartva Királyszentistván kultúrájának fejlődését.  
A rendelet a következő §-okat tartalmazza:  
1.§  A rendelet célját tartalmazza. 
2.§  A közművelődés során a hátrányos megkülönböztetés tilalmát tartalmazza. 
3.§  A rendelet hatályát tartalmazza. 
4.§  Az Önkormányzat által vállalt közművelődési feladatokat tartalmazza. 
5.§  A könyvtári ellátásról, és a kulturális színhely biztosításáról szól. 
6.§  Az Önkormányzat által kötelezően, illetve a lehetőségeihez mérten felvállalt közművelődési  
       feladatok 
7.§  Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának struktúrája és intézményeit tartalmazza. 
8.§  A közművelődési tevékenység irányításáról és ellenőrzéséről szól. 
9.§  A közművelődési feladatellátás finanszírozását tartalmazza. 
10.§  A rendelet hatályba lépésével kapcsolatos záró rendelkezést tartalmazza. 
 

HATÁSVIZSGÁLAT 
 

Társadalmi, gazdasági hatás: 
A rendelet társadalmi hatása a közművelődés és a kulturális élet fejlődése, ezáltal a lakosság 
életszínvonalának emelése. Gazdasági hatása a rendeletnek nincs. 
 

Költségvetési hatás: 
A rendelet az Önkormányzat költségvetését érinti, melyben a forrásokat a meghatározott 
feladatokra biztosítani szükséges.  
 

Környezeti, egészségi következmények: 
A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása nincs. 
 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
Az Önkormányzatra jelentősebb adminisztratív terheket nem ró. A rendelet alkalmazásához 
szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. 


