EGYSÉGES SZERKEZETBEN
Bélapátfalva Nagyközségi önkormányzat
12/2002. (VI.24.) rendelete
az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység
támogatásáról
Bélapátfalva Nagyközségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló1997. évi CXL.
Törvény (továbbiakban: Kmt.) 77. §-ának felhatalmazása alapján az alábbi rendelet szerint
szabályozza a helyi közművelődési tevékenység támogatásával kapcsolatos feladatait (a dőlt
betűs szöveg a Kmt. szövege)1
I. rész
Általános rendelkezések
Alapelvek
1. §.
(1) Az Önkormányzat kinyilvánítja, hogy az egyéni és a közös művelődéshez való jog
gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenység támogatását közcélnak tartja. A
közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság
életminőségét javítja, ezért fontosnak tartja az önkormányzat feladatvállalását és azok
megvalósításában részt vevő intézmények és szervezetek támogatását.
(2)2 Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra
törekszik, hogy Bélapátfalva minden polgára
a) megismerhesse a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem
alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint
az ezek védelmével kapcsolatos ismereteket a muzeális intézmények tevékenysége, a könyvtári
szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés, az ismeretterjesztés, a sajtó és a
tömegtájékoztatás útján,
b) igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a muzeális és közművelődési
intézmények szolgáltatásait,
c) műveltségét, kézségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai
érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban meghatározottak szerint
szervezetet alapítson, működtessen,
d) e törvény szerint művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi
színteret (a továbbiakban: közösségi színtér), szervező, szervezeti és tartalmi segítséget
kapjon. (Kmt. 4. §. a)-d))
2. §.3
A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés; a
törvényben és e rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás,
politikai, nemzeti, vagyoni és születési különbségtétel nélkül.
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A közművelődési rendelet célja
3. §.
A közművelődési rendelet megalkotásával az Önkormányzat célja, hogy a helyi társadalom
művelődési és kulturális igényeinek figyelembevételével – a helyi hagyományok, lehetőségek
és sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza meg az általa támogatott
közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és
finanszírozási alapelveket. Jogszabályi keretet teremtsen az egyéni és közösségi
művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosításához, a nagyközség
hagyományainak ápolásához, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei
szerepének növeléséhez, a helyi értékek védelmének erősítéséhez, a helyi kulturális
nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez.
A közművelődési rendelet hatálya
4. §.
E rendelet hatálya kiterjed
- a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő valamennyi polgárra;
- az önkormányzat által alapított és fenntartott közművelődési intézményekre és azok
alkalmazottaira, a gazdasági társaságokra, az önkormányzat által alapított és
közművelődési feladatot is ellátó szervezetekre, az önkormányzattal közművelődési
megállapodást kötő szervezetre vagy magánszemélyre, közvetett támogatások esetén
Bélapátfalva területén közművelődési tevékenységet végző természetes személyekre,
szervezetekre, azok fenntartóira, valamint a közművelődési szolgáltatást igénybevevőkre.
- az 1997. évi CXL. törvény 76. §. (2) bekezdés b)-h) pontokban foglalt közművelődési
feladatokra.
II. rész
Az önkormányzat közművelődési feladatai
5. §.
(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátására biztosítja az általa fenntartott
intézmény működéséhez szükséges – az önkormányzat tulajdonát képező - ingatlant.
(Bélapátfalva, IV. Béla út 47.)
(2)4 Az Önkormányzat törvényből adódó kötelező alapfeladata a Bélapátfalvai
Közművelődési Ház és Könyvtár – mint közművelődési intézmény fenntartása, működtetése,
mely estében a tárgyi-, technikai-, személyi feltételek biztosításáról gondoskodik.
(3) Biztosítja a közösségek számára az intézményi színterek igénybevételét. A rendszeres
igénybevétel estén az intézmény megállapodást köt az igénybevevővel, melyben az
együttműködés feltételeit rögzítik.
(4) Biztosítja a megfelelő, elsődlegesen felsőfokú szakmai végzettséggel rendelkező, a
rendeletben, illetve az intézmény alapító okiratában megjelölt feladatok ellátását végző
szakemberek foglalkoztatását.
(5) Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység érdekében lehetőség szerint
támogatja
- a gyermek és iskoláskorúak, az ifjúság iskolarendszeren kívüli, öntevékeny művelődési
lehetőségeit, közösségi életét,
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-

a kulturális programok szervezését, rendezését,
a helyi értékek bemutatását,
az ünnepek kultúrájának gondozását;
a felnőttoktatási lehetőségek segítését,
a kulturális turizmust, Bélapátfalva hagyományainak ápolását, a helyi értékek védelmét,
a nemzeti és kisebbségi folklór előadó művészeti és tárgyalkotó közösségeket;
közművelődési-turisztikai célú kiadványok megjelentetését,
a nyugdíjasok művelődési, művészeti és közösségi életének a szabadidő kulturális célú
eltöltéséhez való feltételek biztosítását;
az ismeretterjesztő, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységét, különös
tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és szellemi alkotóközösségek,
műhelyek tevékenységére;
a helyi nyilvánosságot szolgáló írott és íratlan sajtó működését,

elősegíti
- az egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek megismertetését, megértését és befogadását,
- a nemzeti kisebbségek kulturális hagyományainak ápolását, fejlesztését,
- az informatikai rendszer fejlesztését a kultúra területén,
-

figyelemmel kíséri, gyűjti, rendszerezi a közművelődési intézmények, egyesületek,
szervezetek tevékenységével, szolgáltatásával kapcsolatos információkat,
- részt vesz az országos és nemzetközi közművelődési folyamatokban, a hagyományok
ápolásában, az új típusú kezdeményezésekben,
- a település hagyományaira építve igény szerint tevékeny segítséget nyújt a kiemelt
programok megrendezéséhez;
- biztosítja a település Interneten történő elérését.
(6) Az Önkormányzat további feladatának tekinti:
- helyi kitüntetések, díjak, ösztöndíjak alapítását;
- találkozók, fesztiválok, bemutatók rendezésének, a helyi kulturális nyilvánosság
fejlesztésének elősegítését;
- kapcsolat építését a vonzáskörzetébe tartozó településekkel;
- együttműködést a nem önkormányzati fenntartású intézményekkel;
- közművelődési intézmények fejlesztését;
- az intézmények külső- és belső állagának igényes, esztétikus biztosítását;
- a tudomány népszerűsítését, a hazai és nemzetközi tudományos eredmények széleskörű
megismertetését;
- a nemzetközi kapcsolatok révén más népek kultúrájának megismertetését.
Közművelődési feladatok ellátásának alapelvei és formái
6. §.
(1) Az önkormányzat közművelődési feladatait az általa fenntartott és működtetett
intézményeken, valamint szükség szerint esetenként közművelődési megállapodásokon
keresztül látja el.
(2) Az Önkormányzat feladatellátása során együttműködik a közművelődés területén
tevékenykedő intézményekkel, továbbá egyházakkal, egyesületekkel, alapítványokkal, a
helyi, regionális és országos médiával, sportlétesítményekkel, gazdálkodó szervezetekkel,
önkormányzatokkal, közigazgatási szervezetekkel, testvértelepülésekkel, nemzetközi
alapítványokkal, szervezetekkel, magángyűjtőkkel, magánszemélyekkel.
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(3) A feladatellátás következtében a Képviselő-testület gondoskodik a saját fenntartású
közművelődési intézmények működtetéséről és szakmai szolgáltatásaik folyamatos
fejlesztéséről. Ezen túlmenően a Képviselő-testület az intézményi és szakmai önállóság
tiszteletben tartásával épít a civil szervezetekre, egyéni és helyi közösségi kezdeményezésekre
és feladatvállalásra, mely a település kulturális életét gazdagítja.
(4) Az Önkormányzat intézményein keresztül tájékoztatja a nagyközség lakóit a
közművelődési lehetőségekről. A megfelelő tájékoztatás érdekében költségvetési rendeletének
keretei között lehetővé teszi annak feltételeit, hogy:
a) a közművelődési programokat ismertesse a helyi sajtó és az elektronikus média;
b) az önkormányzati fenntartású intézmények a programjaikat plakáton, saját-, intézményi és
önkormányzati hirdetőtáblákon és szórólapokon is közzé tegyék, és műsorfüzeteiket
eljutassák a lakossághoz.
(5) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat a civil közösségek,
szervezetek, a magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági
vállalkozók közreműködését igénybe veheti.
(6)5 Kiemelten fontos közművelődési feladatot ellátó intézmények, a Bélapátfalvai
Művelődési Ház és Könyvtár és a Körzeti Általános Iskola és Óvoda.
a) feladatait önállóan, ill. szakmai műhelyekkel megosztva és azokkal együttműködve végzi,
b) szolgáltatásait a fenntartói önkormányzat, civil szervezetek, magánszemélyek, társulások,
vállalkozások számára biztosítja.
c) Szakmai szolgáltatásai részben díjmentesek, részben díjkötelesek.
- díjmentes szolgáltatásként az a közművelődési tevékenység végezhető, amely az
energiaköltségen kívül további közvetlen költségigénnyel nem jár, vagy amelynek összes
költségét (közvetlen és közvetett költségek együttes értékét) az önkormányzat teljes
mértékben céltámogatásként biztosította.
- díjköteles szolgáltatásként a közművelődési tevékenységek közül az végezhető, amelynek
az energiaköltségén kívül további közvetlen költségigénye van, vagy amelynek összes
költségét (közvetlen és közvetett költségek együttes értékét) az önkormányzati támogatás
csak részben finanszírozza.
- díjköteles továbbá az egyéb, nem kulturális célú és/vagy üzleti tevékenység.
- a díjköteles szolgáltatás díját úgy kell megállapítani, hogy az adott tevékenységgel
kapcsolatos összes bevétel (a szolgáltatási díj, a saját bevétel, és a támogatások együttes
összege) a közművelődési tevékenység esetében a közvetlen költségekre, egyéb, nem
kulturális célú és/vagy üzleti tevékenység esetében a közvetlen és közvetett költségek
együttes összegére fedezetet nyújtson.
- a községi székhelyű társadalmi szervezetek az intézményekben díjmentesen jogosultak évi
egy alkalommal fórumot/közgyűlést tartani.
III. rész
Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei
7. §.
A közművelődés intézményrendszere
(1)6 Az Önkormányzat közművelődési intézményeket működtet – alapfeladatait e rendelet 1.
melléklete tartalmazza -, közművelődési megállapodásokat köt (közművelődési feladatokat
ellátó közalapítványokat hozhat létre), illetve közművelődési feladatokat ellátó szervezeteket
támogat.
5
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(2) Az Önkormányzat közművelődési tevékenységének ellátásában együttműködik minden
természetes személlyel és társadalmi szervezettel, akik a rendeletben meghatározott célok és
feladatok ellátásában segítik.
(3) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásába – közművelődési megállapodás
megkötésével – az alábbi intézményeket, szervezeteket vonhatja be:
a) Bélapátfalva területén működő nem önkormányzati közművelődési intézmények.
b) Bélapátfalva területén működő nem önkormányzati és nem közművelődési
alapfunkcióval, de jelentős közművelődési tevékenységkörrel rendelkező intézmények.
c) Az Önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú oktatási, szociális intézményei.
d) Közművelődési célú társadalmi szervezetek.
e) Közművelődési tevékenységi körű vállalkozások.
(4) A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek felsorolását a rendelet 2.
melléklete tartalmazza.
IV. rész
A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése
8. §.
(1)-(2)7
(3)8 A Képviselő-testület – az Oktatási és
Kulturális Bizottság javaslata alapján –
közművelődéssel kapcsolatos feladatköre a következő:
a) meghatározza a közösségi színtér, illetve a közművelődési intézmény használati
szabályait, működésének módját, valamint a közművelődési intézmény feladatait, (Kmt.
78. §. (5) bekezdés a) pont)
b) kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, működési
engedélyét, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és
költségvetését, (Kmt. 78. §.(5) bekezdés b) pont)
c) évenként felülvizsgálja a közművelődési intézmények és színterek finanszírozását,
d) jóváhagyja az Önkormányzat közművelődési koncepcióját,
e) megállapítja a közművelődési intézmények foglakoztatási és létszámnormatíváit,
f) megköti a közművelődési megállapodásokat és ellenőrzi azok végrehajtását,
g) meghatározza közművelődési intézmény és színtér létrehozását, átszervezését,
összevonását, szétválasztását, megszüntetését, elnevezését,
h) pályázatokat hirdet meg és dönt azok elbírálása után,
i) kiírja a pályázatot a közművelődési intézmény igazgatói állásának betöltésére, elbírálja a
pályázatokat, kinevezi a közművelődési intézmény igazgatóját.
9
(4)
9. §.
(1)10
(2)11 Az Önkormányzat intézményeinek szakmai ellenőrzését a Képviselő-testület szakmai
beszámoló és szakértői vélemény alapján az Oktatási és Kulturális Bizottságon keresztül látja
el.
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V. rész
A közművelődési tevékenység finanszírozása
10. §.
(1) Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait költségvetéséből
finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív
állami hozzájárulás, a központosított előirányzatokból, az elkülönített állami pénzalapokból
származó összegek, valamint a különböző szervezetektől átvett pénzeszközök, pályázati
pénzek.
(2) A közművelődési intézmény működési költségei kiterjednek az alapvető fenntartási
kiadásokra (feladatellátást biztosító épületek fenntartási, működési és felújítási költségei), az
alapfeladatban meghatározott tevékenység ellátásához a jogszabályok alapján meghatározott
és szükséges közalkalmazottak személyi kiadásaira, valamint az alapfeladatok ellátásához
szükséges, részletes programmal alátámasztott szakmai programok költségvetésére.
(3) Az intézmény működési költsége minden évben felülvizsgálatra kerül az adott
alaptevékenységnek megfelelően, és azzal összhangban az önkormányzat mindenkori
költségvetésében kerül meghatározásra.
(4) Az e rendelet alapján támogatásban részesülő intézmény, civil szervezet, egyesület,
alapítvány, művészeti csoport stb. a támogatást biztosító önkormányzatnak be- és elszámolási
kötelezettséggel tartozik a támogatás felhasználásáról. E kötelezettség vonatkozik a szakmai
és pénzügyi részre egyaránt.
Az önkormányzati közművelődési intézményekben alkalmazottak foglalkozatásával
kapcsolatos szabályok
11. §.
(1) A közművelődési tevékenység helyi elismeréséről az Önkormányzat külön rendeletet
alkot.
(2) Az e rendelet hatály alá tartozó intézményekben csak a mindenkor érvényes jogszabályban
meghatározott szakképesítéssel rendelkező személyek alkalmazhatók.
(3)-(4)12
VI. rész
Közművelődési megállapodás
12.§.
(1) A képviselő-testület a törvény 79. §-a valamint a jelen rendelet 5. §-a szerint
meghatározott feladatokra közművelődési megállapodást köthet.
(2)13 Közművelődési megállapodásra vonatkozó javaslatot az Oktatási és Kulturális Bizottság
terjeszti a Képviselő-testület elé.

12
13

Hatályon kívül helyezte: 12/2004. (III. 30.) bélapátfalvi ör. Hatályos: 2004. március 30-tól
Módosította: 12/2004. (III. 30.) bélapátfalvi ör. Hatályos: 2004. március 30-tól
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Hatálybalépés
13. §.
E rendelet 2002. július 1. napján lép hatályba.

Bélapátfalva, 2009. március 11.

Fehér Lászlóné
Jegyző

Ferencz Péter
polgármester
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1. melléklet a 12/2002.(VI. 24.) bélapátfalvi rendelet 7. §. (1) bekezdéséhez14
Az Önkormányzat közös fenntartásában működő közművelődési intézmény
alapfeladatai:
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár
A Művelődési Ház
szakszerűen és folyamatosan biztosítja Bélapátfalva településen az alábbi közművelődési
tevékenységek ellátását:
(1) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása (Kmt. 76. §. (2)
bekezdés b) pont)
a) a település, a régió természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek és azok
állapotának, adottságainak közismertté tétele, helytörténeti, településismertető
kiállítás, helyi ünnepi alkalmak biztosítása,
b) műsorok, bemutatók, találkozók, ötletbörzék, versenyek, vetélkedők szervezése,
c) a közösségi emlékezet gazdagításához a kulturális élet eseményeiről dokumentumok
gyűjtése, őrzése, közismertté tétele.
(2) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
(Kmt. 76. §. (2) bekezdés c) pont)
a) a helyi kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak biztosítása, színházi
előadások, hangversenyek, művészeti kiállítások kínálata,
b) hagyományőrző közösség életre hívása, működtetése, segítése,
c) a különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturált
lehetőségek megteremtése.
(3) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása
(Kmt. 76. §. (2) bekezdés d) pont)
a) amatőr művészeti csoportok, körök, tanfolyamok, alkotóműhelyek, kézműves
tevékenységek szervezése, irodalmi, olvasó-önképző körök, alkotótáborok kínálata,
b) a népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához ének-, zene-,
táncegyüttesek szervezése, működtetése, a népi iparművészeti képességek
fejlesztéséhez tanfolyamok, műhelyek szervezése,
c) a kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele, fejlődésük szakmai
támogatásának biztosítása,
d) alapítványok életre hívása, az önképző tevékenységet segítő pályázatokon a részvétel
segítése stb.
(4) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése (Kmt. 76. §. (2) bekezdés e) pont)
a) a civil közösségek közismertségének gondozása, civil közösségek között
együttműködés kezdeményezése,
14

Módosította: 12/2004. (III. 30.)bélapátfalvi ör. Hatályos: 2004. március 30-tól
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b) az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek kiemelt
gondozása, intézményi segítése.
(5) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása (Kmt. 76. §. (2) bekezdés
g) pont)
a) a közművelődési intézményben, a közösségi színtérben a polgárok tájékozódásához,
közösségi művelődéshez, alkotó tevékenységének elősegítéséhez és rekreációjához a
célnak megfelelő, esztétikus, célszerű környezet és infrastruktúra biztosítása.
(6) Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása (Kmt. 76. §. (2) bekezdés h) pont)
a) A közművelődési intézményben, közösségi színtérben sajtótermékek, könyv, zenei- és
videódokumentumok, színház- és hangversenyjegyek, játékok árusításának segítése.
Információk gyűjtése és közismertté tétele a település oktatási, kisebbségi, etnikai,
egyházi intézményei, civil vállalkozói által kínált művelődési lehetőségekről.
b) A település amatőr művészeti csoportjainak menedzselése,
c) A helyi újság, rádió, kábeltávé szervezőivel, szerkesztőivel kapcsolatok kiépítése,
bekapcsolódás a szerkesztési munkálatokba.
d) Tájékoztatás biztosítása a régió környezeti, kulturális nevezetességeiről.
e) Az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek közül nyelvi, számítástechnikai tanfolyam
szervezése.
f) A lakossági hirdetésekhez közművelődési közösségi színtér biztosítása.
g) Jeles napokon aktuális börzék, ajándékvásárok, sokadalmak szervezése.
h) Fénymásolás és egyéb sokszorosítási lehetőségek kínálata. Számítógép, adatbázis,
Internet, kommunikációs országút használati lehetőségeinek biztosítása.
Szaktanácsadás.
i) A település életének, az intézményi tevékenységnek dokumentálása, archiválása,
dokumentumtár működtetése
j) Bélapátfalva hivatalos honlapjának folyamatos karbantartása
A Könyvtár
Nyilvános települési közművelődési könyvtár, mely az iskolai könyvtári feladatokat is ellátja.
Állományát és szolgáltatásait használói igényének figyelembe vételével folyamatosan
fejleszti, gondozza, alakítja, rendelkezésre bocsátja. Tájékoztatja látogatóit, olvasóit a
könyvtár és a könyvtári rendszer működéséről, biztosítja számukra más könyvtárak
állományainak és szolgáltatásainak elérését. Alapszolgáltatásként ingyenesen biztosítja
intézményeinek látogatását, a szabadpolcos térbe kihelyezett dokumentumok helyben
használatát, a hagyományos és számítógépes állományfeltáró eszközök használatát.
a) Helyismereti, helytörténeti információk gyűjtése, rendszerezése, használatra
bocsátása.
b) Oktatást, tájékoztatást segítő rendezvények, könyv- és könyvtárhasználati
foglakozások, vetélkedők, rendhagyó irodalom- és könyvtár népszerűsítő
rendezvények
c) Számítástechnikai oktatás
d) Működteti a könyvtárak szolgáltatásai alapján létrejövő, önszerveződő közösségeket.
e) Szociális funkciójából adódóan foglalkozik a hátrányos helyzetűek ellátásával.
Humán- és turisztikai Információs Szolgálat működtetése
Együttműködik szociális feladatokat ellátó intézményekkel, civil szervezetekkel.
f) Tevékenységét propagálja a szakmai- és helyi sajtóban, médiában.
g) Szolgáltat a hálózat számára és érdekében: nyomtatványkészítés, sokszorosítás,
beszerzési tanácsadás, a szerzeményezés összehangolása, hiánypótlás másolatok
készítésével, elavult művek leválogatása, értékesítése, kiadványok értékesítése,
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tájékoztató dokumentumok összeállítása, megjelentetése, tanácsadás – igény szerint –
az önkormányzat könyvtár fenntartási munkájának segítése.
h) Látogatói számára Internet elérést biztosít.

