
Kerecseny községi Önkormányzat 11/1999.(V.04.) sz. rendeletet a 
közművelődésről 

 
 
Kerecseny község Önkormányzat Képviselőtestülete a többször módosított 1990. évi 
LXV.tv. 16.§. (1) bekezdésében és a Kulturális javak védelméről és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXI.tv. 77.§-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi közművelődésről az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1.§. 

A rendelet hatálya kiterjed Kerecseny község közigazgatási területén a 
közművelődésben részt vevő valamennyi természetes s jogi személyre. 
 

2.§. 
A rendelet célja az Önkormányzat területén élő állampolgárok közművelődésének 
elősegítése érdekében 
A/ a feltételrendszer meghatározása 
B/ a nyilvános könyvtári ellátás működésének és fejlesztésének meghatározása 
C/ a kulturális örökség megőrzése érdekében a feladatok meghatározása és a 
közreműködő intézmények tevékenységének szabályozása 
D/ az Önkormányzatnak, mint fenntartónak a szakmai és finanszírozási alapelveket 
tartalmazó feladatok meghatározása 
E/ a közművelődési közösségi intézmény és a településen működő civil szervezetek 
együttműködésének összehangolása. 
 

II.fejezet 
A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei 

3.§. 
 

(1) A települési önkormányzat a közművelődés közösségi színteréül a következő 
közművelődési intézményt működteti: 

 
Klubkönyvtár Kerecseny, Deák F. u. 52. 

 
(2) A Klubkönyvtár önálló jogi személy. Az önkormányzat költségvetésén belül 

szakfeladat a gazdálkodási jogkör. Pénzügyi, gazdasági feladatait a 
körjegyzőség látja el. 

(3) A Klubkönyvtárban biztosítani kell a kulturális és szabadidő eltöltéséhez 
szükséges feltételeket. Az intézmény kulturális, művelődési céltól eltérő 
igénybevétele csak annak veszélyeztetése nélkül adható használatba. 



(4) A települési Önkormányzat a közművelődési intézmény működéséhez 
szükséges személyi feltételeket a jogszabályokban meghatározottaknak 
megfelelően biztosítja. 

 
4.§. 

 
A települési önkormányzat a közművelődési intézmény fenntartójaként biztosítja, 
hogy a településen a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és 
időtartamban vehessék igénybe a Klubkönyvtár helyiségét é szolgáltatásait. Biztosítja 
az igénybevétel idejére a működési feltételeket. 
 

5.§. 
 
A közművelődési feladatok ellátásához a művelődési intézmény programját, éves 
munkatervét a klubkönyvtár vezetője készíti el minden évben. 
 

III.fejezet 
Közművelődési feladatok 

6.§. 
 

(1) A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési 
tevékenységek támogatása közcél. 

(2) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása. 
Ennek formái különösen: 

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző 
tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási 
lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, 

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 
feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, 
gazdagítása 

c) az egyetemes, a nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, 
a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása 

d) az ismeretterjesztő, az amatőr alkotó, művelődési közösségek 
tevékenységének támogatása 

e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének elősegítése 

f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának 
segítése 

g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása 
h) egyéb, művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 

 
IV.fejezet 

A közművelődési intézmény feladat-ellátási formái 
 

7.§. 



A művelődési intézmény a települési Önkormányzat közművelődési feladatait az 
alábbi formában, módos és mértékben látják el. 
1. Az iskolarendszeren kívül, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 

életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek: 
- A Klubkönyvtár a helyi lakosság élet és munkaképességének növelése 

érdekében a mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő tanfolyamokat, 
bemutatókat tervez 

- Életmódtáborok szervezése az általános iskolával közösen. 
- Az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek önköltséges nyelvi, 

térítésmentes környezeti, nevelési tanfolyamok szervezése az általános 
iskolával közösen. 

- A munkanélküliek számára átképzéshez, szakemberképzéshez helyiség 
biztosítása. 

2./ A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása és gazdagítása. 

- A Klubkönyvtár együttműködve öntevékeny csoportokkal, civil 
szervezetekkel összegyűjti a település kulturális értékeit és törekszik 
annak kiállításon, falunapon, szüreti bál alkalmával való bemutatására. 

- A Klubkönyvtár ellátja a helyi információ cseréjével kapcsolatos 
feladatokat és törekszik a helyi információs hálózat kialakítására. 

- A közösségi intézmény a kulturális élet eseményeiről dokumentumokat 
készít, biztosítja azok őrzését. 

2./ Az egyetemes, nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának 
gondozása. 

- A Klubkönyvtár szervezi a nemzeti és a helyi ünnepek, évfordulók 
programjait és lebonyolítását 

- Színházi előadásokra látogatást szervez. 
4./ Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődési közösségek tevékenységének 
támogatása. 

- A már meglévő amatőr alkotó, művelődő közösségek mellett tovább 
szervezi az ismeretszerző amatőr közösségeket, működésükhöz 
helyiséget biztosít és a pályázatokon való részvételüket támogatja. 

- A kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tételére kiállításokat 
szervet. 

- A Klubkönyvtár szolgáltatásaival segíti az ismeretszerzést. 
5./ A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének segítése. 

- A Klubkönyvtár közreműködik abban, hogy a község kulturális értékei 
közismertté váljanak, erősödjön a helyi tudás, a lokálpatriótizmus. 

- A helyi információ cseréje útján ösztönzi a helyi érdekeket védő és 
gazdagító összefogásokat, segíti a civil szervezeteket. 

- A Klubkönyvtár feladata az ifjúság művelődési igényeinek feltárása és 
támogatása. 

- A Klubkönyvtár a civil közösségek önigazgatását, érdekérvényesítését 
ösztönző képzésekről, pályázati lehetőségekről információkat szerez be 



és ösztönzi a civil közösségeket pályázatok benyújtására, a pályázatok 
benyújtásához segítséget ad. 

6. A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése. 
- A Klubkönyvtár tájékoztatási, együttműködési, művelődési alkalmakat 

alakít ki a környező településekkel. 
- A Klubkönyvtár gondoskodik a helyi turizmus által igényelt kulturális 

jellegű programok szervezéséről és lebonyolításáról. 
- A települési Önkormányzat programjában foglaltaknak megfelelően a 

Klubkönyvtár közreműködik a testvérkapcsolatok kialakításában. 
- A Klubkönyvtár gyűjti a dokumentumokat, segíti a különböző kultúrák 

anyagainak megőrzését és használatát. 
7./ A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 

- A Klubkönyvtárban a polgárok tájékozódásához, közösségi 
művelődéséhez, az alkotó tevékenység elősegítéséhez szakembereket 
biztosít. 

- A szabadidő kulturális és sport együttes célú eltöltéséhez a közösségi 
színteret a Klubkönyvtár biztosítja. A szabadidő kulturális célú 
eltöltéséhez a szükséges feltételeket lehetőségei szerint biztosítja. 

8./ Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 
- A Klubkönyvtár tájékoztatást nyújt a község és a környező települések 

környezeti és kulturális nevezetességeiről. 
- Kapcsolatot tart a szomszédos kulturális intézményekkel. 

 
8.§. 

 
(1) A közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében Közművelődési Tanácsot 
alakíthatnak az orosztonyi székhelyű társadalmi szervezetekkel az 1997. évi CXI.tv. 
82-83.§-ai alapján. 
(2) A Tanács tagja lehet minden jogi személyiséggel rendelkező, helyben működő 
közművelődési társadalmi szervezet, valamint a helyi közművelődést támogató 
gazdasági vállalkozás képviselője. 
(3)A Közművelődési Tanács  

a) véleményt nyilváníthat, illetőleg javaslatot tehet a település közművelődési 
tevékenységgel kapcsolatos valamennyi kérdésben 

b) figyelemmel kíséri és véleményezi a közművelődési célú önkormányzati 
támogatás és egyéb vagyoni eszközök felhasználását. 

c) Elősegíti a különböző közművelődési szervezetek együttműködését. 
 
 

V. fejezet 
A közművelődés finanszírozása 

9.§. 
 

(1) A közművelődési intézmény működéséhez a költségeket önkormányzati 
támogatásból, saját bételből és pályázatok útján elnyert bevételből 
finanszírozzák. 



(2) Az egyes feladatok ellátásához nyújtandó önkormányzati támogatás mértékét a 
települési Önkormányzat éves költségvetése tartalmazza szakfeladatonkénti 
bontásban. 

 
10.§. 

(1) A települési Önkormányzat a civil közösségek, érdekvédelmi szervezetek 
támogatására Kulturális Alapot különíthet el. 

(2) (2) A Kulturális Alapból a közösségi támogatás az érintettek részére a 
benyújtott igények, az igényekben megjelölt célok, feladatok értékelését 
követően kerül meghatározásra. A támogatás összegének meghatározása a 
Képviselőtestület hatáskörébe tartozik. 

(3) A Kulturális Alap összegét az éves költségvetési rendelet tartalmazza. 
 

VI. fejezet 
Záró rendelkezések 

11.§. 
 
Jelen rendelet 1999. június 1-én lép hatályba. 
 
 
 
                Réti Alfréd s.k.                         Tótivánné dr. Kulcsár Edina 
                 Polgármester                                    körjegyző 


