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a közművelődésről 

 

 

Olaszliszka Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján – a 

muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (1) bekezdés 7. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

A közművelődési rendelet céljai, hatálya 

 

1.§ (1) A település hagyományainak ápolása, a kulturális értékek megőrzése, a tárgyi és 

szellemi értékek közkinccsé tétele. 

(2) A helyi társadalom közösségeinek támogatása, a lokálpatriotizmus, a hazafiság erősítése, 

a helyi alapítványok és civil szervezetek közművelődési tevékenységének összehangolása. 

(3) Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, művelődési kezdeményezéseinek támogatás, 

irányítása. 

(4) Az időskorú népesség közművelődési, közösségi igényeinek támogatása, egyben az 

életkori, vagy élethelyzeti sajátosságokat figyelembe véve a kulturális igények, kapcsolatok 

szervezése. 

(5) A nemzetiségi kultúra értékeinek megteremtése, gazdagítása, a nemzetiségek 

hagyományainak gondozása, fejlesztése. 

(6) A település, a régió természeti, kulturális közösségi értékeinek közismerté tétele, 

kapcsolat a határon túli települések kulturális intézményeivel, egyesületeivel, a kulturális 

turizmus támogatása. 

(7) A közösségi művelődéshez megfelelő környezet és infrastruktúra biztosítása. 

 

2.§ E rendelet hatálya kiterjed  Olaszliszka község közigazgatási területén: 

a) működő közművelődési tevékenységet folytató közösségi színterekre, 

b) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában közreműködő természetes és jogi 

személyekre, 

c) közművelődési megállapodás, támogatási szerződés útján támogatott intézményekre, 

szervezetekre, vállalkozásokra. 

 

 

A település közművelődési feladatainak meghatározása, az ellátás szervezeti keretei 

 

3.§ (1) Az önkormányzat a közművelődési tevékenység támogatása során kiemelt 

feladatának tekinti: 

A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak megőrzését, 

megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását. 

Ennek érdekében támogatja a helyi értékeket védő, gazdagító összefogásra építő 

kezdeményezéseket, ösztönzi a helytörténeti, településismertető kiállítások, a helyi ünnepek 

és fesztiválok, közösségi összejövetelek szerveződését, szervezését. 

(2) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúra megismertetését, gyarapítását. 



(3) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődési közösségek tevékenységének és a 

különböző művészeti ágakban tevékenykedő alkotók és alkotásaik megjelenési 

lehetőségeinek, bemutatkozásának támogatását (kiállítás, hangverseny stb.). 

(4) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását. 

(5) A kulturális turizmus támogatását, országhatáron kívül és belül kulturális kapcsolatok 

kiépítését. 

 

4.§ (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében közművelődési 

feladatokat ellátó közösségi színtereket tart fenn és működtet. 

(2) Az önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába az (1) bekezdésben 

megjelölteken kívül az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be: 

a) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában közreműködő természetes és jogi 

személyeket, 

b) közművelődési megállapodás, támogatási szerződés útján támogatott intézményeket, 

szervezeteket, vállalkozásokat. 

 

5.§ Az önkormányzat fenntartóként az alábbi közösségi színtereket működteti: 

1. Művelődési Ház – Olaszliszka, Szent István út 5. 
2. Községi Könyvtár – Olaszliszka, Szent István út 5. 
3. Szent Erzsébet Zarándok Pihenő – Olaszliszka, Kossuth u 1. 

 

 

Az önkormányzati közösségi színterek kiemelt feladatai 

6.§  

a) A közösségi művelődés színtereinek és alkalmainak megteremtése, baráti közösségek, 

azonos érdeklődésű, életkorú, vagy speciális helyzetben lévők számára találkozási, 

kommunikációs lehetőség biztosításával. 

b) A gyermek és ifjúsági korosztállyal való sokrétű törődés, a szociális gondoskodást is 

felvállaló közösségek tevékenységének összehangolása, szervezése, összefogása. 

c) A nyitott közösségi ház erősítése, a közösségi együttlétek szervezése. 

d) A helyi hagyományok tárgyi és szellemi örökségének ápolása. 

e) A hagyományos könyvalapú, illetve a digitális kultúra terjesztése. 

f) A település szellemi és művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi 

művelődési szokások gondozása, gazdagítsa érdekében helytörténeti kiállítások, zenei estek 

szervezése, különös tekintettel a településen, vagy a település vonzáskörzetében élő és alkotó 

művészek, alkotóközösségek bemutatására. 

g) A kulturális, a gasztronómiai, illetve a falusi turizmus lehetőségeinek megteremtésében 

való részvétel, a testvér települési kapcsolatok ápolása, az országhatáron belüli, illetve a 

határon túli településekkel, kulturális intézményekkel együttműködés. 

h) Az alkotó művészeti kiscsoportok támogatása. 

i) Részvétel az önkormányzati rendezvények szervezésében, lebonyolításában. 

j) A község történelmi, kultúrtörténeti, régészeti hagyományait tartalmazó kiadványok 

gyűjtése és hozzáférhetővé tétele. 

k) A gyermekek művelődését elősegítő rendezvények, vetélkedők szervezése. 

l) Informatikai képzés és hozzáférés biztosítása, egyéb tanfolyamok szervezése. 

 

 

 

 



A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése, finanszírozása 

 

7.§ A törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal 

kapcsolatos fenntartói felügyeleti és más jogköröket a képviselő-testület, illetve a 

polgármester gyakorolja. 

 

8.§ (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a 

közösségi színterek fenntartásához, illetve a 3. § szerinti feladatok teljesítéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételeket. 

(2) A közösségi színterek tevékenységük során bevételre tehetnek szert. 

(3) A normatív állami támogatást az önkormányzat a közművelődési feladatai ellátására 

fordítja. A normatív állami támogatásokon túl az önkormányzat az éves költségvetési 

rendeletében határozza meg a közművelődés finanszírozásának mértékét és formáját. 

(4) Az intézményeket, szervezeteket és vállalkozásokat a vállalt közművelődési feladataik 

arányában az önkormányzat pénzügyi támogatásban részesítheti. 

 

9.§ Az önkormányzat jelen rendelet 3. § szerinti feladatokra közművelődési megállapodásokat 

köthet. 

 

 

A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek 

 

10. § (1) Az önkormányzatnak a közművelődési feladatok ellátása érdekében szorosan 

együttműködő partnerei: 

a) helyi, járási, megyei és országos kulturális, művészeti intézmények, 

b) egyházak, 

c) egyesületek, 

d) alapítványok, 

e) civil szervezetek, 

f) önkormányzatok, 

g) nemzetiségi önkormányzatok, 

h) testvértelepülések, 

i) magánszemélyek, 

j) helyi vállalkozások, 

k) gazdasági szervezetek. 

 

(2) Az együttműködés formái: formális és informális együttműködés. 

 

Záró rendelkezés 

 

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

                                       Kerekes Attila                              dr. Stumpf Enikő  

                                       polgármester                                       jegyző         

 


