
Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2020.(II….) önkormányzati rendelete 

a közművelődés helyi szabályairól 

 

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

A rendelet célja 

 

1. §  E rendelet célja, hogy Vaszar Község Önkormányzata (a továbbiakban: 

önkormányzat) a település polgárainak közművelődési igényei és érdekei, valamint a 

helyi lehetőségek, sajátosságok alapján, rendeletben határozza meg közművelődési 

feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás 

formáját, módját és mértékét. 

 

Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai 

 

2. § (1) Az önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való 

hozzáférés jogát és lehetőségét. 

(2) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység során az alábbi 

közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséről gondoskodik: 

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

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösség számára helyszín 

biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvételfejlesztése, 

c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésének feltételeinek biztosítása. 

(3) Az önkormányzat a 2. § (2) bekezdésében foglalt közművelődési alapszolgáltatás 

keretében: 

                a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi  

                   tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja, 

                b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt, 

    c) fórumot szervez, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a     

feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. 

 

 

 

A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke 

 

3.§ (1) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátásáról nem intézményi formában 

gondoskodik. Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásokat a saját fenntartású 

„Művelődési Ház” Közösségi Színtér keretében valósítja meg a 8542 Vaszar, Fő u. 17. szám 

alatti ingatlanban. A közösségi színtér nem jogi személy, fenntartója az önkormányzat. 

(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében további közösségi 

színtereket hozhat létre, más szervezetekkel közművelődési megállapodásokat köthet. 

(3) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

törvény és a rendelet által meghatározott közművelődési fenntartói felügyeleti és egyéb 

jogköröket a képviselő-testület gyakorolja. 



(4) Az önkormányzat könyvtári szolgáltatási rendszer keretében könyvtárat működtet az 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár szakmai felügyelete mellett. 

(5) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik: 

a. a településen működő társadalmi és civil szervezetekkel, magánszemélyekkel, a 

művészeti, hagyományőrző, kulturális tevékenységet is végző helyi közösségekkel, 

személyekkel, civil szervezetekkel 

b. a településen működő köznevelési intézményekkel, 

c. egyházakkal, 

d. közművelődési feladatot ellátó országos, megyei és térségi szervekkel, szervezetekkel, 

intézményekkel, gazdasági társaságokkal és más személyekkel. 

 

4. § (1) A közösségi színtér: 

          a) segíti a közösségi tevékenységeket, a művelődő közösségek működését, ösztönzi a 

társadalmi összetartozást és a közösségek kulturális értékteremtésben való aktív részvételét, 

          b) működése a közösségek öntevékenységén alapul, és azt ösztönzi, tevékenységét a 

közösségek érdeklődése, igényei és szükségletei alapján végzi, tevékenységének tervezésébe, 

értékelésébe a közösségeket bevonja, 

          c) mindenki számára nyitott, mindenki számára hozzáférhető, 

          d) együttműködik a civil, gazdasági és egyéb szervezetekkel, kulturális intézményekkel, 

más szakterületekhez tartozó intézményekkel, 

          e) alaptevékenysége körében nem gazdasági haszonszerzés céljából jön létre, 

          f) részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében. 

 

A közművelődési feladatellátás finanszírozása 

 

5. § (1) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos feladatai ellátásának pénzügyi 

fedezetét az éves költségvetésben meghatározott keretek között biztosítja. 

(2) A közművelődési feladatok ellátásának forrásai: 

a) a központi költségvetésből származó állami feladatfinanszírozás és 

b) a pályázati úton elnyert támogatás és 

c) önkormányzati saját költségvetési bevétel és 

d) az államháztartáson kívüli forrásból származó egyéb támogatás. 

(3) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a 

közművelődési intézmények fenntartásához, illetve a közművelődési feladatainak 

teljesítéséhez szükséges jogszabályban előírt minimális személyi és tárgyi feltételeket. 

 

Záró rendelkezések 

 

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

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Vaszar Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének a közművelődés helyi szabályairól szóló 9/2000. (IV.18.) számú 

önkormányzati rendelete. 

 

 

 Mezei Zsolt Pfilfné Bagics Judit 

 polgármester jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 2020. február   

 

  Pfilfné Bagics Judit jegyző 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése szerint 

„a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.”  Az 

előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni 

kell.  

 

 A Jat. 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-

testülete önkormányzati rendeletének várható hatásai az alábbiak: 

 

1.Társadalmi hatások, Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet-tervezet biztosítja a felnövekvő és felnőtt lakosság értékes szabadidő-eltöltésének, 

önművelődésének és a közösségi művelődésnek objektív és szubjektív lehetőségeit, feltételeit. 

A rendelet-tervezetben gazdaságélénkítő hatása nincsen. A rendelet végrehajtása az önerő, 

valamint a kiszállítás költségét jelenti, mint pénzügyi tehertételt az önkormányzat 

gazdálkodásában.  

2. Környezeti következmények, hatások, Egészségügyi következmények, hatások 

Jelentősen hozzájárul a lakosság testi lelki-szellemi egészségének megalapozásához, 

kiteljesítéséhez; 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

Nem releváns. 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A rendelet megalkotását Kult. tv. módosításai indokolják.  

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek 

rendelkezésre fognak állni. 

 

Részletes indokolás 

1.§-hoz 

A rendelet megalkotásának célját határozza meg. 

2. §-hoz  

A közművelődési alapszolgáltatásokat határozza meg a törvény által meghatározott szükséges 

mértéket figyelembe véve. A feladatok megállapításánál figyelembe vételre került a muzeális 

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

törvény 76. § (4) bekezdésében meghatározott kötelezően ellátandó feladat, és az (5) bekezdés 

szerinti előírás. 

3.§-hoz 

A közművelődési feladatellátás formáját nem intézményi keretek között szabályozza.  

4. § A közösségi színtérre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. 

5.§-hoz A kulturális feladatok finanszírozását tartalmazza 

6. §-hoz A rendelet hatálybalépését és hatályon kívül helyezést határoz meg.  

 

Vaszar, 2020. február 6. 

 

 

 Mezei Zsolt  

 polgármester 


